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Αθήνα, 3.10.2021 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Θέμα: Διαδικτυακό σεμινάριο 

 

Mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία. 
Η έναρξη διαβίβασης δεδομένων για  
Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικά,  

Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και Φορείς Δημοσίου 
 

 
 
 

H Home-Start Ελλάς, οργάνωση που δραστηριοποιείται στο πεδίο στήριξης οικογενειών με 
μικρά παιδιά, συνεχίζοντας τη δράση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ενήλικες σε θέματα που 
άπτονται του πεδίου δραστηριότητας της και της τεχνογνωσίας των στελεχών της,  
διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: 
 

Mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία. 
Η έναρξη διαβίβασης δεδομένων για  
Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικά,  

Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και Φορείς Δημοσίου 
 
                                            
Το σεμινάριο απευθύνεται: 
 Σε λογιστές και λογιστικά γραφεία που συνεργάζονται με Συλλόγους, Σωματεία, 
Θρησκευτικά και λοιπά ιδρύματα, κληροδοτήματα, μουσεία, αθλητικά σωματεία, διάφορες 
ΜΚΟ, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Δήμους, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις  
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Ώρες και ημέρες σεμιναρίου: 
Τρίτη 2.11.21: 18.00-20.30 
Πέμπτη 4.11.21: 18.00-20.30 
 
Θεματολογία 

1) Προθεσμίες Απόσυρσης παλαιών ΦΗΜ  

2) Προθεσμίες Αναβάθμισης και Διασύνδεσης ΦΗΜ  

3) Τι ισχύει για επιχειρήσεις που θα διακόψουν τις εργασίες τους μέχρι 31/12/21 

4) Πρόστιμα για μη αναβάθμιση ΦΗΜ και μη διασύνδεση  ΦΗΜ 

5) Οι δύο τρόποι ρύθμισης των ΦΗΜ για την διαβίβαση δεδομένων στο Mydata (ΦΤΜ 

και ΕΑΦΔΣΣ) 

6) Χαρακτηρισμός στο Mydata των διαβιβασθέντων λιανικών πωλήσεων μέσω ΦΗΜ  

7) Η νέα υπουργική απόφαση 98979 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημόσιων 

συμβάσεων  

8) Προθεσμία Προσαρμογής των ERP των φορέων του Δημοσίου για παραλαβή 

ηλεκτρονικών τιμολογίων 

9) Σταδιακή Έναρξη Διαβίβασης δεδομένων στο Mydata από τους εκδότες 

παραστατικών. Κατηγορίες οντοτήτων και έναρξη διαβίβασης από 1/10/21 ή από 

1/11/21 

✓ Ειδικές μεταβατικές διατάξεις για την διαβίβαση των δεδομένων του 2021.  

✓ Τι θα διαβιβασθεί υποχρεωτικά και τι προαιρετικά 

✓ Αναδρομική Διαβίβαση Δεδομένων 2021 στο Mydata  από τους εκδότες 

μέχρι 31/3/22 

✓ Διαβίβαση Λογιστικών Εγγραφών τακτοποίησης εσόδων για το 2021.  

✓ Τι θα ισχύσει για τους λήπτες παραστατικών και τους χαρακτηρισμούς στο 

Mydata για το 2021 

✓ Διαβίβαση από τον λήπτη παραστατικών που παρέλειψε να στείλει ο 

εκδότης   

10) Χρόνος Διαβίβασης Παραστατικών στο Mydata. Το πρόβλημα του ορισμού του 

πραγματικού χρόνου έκδοσης παραστατικών 

11) Η πλήρης παραγωγική λειτουργία του Mydata από 1/1/2022. Υπόχρεοι, προθεσμίες 

και χρόνοι διαβίβασης 

12) Mydata Timologio  

➢ Η τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ. Έκδοση Μηχανογραφημένων τιμολογίων μέσω 

πλατφόρμας Mydata 

➢ Έκδοση Ειδικών Κωδικών για το Timologio 

➢ Κατηγορίες παραστατικών που μπορούν να εκδοθούν με την τιμολογιέρα 

της ΑΑΔΕ 

➢ Δημιουργία επιχείρησης και καρτέλας πελάτη  

➢ Καταχώρηση Αγαθών και υπηρεσιών για την τιμολόγηση 

➢ Στοιχεία ΦΠΑ, λοιπών Φόρων και κρατήσεων 

➢ Αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής Timologio 

13) Νέα χαρακτηριστικά για τον λήπτη στο Mydata. Επισήμανση από τον λήπτη  των 

αποκλίσεων κατά την αποδοχή παραστατικού όταν ο εκδότης διαβιβάζει εσφαλμένα 

παραστατικά. 

14) Η συγκεντρωτική διαβίβαση  εσόδων από δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 
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15) Διαβίβαση Εσόδων για τον σκοπό ΝΠ μη κερδοσκοπικών και αστικών μη 

κερδοσκοπικών εταιρειών 

16) Διαβίβαση Εσόδων από bazaar και άλλες εκδηλώσεις για την ενίσχυση νομικών 

προσώπων μη κερδοσκοπικών 

17) Διαβίβαση δεδομένων υπηρεσιών του Δημοσίου που υπάγονται σε ΦΠΑ 

18) Διαβίβαση Ενοικίων ακινήτων 

19) Διαβίβαση Λοιπών Εσόδων ΝΠ Μη Κερδοσκοπικών φορολογικής βάσης 

20) Διαβίβαση λογιστικής εγγραφής  μισθοδοσίας 

21) Διαβίβαση τίτλου κτήσης με αμοιβές τρίτων 

22) Παραδείγματα Διαβίβασης Παραστατικών και Λογιστικών Εγγραφών  

23) Παραδείγματα διαβίβασης δεδομένων ειδικά για το φορολογικό έτος 2021  

(αναδρομική διαβίβαση εσόδων) 

24) Ειδική Ενότητα με αναλυτικές απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα, 

φοροτεχνικά θέματα και απορίες  των συμμετεχόντων (συνιστάται να έχουν 

υποβληθεί γραπτώς μέχρι την προηγούμενη μέρα από το σεμινάριο 

Υπεύθυνος εκπαίδευσης  
Γιάννης Τριανταφύλου, φοροτεχνικός – σύμβουλος επιχειρήσεων και μέλος ΔΣ Home Start 
Ελλάς (βλ. σύντομο βιογραφικό παρακάτω).  
 
Βεβαίωση συμμετοχής  
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον έχουν 
συμμετάσχει και στις   δύο ενότητες του σεμιναρίου. 
 
Κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο  και σχετικές πληροφορίες 
Το ποσό οικονομικής συμμετοχής είναι 30 ευρώ. Tο ποσό αυτό συμβάλει στις δράσεις 
στήριξης οικογενειών που παρέχει η Home-Start Ελλάς1.   
 
Οι καταθέσεις  γίνονται στο λογαριασμό της Home-Start Ελλάς στην Εθνική  Τράπεζα.  
Απαραίτητα πρέπει να γράφεται το ονοματεπώνυμο καταθέτη κατά την κατάθεση. Εάν το 
όνομα του καταθέτη είναι διαφορετικό από το όνομα του συμμετέχοντα, παρακαλούμε να 
αναφέρετε στη δικαιολογία κατάθεσης το όνομα αυτού που συμμετέχει. 
 
Εθνική Τράπεζα 
Δικαιούχος Home Start Ελλάς ένας φίλος για γονείς με μικρά παιδιά 
Αριθ. Λογαριασμού 48011130 
ΙΒΑΝ  GR55 0110 1030 0000 1034 8011 130 
SWIFT BIC: ETHNGRAA 
 

 
1 H Home-Start Ελλάς είναι μια οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασικό σκοπό 
να είναι δίπλα σε οικογένειες που σε κάποια φάση της ζωής τους χρειάζονται ένα «φίλο». 
Κάποιον ή κάποια που θα τους συμπαρασταθεί και θα τις βοηθήσει να σταθούν στα πόδια 
τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουν τις γονικές τους δεξιότητες. 
Εθελοντές, κατά κανόνα γονείς, οι οποίοι επιλέγονται προσεκτικά, εκπαιδεύονται και 
εποπτεύονται στο έργο τους από επαγγελματία δίνουν το χρόνο και την ενέργεια τους για να 
λειτουργήσουν ως συμπαραστάτες στις οικογένειες αυτές, σε γονείς και παιδιά, και να 
επιβεβαιώσουν ότι όπου υπάρχει αλληλεγγύη υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο. 
www.homestart.org.gr 
 

http://www.homestart.org.gr/
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Εναλλακτικά μπορείτε να πληρώσετε τη συμμετοχή σας με paypal μέσω της ιστοσελίδας 
μας. Ανοίγοντας την ιστοσελίδα της Home-Start Ελλάς, στην αρχική σελίδα θα βρείτε το 
σχετικό εικονίδιο "θέλω να βοηθήσω". 
 
Επίσης παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε με email το αποδεικτικό κατάθεσης  ώστε να 
επιβεβαιώνεται η πληρωμή, καθώς και την ταχυδρομική σας διεύθυνση προκειμένου να σας 
αποστείλουμε  Απόδειξη  Παροχής Υπηρεσιών. Εάν κάποιος/α  ζητήσει τιμολόγιο τότε 
θέλουμε επίσης στοιχεία του φορέα που θα τιμολογηθεί (επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, 
ΑΦΜ και ΔΟΥ). 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 εδώ: 
 
 
Για περισσότερες διευκρινίσεις, επικοινωνήστε στο hellas@homestart.org.gr  και στο  
τηλέφωνο στο 6973304492. 
 
 

Σύντομο  βιογραφικό σημείωμα εκπαιδευτή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Γιάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος 
σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σαν οικονομικός διευθυντής σε 
ομίλους εταιρειών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες 
πληροφορικής και εμπορικές εταιρείες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε 
εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Σαν project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά 
έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. 
Σήμερα εργάζεται σαν φοροτεχνικός και σύμβουλος εταιρειών πληροφορικής για την 
ανάπτυξη λογισμικού εμπορικών και  λογιστικών εφαρμογών.  
 Έχει πολύ μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία ως εισηγητής σεμιναρίων σε φορολογικά, εργατικά 
και λογιστικά θέματα. Είναι επίσης καταξιωμένος ως ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης και διαβίβασης δεδομένων οικονομικών συναλλαγών για φορολογικούς 
σκοπούς. Έχει διδάξει σε πάνω από 200 επιμορφωτικά σεμινάρια μόνο τα τελευταία δύο 
χρόνια. 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__gEhteJUQzUwTlBJMDBHN1lUTVAxMkM4UDA3U1lJMi4u

