
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2015 

 
  Αγαπητοί συνάδελφοι 

   Την Πέμπτη 21.4.2016 ο Σύλλογος Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων συνδιοργανώνει με 

το περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση, σεμινάριο για τη συμπλήρωση των εντύπων των 

φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων, για το έτος 2015. Το Σεμινάριο θα είναι 

Διαδικτυακό (θα μπορεί δηλαδή να το παρακολουθήσει κάθε συνάδελφος απ’ το σπίτι ή το 

γραφείο του, μέσω internet, αφού πρώτα λάβει τους απαραίτητους κωδικούς), αλλά ταυτόχρονα 

υπάρχει και η δυνατότητα φυσικής παρουσίας στο χώρο του Σεμιναρίου (αίθουσα Κυπριακής 

Εστίας, Κέκροπος 3, Πλάκα) για περιορισμένο αριθμό συναδέλφων και συγκεκριμένα για 200 

θέσεις, όση δηλαδή και η χωρητικότητα της αίθουσας.  
 

1. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αυστηρά προσδιορισμένο χρονικά πλαίσιο, λόγω και 

της ζωντανής μετάδοσής του και συγκεκριμένα από τις 17:00 μέχρι και τις 20:30.  
 

2. Για τη δυνατότητα παρακολούθησης από κοντά του Σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά 

σειρά προτεραιότητας, με βάση την αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί μέσω 

ηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει στο site του Συλλόγου (www.sileforath.gr) και μέχρι 

τη συμπλήρωση των 200 θέσεων. Ως ώρα προσέλευσης στο χώρο του Σεμιναρίου 

προσδιορίζεται αυστηρά η 16:30.  
 

3. Προκειμένου να λάβετε κωδικό για την παρακολούθηση του σεμιναρίου μέσω του 

υπολογιστή σας, θα μπείτε στο site του Συλλόγου (www.sileforath.gr), θα πατήσετε το 

σχετικό link το οποίο θα σας οδηγήσει στη σχετική φόρμα, την οποία αφού 

συμπληρώσετε, θα λάβετε αυτόματα στο mail σας, τον κωδικό για την παρακολούθηση 

του Σεμιναρίου. 
 

4. Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ερωτήσεων, μέσω του e-mail: sileforath@gmail.com.  

Όσες ερωτήσεις σταλούν μέχρι την Τετάρτη 20.4.16 και ώρα 10πμ. θα ενταχθούν στην 

εισήγηση ή θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου απ’ τους Εισηγητές.  
 

5. Όσοι παρακολουθήσουν μέσω internet το Σεμινάριο, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 

ηλεκτρονικά και τις σημειώσεις των εισηγητών.   
  

 

              Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος 

            Του Συλλόγου Αττικής & Κυκλάδων          Της Φορολογικής Επιθεώρησης                                 

                    Μέρκος Δημήτριος                    Μιχαήλ Η. Πιερής 
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