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Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Financial Accounting (FA) 
  

 

1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος  

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.), παρουσιάζει το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης και απόκτησης εμπειρίας με τίτλο:   

 
  

Financial Accounting (FA) 
 

  

Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται σε χώρους εγκεκριμένους από το Ε.Κ.Π.Α., με εισηγητές μέλη 
Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, με έγκριση από το Ε.Κ.Π.Α. με πλούσια 
διδακτική εμπειρία. 
 

Κύριο χαρακτηριστικό του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κατάλληλος προσανατολισμός και 
η απόλυτη συμβατότητα της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας με τη καθημερινή εργασιακή πρακτική, 
καθώς επίσης και η σύνδεσή του με την αγορά εργασίας & τις επαγγελματικές απαιτήσεις για 
εξειδικευμένα στελέχη λογιστηρίων, λογιστικά γραφεία και οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων.  
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Π.Α. ενσωματώνει σύγχρονες 
μεθοδολογίες εντοπισμού επαγγελματικών δεξιοτήτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεταφορά και η 
αξιοποίηση της γνώσης στον εργασιακό χώρο.  

Το επαγγελματικό Φορολογικό και Λογιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Financial Accounting έχει διάρκεια 
εξήντα (60) ώρες και διεξάγεται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις τόσο στην ΑΘΗΝΑ, όσο και 
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σε τετράωρες εισηγήσεις. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης – 
Επιμόρφωσης. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία 
πληροφορικής & υψηλής τεχνολογίας  EPSILON NET, η οποία υποστηρίζει 20.000 εταιρείες και λογιστικά 
γραφεία σε όλη την Ελλάδα. 

 
 
 

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.,  
καθώς και Στελέχη Επιχειρήσεων με σχετική εμπειρία.  
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2. Περιγραφή των μαθημάτων - σεμιναρίων του προγράμματος 
Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι μαθημάτων – σεμιναρίων που χαρακτηρίζονται ως 
«Πρακτικά Γραφεία» δεδομένης της φυσιογνωμίας τους και της βαρύτητας που δίνεται στη πρακτική 
πλευρά των θεμάτων που πραγματεύονται: 

  
1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Γενική Λογιστική (διάρκειας 24 ωρών) 

 Ανάλυση των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Ε.Λ.Π. 

 Λογιστικές Εγγραφές Γενικής Λογιστικής 

 Βασικά θέματα Φ.Π.Α. 

 Βασικά θέματα τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων  
2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Κλείσιμο Ισολογισμού (διάρκειας 12 ωρών) 

 Κλείσιμο χρήσης (Εγγραφές κλεισίματος χρήσης με το Ε.Γ.Λ.Σ., κλείσιμο με τα Ε.Λ.Π.) 

 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (εκτενής αναφορά στη σύνταξη καταστάσεων σύμφωνα με 
το Ε.Γ.Λ.Σ. και με τα Ε.Λ.Π.) 

 Υπολογισμός του φόρου 

 Διανομή κερδών  
3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Εισαγωγή στη Φορολογία Εισοδήματος (διάρκειας 12 ωρών) 

Εκμάθηση συμπλήρωσης Φορολογικών και λοιπών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, Φ10, Κατάσταση 
Φορολογικής Αναμόρφωσης) 

4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Μισθοδοσία & Εργατικά (διάρκειας 12 ωρών) 

 Εκμάθηση εξαγωγής μισθοδοσίας 

 Βασικά Εργατικά θέματα 

 Βασικά Ασφαλιστικά θέματα 

 Ηλεκτρονικά Έντυπα (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ) 

Ενδεικτικές αναλυτικές θεματολογίες των ανωτέρω ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, θα βρείτε στο 
Παράρτημα Β’ στο τέλος του εντύπου. 

 

3. Σημειώσεις - βιβλία & Εκπαιδευτική διαδικασία προγράμματος  

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν βιβλία που καλύπτουν πλήρως τη διδακτέα ύλη καθώς και 
συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, όπου χρειάζεται. Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο 
και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Κ.Π.Α.. Τα βιβλία και το 
λοιπό εκπαιδευτικό υλικό παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες. 

Η μέθοδος εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως 
εναρμονισμένα με τη φιλοσοφία της πρακτικής προσέγγισης του αντικειμένου και περιλαμβάνουν: 

 Πραγματικά λογιστικά γεγονότα και εγγραφές  

 Παρουσιάσεις σε power point ή ειδικές διδακτικές διαφάνειες 

 Case Studies με πραγματικά γεγονότα  

 Φακέλους μελέτης με θεωρητικές σημειώσεις & πρακτικά παραδείγματα  

 Ασκήσεις στο σπίτι πάνω σε ειδικό λογισμικό που διατίθεται δωρεάν 

 

 

 



                                                                        Με την υποστήριξη της     

- 3 - 

4. Χρόνος υλοποίησης - Τόπος διεξαγωγής του προγράμματος  

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με ενάρξεις που θα ανακοινώνονται καθ' 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς ως κάτωθι: 

 Στην Αθήνα, δύο καθημερινές απόγευμα (Δευτέρα – Τετάρτη ή Τρίτη – Πέμπτη) 17:30 - 21:30, με 
κενά σε εβδομάδες μεταξύ των ενοτήτων που ολοκληρώνονται, στις εγκαταστάσεις του 
εκπαιδευτικού κέντρου της Epsilon Net, που βρίσκονται στη Λεωφ. Συγγρού 120 (100 μέτρα από το 
μετρό, γραμμή προς Aγ. Δημήτριο, στάση Συγγρού – Φιξ, έξοδος Δράκου). 
 

 Στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή απόγευμα 17:30 - 21:30 και Σάββατο πρωί 09:30 - 13:30, με κενά 
σε εβδομάδες μεταξύ των ενοτήτων που ολοκληρώνονται, στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού 
κέντρου της Epsilon Net, που βρίσκεται στην Πάροδο 17ης Νοέμβρη 87, Ζώνη ΕΜΟ, Πυλαία (στο 
δρόμο για το Genesis, Λεωφ. Νο 14  Άνω Τούμπα). 

 

5. Πιστοποίηση της συμμετοχής στο πρόγραμμα – Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Εξειδίκευσης - Σύνδεση με την αγορά εργασίας 

Σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, εφόσον οι 
παρουσίες τους καλύπτουν το 90% του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επιλέξει να πάρει μέρος στην αντίστοιχη εξεταστική διαδικασία που 
διοργανώνει το Ε.Κ.Π.Α. και επιτύχει στις εξετάσεις, τότε του χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης από 
το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.). 

Οι εξετάσεις θα γίνονται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριο & Μάιο) και μέρος σε αυτές θα παίρνει όποιος 
αιτηθεί τη συμμετοχή του πριν την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και είναι οικονομικά 
τακτοποιημένος.  

Η Epsilon Net διακρίνεται πάνω από 15 χρόνια στην ενημέρωση, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την 
υποστήριξη του Έλληνα λογιστή, διαθέτοντας μία πολυάριθμη επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από 
εξειδικευμένα στελέχη, έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες και πρώην στελέχη του Υπ. Οικονομικών.  

Η Epsilon Net μέσω του προγράμματος FA δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις - πελάτες της να επιλέξουν 
νέους λογιστές για άμεση εργασία, καθώς και στους συμμετέχοντες του προγράμματος να επιλέξουν 
επιχειρήσεις που ζητούν νέους για εργασία σε λογιστήρια, λογιστικά γραφεία ή οικονομικές διευθύνσεις.  

Οι απόφοιτοι του FA μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο info@ekpa-fa.gr και η Epsilon Net θα 
φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους εργαζόμενους με εταιρίες ή λογιστικά γραφεία που επιθυμούν να 
τους απορροφήσουν, εκμεταλλευόμενοι τους 20.000 πελάτες του ομίλου της Epsilon Νet A.E.   
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6. Κόστος προγράμματος  - Λοιπές παροχές στους συμμετέχοντες 

Το κόστος του προγράμματος είναι 800 € (οχτακόσια ευρώ). 

Το κόστος της συμμετοχής στις εξετάσεις (εξέταστρα) είναι 150 € (εκατόν πενήντα ευρώ). 

Επιπλέον, στους συμμετέχοντες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν για ένα χρόνο τα ηλεκτρονικά 
(μέσω internet) προϊόντα πληροφόρησης της Epsilon Network: 

 Ετήσια Συνδρομή στην Οn line τράπεζα ολοκληρωμένης φορολογικής & εργατικής ενημέρωσης, 
μία πλήρης πλατφόρμα ανεύρεσης φορολογικών & εργατικών νόμων και εγκυκλίων, απαραίτητη 
για κάθε λογιστή (12 ώρες χρήσης). 
 

 Ετήσια Συνδρομή στο e-magazine by Epsilon 7, το πρώτο εβδομαδιαίο λογιστικό & οικονομικό 
ηλεκτρονικό περιοδικό (ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού «Epsilon 7»). 
 

 Ετήσια Συνδρομή στην υπηρεσία Komvos, την on line υπηρεσία μελέτης και ερωταπαντήσεων 
φορολογικών και εργατικών θεμάτων (Το συγκεκριμένο προϊόν παρέχεται Δωρεάν στους 
συμμετέχοντες για να μπορούν να μελετούν ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν τεθεί από 
συνδρομητές της υπηρεσίας). 

Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους: 

Α. Μετρητά ή επιταγή (έως 3 μηνών λήξης), με καταβολή 150 ευρώ για την εγγραφή του στο πρόγραμμα 
και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) προκαθορισμένες δόσεις στη διάρκεια του προγράμματος, εκ των οποίων η 
πρώτη ορίζεται στο πρώτο μάθημα του προγράμματος. 

Β. Κατάθεση σε αριθμό λογαριασμού Τραπέζης, σύμφωνα με τον παραπάνω διακανονισμό, στα στοιχεία 
κατάθεσης:  

Επωνυμία Δικαιούχου:  EPSILON NET  

ΠΡΟΣΟΧΗ: στο καταθετήριο να αναφέρεται οπωσδήποτε το Ονοματεπώνυμο ή η Επωνυμία του καταθέτη 

Σε μία από τις ακόλουθες τράπεζες: 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
5202-012350-007      IBAN: GR60 0172 2020 0052 0201 2350 007 
 
ΑLPHA BANK 
712 00 2002 003451 IBAN: GR86 0140 7120 7120 0200 2003 451 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
211/470311-12          IBAN: GR23 01 10 2110 0000 2114 7031 112 
 
EUROBANK 
002 600 5189 0200 112142   IBAN: GR4602600510000890200112142 

 

Γ. Εφάπαξ καταβολή μετρητών, του ποσού των διδάκτρων με μετρητά ή κατάθεση με την υποβολή της 
αίτησης εγγραφής. Σε αυτή τη περίπτωση χορηγείται επιπλέον έκπτωση ύψους 10%.  

Δ. Με πιστωτική κάρτα με 1- 8 άτοκες δόσεις.  
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7. Συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του ΛΑΕΚ* 0,24%  

(*αφορά ΜΟΝΟ εργαζόμενους, ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.)  

Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση στην οποία 
εργάζεται, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον η επιχείρηση πληροί τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο Ο.Α.Ε.Δ. για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. Σε αυτή τη περίπτωση 
χορηγείται στην επιχείρηση επιδότηση 100% επί του ποσού που κατέβαλε για τα δίδακτρα του 
εργαζομένου της. 

Πληροφορίες σχετικά με το ΛΑΕΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.laek.oaed.gr.  

8. Δυνατότητα ακύρωσης συμμετοχής  

Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο – συμμετέχοντα,  μπορεί να γίνει μόνο υπό 
προϋποθέσεις , σύμφωνα με τα ακόλουθα:  

 μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος  και συνεπάγεται 
επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε από τον συμμετέχοντα μειωμένο κατά 150 ευρώ 
(βασικά έξοδα διαχείρισης – κόστος εγγραφής) 

 μέχρι το τρίτο μάθημα και συνεπάγεται  επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε από τον 
συμμετέχοντα μειωμένο κατά το ποσό των δεδουλευμένων για τα τρία μαθήματα που 
παρακολούθησε, συν τα 150 ευρώ της εγγραφής (βασικά έξοδα διαχείρισης) 

 μετά το τρίτο μάθημα του προγράμματος και συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου 
του κόστους  συμμετοχής από τον εγγραφόμενο, είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο 
οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης του 
πρώτου συμμετέχοντος και μετά). Στην περίπτωση του αντικαταστάτη, ο αντικαταστάτης 
χρεώνεται ως απουσίες, όλες τις εισηγήσεις μέχρι την ημερομηνία που άρχισε να 
παρακολουθεί. 

9. Εγγραφές - Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα  

Η Αίτηση Εγγραφής που επισυνάπτεται λίγο παρακάτω (Παράρτημα Α’) και μπορεί να αποσταλεί 
για την εγγραφή σας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 Δια ζώσης σε εκπαιδευτικό σύμβουλό μας στις διευθύνσεις των εκπαιδευτικών κέντρων 
της EPSILON NET. 
 

 Δια ζώσης στη γραμματεία των εκπαιδευτικών κέντρων της EPSILON NET. 
 

 Στα FAX: 211 5007070 (Για Αθήνα),  2310 953615 (Για Θεσ/νίκη) 
 

 Στα E-MAILS: asem@epsilonnet.gr (Για Αθήνα),  prof@epsilonnet.gr (Για Θεσ/νίκη) 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αναλυτικότερες πληροφορίες, να δουν τις 
αίθουσες διδασκαλίας, να συζητήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος  

http://www.laek.oaed.gr/
mailto:asem@epsilonnet.gr
mailto:prof@epsilonnet.gr
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10. Παραρτήματα 

Ακολουθεί υπόδειγμα της Αίτησης Εγγραφής για την εγγραφή σας  
το πρόγραμμα Financial Accounting (FA).  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 Πάγια: Αγορά - πώληση – καταστροφή, ιδιοπαραγωγή, αποσβέσεις, απομειώσεις αξίας, 
εύλογη αξία 

 Αποθέματα: Απογραφή- αποτίμηση (μέθοδοι αποτίμησης με τα Ε.Λ.Π.), αγορές -
επιστροφές- εκπτώσεις, αυτoπαραδόσεις, καταστροφές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, 
εισαγωγές 

 Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, χρεώστες διάφοροι, προκαταβολές, 
μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

 Καθαρή θέση: Σύσταση εταιρείας, αύξηση κεφαλαίου, διαφορές φορολογικού ελέγχου, 
προβλέψεις, αποθεματικά 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Λογαριασμός Φ.Π.Α., ασφαλιστικοί οργανισμοί, 
τραπεζικά δάνεια, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, αναβαλλόμενοι φόροι 

 Οργανικά Έξοδα: Μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, διάφορα έξοδα, φόροι- τέλη 

 Οργανικά Έσοδα: Πωλήσεις-επιστροφές, επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις, παρεπόμενα 
έσοδα 

 Τήρηση βιβλίων- Έκδοση στοιχείων:  Όρια Τήρησης απλογραφικών/διπλογραφικών 
Βιβλίων, Διακίνηση- Έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, Τιμολόγηση 

 Φ.Π.Α.: Δήλωση Φ.Π.Α., Pro- rata. Δώρα- δείγματα- αυτοπαραδόσεις 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 Κερδοζημίες και παρακολούθηση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους 

 Αναγνώριση Δαπανών προς έκπτωση 

 Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων   

 Απογραφή- Αποτίμηση- Επιμέτρηση (Αναλυτική παράθεση των εννοιών που εισάγονται 
και των μεθόδων αποτίμησης που ορίζονται με τα Ε.Λ.Π.) 

 Χειρισμός ειδικών θεμάτων (επιμέτρηση απαιτήσεων & υποχρεώσεων σε Ξ.Ν., 
προβλέψεις κ.λπ.) 

 Κλείσιμο λογαριασμών, εξαγωγή αποτελέσματος Γενικής Λογιστικής (γίνεται αναλυτική 
αναφορά στις εγγραφές κλεισίματος του Ε.Γ.Λ.Σ. και  στο κλείσιμο χρήσης με τα Ε.Λ.Π.) 

 Συμπεριφορά των λογ/σμών στο τέλος της χρήσης. 

 Τακτοποίηση λογ/σμών πριν το κλείσιμο. 

 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και  
το Κ.Ν. 2190/20, καθώς και με τα Ε.Λ.Π. 

 Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Λογ/σμός Εκμεταλλεύσεως, Διάθεση 
Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών 
κ.λπ. 

 Προσδιορισμός του φόρου και προκαταβολής του φόρου 

 Διανομή κερδών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις  

 Άλλες πληροφορίες  που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

 Προσάρτημα - Πληροφορίες που περιλαμβάνει 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Εισαγωγή στη Φορολογία Εισοδήματος 
Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, Φ10) 

 Συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) 

 Συμπλήρωση αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) 

 Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και 
επιτηδευματιών (Ε3) 

 Συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας προσωπικών εταιριών (Ε5) 

 Συμπλήρωση δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

 Συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κερδοσκοπικού χαρακτήρα Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 
(Φ10) 

 Συμπλήρωση κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης 

 Πηγές εισοδημάτων α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) εισόδημα από κεφάλαιο και δ) εισόδημα από 
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 

 Προσδιορισμός αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών (Γενικά, Αυτοκίνητα, Λοιπές 
δαπάνες, Μαχητό τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης, Ανάλωση κεφαλαίου, εξαιρέσεις από 
την εφαρμογή του τεκμηρίου)  

 Ανάλωση κεφαλαίου, ποσά που μειώνουν τις αντικειμενικές δαπάνες, συμπλήρωση 
κωδικών για μείωση προκαταβολής του φόρου  

 Κατοχύρωση αφορολόγητου ποσού με αποδείξεις 

 Παροχές σε είδος 

 Προκαταβληθέντες – παρακρατημένοι φόροι 

 Αποσαφήνιση εννοιών απογραφής , αρχικό και τελικό απόθεμα, αποσβέσεις παγίων, 
μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) 

 Λογιστικός προσδιορισμός κερδών 

 Μεταφορά ζημιών σε επόμενα έτη 

 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ 
 
Ενότητα 1η: Νομοθετικό Πλαίσιο 

 Νέα Εργατική Νομοθεσία 

 Νέα Ασφαλιστική Νομοθεσία 

 Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές  έννοιες 

 Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας 

 Είδη Συμβάσεων  Εργασίας και η ισχύς τους 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών 

 Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α. 

 Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση   

 Άδεια, ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας  

 Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση  

 Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές  

 Ωράρια εργασίας - μεταβολές  
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Ενότητα 2η: Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα  

 Αναλυτικοί υπολογισμοί – παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος 

 Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές, Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις 

 Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου 

 Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης  

 Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, Φ.Μ.Υ., Εκκαθάριση 

 Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών  

 Υπολογισμός Α.Π.Δ., Προσωρινής & Οριστικής Φ.Μ.Υ. 

 Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις 
 

 
Ενότητα 3η: Επίκαιρα Θέματα 

 Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια 

 Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας 

 Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός 

 Έξυπνες αποδοχές, Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο 

 Πρακτική Τ.Ε.Ι., Μαθητεία Ο.Α.Ε.Δ. 

 Ηλεκτρονικά Έντυπα (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ) 
 


