
 

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης: 

Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: 
Πρακτική προσέγγιση 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Καραμάνης, Καθηγητής Λογιστικής 

Προσφέρεται Δια ζώσης* και Live Streaming (για εκτός Αττικής) 

Παράταση μείωσης διδάκτρων και για το έτος 2022-2023, λόγω COVID και 
οικονομικής κρίσης 

Επιπλέον, early bird: μείον 150€ για εγγραφές έως 11.07.2022 

* Η δυνατότητα παρακολούθησης Δια Ζώσης, τελεί υπό την αίρεση πιθανών περιορισμών λόγω της 

πανδημίας ή / και των προτιμήσεων των εκπαιδευόμενων 

 

Κρίσιμες ημερομηνίες: 

• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: 11 Ιουλίου 2022 (early bird μείον 150€) 

• Έναρξη προπαρασκευαστικών μαθημάτων: 13 Σεπτεμβρίου 2022 

• Έναρξη μαθημάτων προγράμματος: 22 Σεπτεμβρίου 2022 

Χορηγούμενος τίτλος 

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα χορηγείται «Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που είναι ο πιστοποιημένος, από 

το Υπουργείο Παιδείας, φορέας επαγγελματικής κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών.  

Σε ποιους απευθύνεται 

Παραδοσιακά, η Λογιστική και η Φορολογία είναι δύο στενά διασυνδεμένα γνωστικά αντικείμενα, 

που παρέχουν σημαντική επαγγελματική διέξοδο και υψηλή εργασιακή ασφάλεια. Για να είναι σε 

https://dz.aueb.gr/
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θέση να ανταποκριθεί με ασφάλεια στις ιδιαιτερότητες του σύγχρονου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και την πολυπλοκότητα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου ρυθμιστικού 
πλαισίου, εκτός από άριστη γνώση του αντικειμένου της ειδίκευσής του, ο επιτυχημένος 
Φοροτεχνικός –Φορολογικός Σύμβουλος πρέπει να έχει καλή κατανόηση της Λογιστικής, ενώ 
o Λογιστής είναι απαραίτητο να έχει επαρκείς γνώσεις Φορολογίας. Την ίδια στιγμή, ο 
Φοροτεχνικός Λογιστής πρέπει να κατέχει σε άριστο βαθμό και τα δύο αντικείμενα. 

Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα και την έλλειψη στελεχών με επαρκή κατάρτιση 
και στα δύο αντικείμενα, το Πρόγραμμα (εφεξής Σεμινάριο) προσφέρει ένα ισορροπημένο 
όσο και πλήρες μίγμα και των δύο αντικειμένων, και έχει εμπλουτιστεί με συγγενή 
αντικείμενα που ο επαγγελματίας του χώρου καλείται να γνωρίζει. 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς και φορολογικούς 
συμβούλους που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που 
έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το 
αντικείμενο της Λογιστικής και της Φορολογίας. 

Τελειώνοντας με επιτυχία αυτό το Σεμινάριο, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει όλες τις 

απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να επιτύχουν ταχεία επαγγελματική ανέλιξη, εργαζόμενοι 

σε ελεγκτικές εταιρείες (λογιστικές υπηρεσίες – bookkeeping, φορολογικό τμήμα, έλεγχος), στην 

οικονομική διεύθυνση – λογιστήριο επιχειρήσεων και οργανισμών, ή ασκώντας το επάγγελμα του 

Φοροτεχνικού Λογιστή – Φορολογικού Συμβούλου. 

Περιεχόμενο και διάρκεια σεμιναρίου 

Το Σεμινάριο, διάρκειας 290 διδακτικών ωρών, έχει σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν 

σύντομα ολοκληρωμένες γνώσεις, και την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής, σε όλη τη γκάμα των 

γνωστικών αντικειμένων με τα οποία ασχολείται ο Λογιστής και ο Φορολόγος – Φοροτεχνικός. 

Αναλυτικά, το περιεχόμενο του Σεμιναρίου αποτελείται από τέσσερις συνολικά θεματικούς πυλώνες. 

• Φορολογία (176 ώρες): Ο πυλώνας της Φορολογίας καλύπτει τον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος του ν. 4172/2013 ως ισχύει, σε όλη του την έκταση: Φυσικά Πρόσωπα (Ενότητα 5, 

10, 11 και 12) και Νομικά Πρόσωπα – Οντότητες (Ενότητα 6 και 12). Επιπλέον, καλύπτεται ο 

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας του ν. 4174/2013 ως ισχύει (Ενότητες 9 και 10), το πεδίο 

εφαρμογής (από φορολογική σκοπιά) του ν. 4308/2014 και οι ρυθμίσεις του ίδιου νόμου για 

λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση, απλοποιήσεις και απαλλαγές, καθώς και ο Κώδικας ΦΠΑ του 

ν. 2859/2000 ως ισχύει (Ενότητα 7). Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται και μια ημερίδα για 

το myDATA διάρκειας 4 ωρών. 

• Λογιστική (60 ώρες): Ο πυλώνας αυτός καλύπτει με πληρότητα το λογιστικό πλαίσιο ατομικών 

καταστάσεων των ΕΛΠ του ν. 4308/2014 (Ενότητες 0Α, 1 και 2). Συγκεκριμένα, αναλύεται το 

πεδίο εφαρμογής του νόμου (από λογιστική σκοπιά), οι αρχές και κανόνες σύνταξης λογιστικών 

καταστάσεων, οι κανόνες αναγνώρισης και επιμέτρησης όλων των επιμέρους κονδυλίων των 

λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον παρουσιάζεται η κατάρτιση και ανάλυση της Κατάστασης 

Ταμειακών Ροών. 

• Εργατικά, ασφαλιστικά, δημοσιότητα καταστάσεων, ΓΕΜΗ, κλπ. (ώρες 32): Ο πυλώνας αυτός 

καλύπτει μια σειρά από συναφή γνωστικά αντικείμενα που ο επαγγελματίας Λογιστής – 

Φοροτεχνικός πρέπει να γνωρίζει. Στα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνονται: Εργατικά και 

ασφαλιστικά (Ενότητα 8), καθώς και δημοσιότητα λογιστικών καταστάσεων – ΓΕΜΗ, θέματα 

νομικών μορφών επιχειρήσεων, έκθεση διαχείρισης και έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για 

εισηγμένες, εταιρικοί μετασχηματισμοί (Ενότητα 3). 
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• Συναισθηματική νοημοσύνη, επικοινωνία και Διαπραγματεύσεις (ώρες 10, 5 και 5): Η ενότητα 

αυτή έχει ειδικά σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας του 

επαγγελματία και την αποτελεσματική διαχείριση συναισθημάτων και σχέσεων στον 

επαγγελματικό χώρο. Στη συνέχεια, η ενότητα εξηγεί το θέμα των συγκρούσεων καθώς και το 

μηχανισμό και τις τεχνικές των διαπραγματεύσεων στον επαγγελματικό χώρο. Η 

παρακολούθηση της ενότητας είναι προαιρετική. 

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος (με τη σειρά παρουσίασης) είναι οι παρακάτω: 

Α/Α Ενότητα  

0.Α Προπαρασκευστικός κύκλος στη διπλογραφική λογιστική 

0.Β Συναισθηματική νοημοσύνη - επικοινωνία και Διαπραγματεύσεις* (προαιρετική παρακολούθηση) 

1 Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων  

2 Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης – Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων  

3 Έκθεση διαχείρισης, δημοσιότητα (ΓΕΜΗ), θέματα νομικών μορφών εταιρειών 

4 Πεδίο εφαρμογής ΕΛΠ (ν. 4308/2014), λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση  

5 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (περιλαμβάνεται η ατομική δραστηριότητα) 

6 Φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (περιλαμβάνονται τα ενδοομιλικά) 

7 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

8 Εργατικά και ασφαλιστικά για Λογιστές  

9 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Πρόστιμα 

10 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Έλεγχος φυσικών προσώπων και έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

11 Φορολογικά θέματα ακινήτων φυσικών προσώπων 

12 Λογιστική και φορολογική βάση - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων ΝΠ-Ν.Ο και ΦΠ 

 
Επιπλέον, το Πρόγραμμα οργανώνει ημερίδες σε σημαντικά επαγγελματικά θέματα επικαιρότητας. 
Οι ημερομηνίες και τα θέματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σεμιναρίου και μέσω των 
κοινωνικών δικτύων Facebook και Linkedin. 
 

Στόχος του Σεμιναρίου 

Το Σεμινάριο έχει σαν στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες σύγχρονη, ολοκληρωμένη και 

εφαρμοσμένη γνώση στη Λογιστική και στη Φορολογία, σε θέματα που αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι 

εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειριστούν τα θέματα αυτά αποτελεσματικά και με ασφάλεια, 

και να παρέχουν τεκμηριωμένες λύσεις και συμβουλές, επιτυγχάνοντας ταχεία επαγγελματική 

ανέλιξη. 

Εκπαιδευτική προσέγγιση 

Στο Σεμινάριο διδάσκει ομάδα διακεκριμένων εκπαιδευτών (άριστες διδακτικές αξιολογήσεις), με 
εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία, σημαντικό επιστημονικό – συγγραφικό έργο αλλά και 
συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και στη συγγραφή κανονιστικών κειμένων. 

Το Σεμινάριο υιοθετεί το μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning), που συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα της ζωντανής δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως (live streaming) και της ασύγχρονης 

διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ακολουθούμενης 

μαθησιακής προσέγγισης είναι τα εξής: 

α) Το Σεμινάριο προσφέρεται σε δύο τετράωρες διαλέξεις την εβδομάδα «δια ζώσης», ενώ 
παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως με Live Streaming («ζωντανή ροή») 
σε πραγματικό χρόνο. Οι διαλέξεις βιντεοσκοπούνται και τα βίντεο παραμένουν στην διάθεση 
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των εκπαιδευομένων για τις επόμενες μέρες, για παρακολούθηση εκτός χρόνου διάλεξης 
(ασύγχρονη εκπαίδευση), δίνοντας λύση σε προβλήματα αδυναμίας παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Τα βίντεο γίνονται και πάλι διαθέσιμα ενόψει 
των τελικών εξετάσεων της κάθε ενότητας. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν εξ’ ολοκλήρου μέσω live streaming, γεγονός που το καθιστά το Σεμινάριο 
προσβάσιμο σε επαγγελματίες από όλη τη χώρα. 

β) Στους εκπαιδευόμενους προσφέρονται επικαιροποιημένες, πλήρεις σημειώσεις, με ανάλυση 
της νομοθεσίας και λυμένα πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής. 

γ) Το εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, ασκήσεις, κλπ) γίνεται διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Προγράμματος (Moodle), η οποία λειτουργεί και ως ένα 
ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας για εκπαιδευόμενους, και εκπαιδευτές και τον 
υπεύθυνο για τη λειτουργία του Live Streaming. 

δ) Σε επιλεγμένες βασικές θεματικές ενότητες (Λογιστική, Φορολογία Νομικών Προσώπων, Πεδίο 
εφαρμογής ΕΛΠ – Λογιστικά αρχεία – Τιμολόγηση), οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα 
επίλυσης μεγάλου αριθμού ασκήσεων κλειστού τύπου με ανατροφοδότηση, μέσω της 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

Εκπαιδευτική ομάδα 

Η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από ιδιαίτερα έμπειρους και καταξιωμένους 

εκπαιδευτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται (αλφαβητική σειρά): 

1. Βρουστούρης Παναγιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

2. Γιοβά Βασιλική, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

3. Ιορδάνογλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

4. Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Λογιστικής ΟΠΑ 

5. Καρύδα Αικατερίνη, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

6. Καπουτσής Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής, ΟΠΑ 

7. Κατσούλη, Γκραίης, Δικηγόρος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα 

8. Κόλλια Άννα, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

9. Κορρές Λεωνίδας, Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

10. Λεβεντάκης Δημήτρης, Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

11. Μασγανάς Σωτήρης, Στέλεχος Υπουργείου Ανάπτυξης 

12. Μπακάλης Ευστάθιος, Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος 

13. Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

14. Ντότσιας Στέλιος, Ορκωτός Λογιστής 

15. Πανταζόπουλος Πέτρος, Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος 

16. Σαΐτης Ευθύμιος, Στέλεχος, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

17. Σαμαράς Δημήτριος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

18. Σαφαρής Αθανάσιος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

19. Φουντά Αικατερίνη, Φοροτεχνικός Λογιστής με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά 

20. Χαπίδης Ματθαίος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Κόστος 

Λόγω της πανδημίας, ισχύουν ειδικά για το έτος 2021-2022 μειωμένα δίδακτρα, ως εξής: 

Κατηγορία εκπαιδευόμενων 
Δίδακτρα 
2021-2022 

Δίδακτρα 
2020-2021 Μείωση 

Κανονικά δίδακτρα του Προγράμματος 3.100 3.500 400 

Εκπτώσεις: 
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Φοιτητές ή πτυχιούχοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, ομαδικές 
εγγραφές τριών ή περισσότερων εργαζόμενων στην ίδια 
επιχείρηση ή οργανισμό, ή μέλη ενώσεων επαγγελματιών 
λογιστών (ΠΟΦΕΕ, κλπ.) 

2.500 2.800 300 

Εγγραφές αποκλειστικά Live Streaming 2.700 3.000 300 

Άνεργοι 2.000 2.800 800 

 

Από το σύνολο των διδάκτρων, το ποσό των 500 ευρώ καταβάλλεται με την εγγραφή και το υπόλοιπο 

σε 3 ισόποσες δόσεις, μέχρι τις εξής ημερομηνίες: 31.10.2022, 31.01.2023 και 31.03.2023. 

Σημειώνεται ότι: 

• Οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σωρευτικά. 

• Το Πρόγραμμα είναι επιλέξιμο για ένταξη στον ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ 

Επικοινωνία 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
και διδάσκοντα του προγράμματος Κ. Καραμάνη, για κάθε πτυχή του σεμιναρίου, με ένα από τους 
ακόλουθους τρόπους: 
Skype: constantinos.caramanis 
Email: c.caramanis@aueb.gr 
Tηλεφωνικά: 697 427 8653 
Επιπλέον, μπορεί να γίνει επικοινωνία μέσω TEAMS ή ΖΟΟΜ, κατόπιν συνεννόησης. 

Γραμματεία ΚΕΔΙΒΙΜ 

Καβαλάρη Κωνσταντίνα, Γραμματεία Υποστήριξης των Δια Ζώσης προγραμμάτων 

Πέτρος Καλκάνης, Υπεύθυνος ΚΕΔΙΒΙΜ για προγράμματα δια ζώσης 

Τηλ.: 210.82.03.916, 210.82.03.912. 210.82.03.914, E-mail: dz@aueb.gr 

Το Σεμινάριο Λογιστική & Φορολογία στα κοινωνικά δίκτυα: 

Facebook: https://www.facebook.com/Λογιστική-και-Φορολογία-ΟΠΑ-109997947819549 

Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/9039134/ 
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