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Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

• Στέλεχος Μηχανογραφημένης Λογιστικής 

• Στέλεχος Μηχανογραφημένης Εμπορικής Διαχείρισης 

• Στέλεχος Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας 

για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας 
και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να αποκτήσουν 

ειδίκευση στη χρήση σύγχρονων λογιστικών εφαρμογών  
& εφαρμογών μισθοδοσίας 

www.ekpa‐fa.gr 

Με την υποστήριξη της 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
  

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:   
  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται σε χώρους εγκεκριμένους από το ΕΚΠΑ, 
εξοπλισμένους με σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και με τη χρήση των δημοφιλέστερων 
λογιστικών εφαρμογών της αγοράς. Εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, 
καθώς και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, με πλούσια διδακτική εμπειρία και εγκεκριμένους από 
το ΕΚΠΑ. 
 
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 σύνδεση 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 ΕΚΠΑ ενσωματώνει 
σύγχρονες μεθοδολογίες εντοπισμού επαγγελματικών δεξιοτήτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η 
μεταφορά και η αξιοποίηση της γνώσης στον εργασιακό χώρο.  

Τα «Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούμενο 
από τρεις θεματικές ενότητες, κατάλληλο τόσο για κάθε τελειόφοιτο ή απόφοιτο οικονομικής 
σχολής, που επιθυμεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, όσο και για νέους εργαζόμενους σε 
λογιστικά γραφεία ή λογιστήρια επιχειρήσεων, που επιθυμούν να εξελιχθούν. 

Κάθε συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, μπορεί να επιλέξει μια έως και τρεις θεματικές 
ενότητες, ανάλογα με την ειδίκευση που θέλει να αποκτήσει.  

• Όποιος παρακολουθήσει μια εκ των τριών θεματικών ενοτήτων, θα του δοθεί στο τέλος του 
προγράμματος Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

• Όποιος παρακολουθήσει δύο οποιεσδήποτε θεματικές ενότητες και δώσει με επιτυχία 
εξετάσεις, θα του δοθεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. 

• Όποιος παρακολουθήσει και τις τρεις (92 ώρες) θεματικές ενότητες και δώσει με επιτυχία 
εξετάσεις, θα του δοθεί Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις τόσο στην ΑΘΗΝΑ, 
όσο και στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σε τετράωρα εργαστηριακά μαθήματα. 

Σε κάθε συμμετέχοντα θα αντιστοιχεί για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, ένας Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής που θα διαθέτει τις δημοφιλέστερες λογιστικές εφαρμογές της αγοράς. 
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Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος Αίτηση Εγγραφής, καθώς και 
ειδικό Ερωτηματολόγιο, με το οποίο αξιολογείται από τους καθηγητές του προγράμματος το επίπεδο 
του κάθε συμμετέχοντα και οι ανάγκες του.  

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

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ,  
καθώς και Στελέχη Επιχειρήσεων με σχετική εμπειρία. 

 
 

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: 

ΤΙΤΛΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (διάρκειας 32 ωρών) 

• Μηχανογράφηση Βιβλίων Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

• Μηχανογράφηση Βιβλίων Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

• Μηχανογράφηση Φορολογικών Εντύπων 

• Βασικές αρχές Excel για Λογιστές 

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (διάρκειας 32 ωρών) 

• Παρουσίαση Εμπορικού κυκλώματος (Προσφορές – Παραγγελίες – Τιμολογήσεις – Διαχείριση 
Αποθηκευτικών χώρων) 

• Παρουσίαση Χρηματοοικονομικού κυκλώματος (Υπόλοιπα Πελατών / Προμηθευτών – Αξιόγραφα – 
Ταμείο) 

• Παρουσίαση Λογιστικού Κυκλώματος (Καρτέλες – Ισοζύγια – Αναλυτικά Καθολικά – Ελεύθερα 
Λογιστικά Άρθρα – Καταστάσεις Κ.Ε.Π.Υ.Ο. 

• Δημιουργία εκτυπώσεων – αναλυτικών αναφορών 

3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (διάρκειας 28 ωρών) 

• Εισαγωγή στην Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία 

• Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία  

• Excel για Λογιστές ΙΙ – Ανάλυση Υποθέσεων – Εφαρμογές  
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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 
ΕΚΠΑ. 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 

 
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 αρ. 120 (100 μέτρα από το μετρό, γραμμή προς Άγ. 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 17ης 
Νοέμβρη αρ. 79, περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα (στο δρόμο για το Genesis, Λεωφ. Νο 14 
Άνω Τούμπα). 

 

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

Σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, εφόσον οι 
παρουσίες τους καλύπτουν μία εκ των τριών ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
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Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας επιλέξει να πάρει μέρος στην αντίστοιχη εξεταστική διαδικασία 
που διοργανώνει το Ε.Κ.Π.Α. και επιτύχει στις εξετάσεις για τις δύο εκ των τριών θεματικών 
ενοτήτων, τότε του χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α). 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας επιλέξει να πάρει μέρος στην αντίστοιχη εξεταστική διαδικασία 
που διοργανώνει το Ε.Κ.Π.Α. και επιτύχει στις εξετάσεις και για τις τρεις θεματικές ενότητες, 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 & Ιούλιο) και μέρος σε αυτές θα 
παίρνει όποιος αιτηθεί τη συμμετοχή του πριν την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
και είναι οικονομικά τακτοποιημένος.  

Υπόδειγμα της Πιστοποίησης θα βρείτε στο Παράρτημα Γ’ στο τέλος του εντύπου. 

Η Epsilon Net διακρίνεται εδώ και 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 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 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 επιχειρήσεων.  

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αξιοποιούν το Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο θα 
φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους εργαζόμενους με εταιρίες ή λογιστικά γραφεία που 
επιθυμούν να τους απορροφήσουν.  

Για το σκοπό αυτό διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα η δυνατότητα χρήσης 
της ειδικής υπηρεσίας “on line Evresis”  για ανεύρεση εργασίας, σε συνδυασμό με τη κατάθεση 
του βιογραφικού τους στο Γραφείο Διασύνδεσης. 

 
6. Κόστος προγράμματος  - Λοιπές παροχές στους συμμετέχοντες 

Το κόστος του προγράμματος  διαμορφώνεται ως εξής: 

1) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ    390€ 

2) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  390€ 

3) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ     340€ 

Το κόστος της συμμετοχής στις εξετάσεις (εξέταστρα) είναι 75 € (εβδομήντα πέντε ευρώ) 
για κάθε θεματική ενότητα. 

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

• Εξάμηνη 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). 
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• Εξάμηνη Συνδρομή στο e-magazine by Epsilon 7, το πρώτο εβδομαδιαίο λογιστικό & 

οικονομικό ηλεκτρονικό περιοδικό (ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού «Epsilon 7»). 
 

• Εξάμηνη Συνδρομή στον Komvo, 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). 

Επίσης, οι συμμετέχοντες του προγράμματος μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης 
της Epsilon Net και στην δωρεάν παρεχόμενη υπηρεσία “On line Evresis”, που βρίσκεται στον 
ιστοχώρο www.e-forologia.gr, για να τους φέρει σε επαφή με επιχειρήσεις που προσφέρουν 
εργασία, εκμεταλλευόμενοι τους 20.000 πελάτες λογιστές, λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις του 
ομίλου της Epsilon Νet A.E. 

 
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 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
427/84127663           IBAN : GR43 0120 4270 0000 0008 4127 663 
 
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* 0,45%  

(*αφορά ΜΟΝΟ εργαζόμενους, ασφαλισμένους στο ΙΚΑ)  

Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση στην οποία 
εργάζεται, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον η επιχείρηση πληροί τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο Ο.Α.Ε.Δ. για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%. 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 σύμβουλο 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) 
 

• Στο E-MAIL : info@ekpa-fa.gr  
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αναλυτικότερες πληροφορίες, να δουν τις 
αίθουσες διδασκαλίας, να συζητήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος και να 
δηλώσουν συμμετοχή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 
• Δια ζώσης σε εκπαιδευτικό σύμβουλο μας στις διευθύνσεις των εκπαιδευτικών κέντρων της 

EPSILON NET. 
 

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

• Στο E-MAIL : info@ekpa-fa.gr  
 
 
10. Παραρτήματα 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’:  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Ακολουθεί υπόδειγμα της Αίτησης Εγγραφής για την εγγραφή σας το πρόγραμμα 
«ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (διάρκειας 32 ωρών) 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.  – 8 ΩΡΕΣ 

1Ο ΜΑΘΗΜΑ (4 ΩΡΕΣ) 

• Βασικές αρχές τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

• Παραμετροποίηση στηλών ανά βιβλίο (Εσόδων – Εξόδων) 

• Δημιουργία Συναλλασσομένων – Λογιστικού σχεδίου 

• Δημιουργία πρότυπων άρθρων καταχώρησης 

• Παραδείγματα καταχώρησης γεγονότων εσόδων και εξόδων 
2Ο ΜΑΘΗΜΑ (4ΩΡΕΣ) 

• Ειδικές παραμετροποιήσεις αρχείων (Παρακρατούμενοι φόροι, κωδικοί εντύπων, δραστηριοτήτων, 
κανόνων φορολογικής αναμόρφωσης κλπ) 

• Εκτυπώσεις πρόχειρων και θεωρημένων βιβλίων 

• Εκτυπώσεις εντύπων (περιοδική – εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ – έντυπα INTRASTAT, LISTING) 

• Οικονομικά δεδομένα πελάτη (κατάσταση κερδών – ζημιών, εξωλογιστικός προσδιορισμός 
εισοδήματος, καταστάσεις ελέγχου κλπ) 

• Μητρώο Παγίων και Κατάσταση Αξιόγραφων 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.  – 8 ΩΡΕΣ  

1Ο ΜΑΘΗΜΑ (4 ΩΡΕΣ) 

• Βασικές αρχές τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

• Παραμετροποίηση κωδικών κίνησης Γενικής Λογιστικής 

• Δημιουργία Συναλλασσομένων – Λογιστικού σχεδίου 

• Δημιουργία πρότυπων άρθρων καταχώρησης 

• Παραδείγματα καταχώρησης λογιστικών γεγονότων ανά ομάδα λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. 
2Ο ΜΑΘΗΜΑ (4ΩΡΕΣ) 

• Εκτυπώσεις Ισοζυγίων – Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών – Ημερολογίων – Καρτελών 
Λογαριασμών – Βιβλίου Απογραφής 

• Κλείσιμο Ισολογισμού – παραμετροποίηση πεδίων – αυτόματη διαδικασία βημάτων Ισολογισμού 

• Εκτυπώσεις Ημερολογίου Εγγραφών Ισολογισμού ‐ Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός – 
Αποτελέσματα Χρήσης – Γενικής Εκμετάλευσης) 

• Εργασίες Ανοίγματος νέας χρήσης 

• Εκτυπώσεις εντύπων (περιοδική – εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ – έντυπα INTRASTAT, LISTING) 

• Οικονομικά δεδομένα πελάτη (κατάσταση κερδών – ζημιών, εξωλογιστικός προσδιορισμός 
εισοδήματος, καταστάσεις ελέγχου κλπ) 

• Μητρώο Παγίων και Κατάσταση Αξιόγραφων 
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ  – 8 ΩΡΕΣ  

1Ο ΜΑΘΗΜΑ (4 ΩΡΕΣ) 

• Έντυπα Μητρώου – Έντυπα Κ.Β.Σ. – Διάφορα Έντυπα 

• Έντυπα ΦΠΑ (Περιοδική – Εκκαθαριστική δήλωση, INTRASTAT, LISTING) 

• Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος (Προσωρινή ΦΜΥ – Οριστική ΦΜΥ – Κατάσταση Φορολογικής 
Αναμόρφωσης 

• Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος (Προσωρινή ΦΜΥ – Οριστική ΦΜΥ – Κατάσταση Φορολογικής 
Αναμόρφωσης 

2Ο ΜΑΘΗΜΑ (4ΩΡΕΣ) 

• Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος (Ακίνητα) (Ε9 ‐ Ε2)  

• Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3 – Ε5 – Φ10 – Ε1 – Ανάλωση Κεφαλαίου Προηγουμένων 
Χρήσεων – Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου ΦΠΑ) 

• Έντυπα Φορολογίας Κεφαλαίου (Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτου σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή των χαρτών – Φ.Α.Π.) 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EXCEL ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – 8 ΩΡΕΣ  

• Βασικά στοιχεία δημιουργίας αναφορών & αναλύσεων 
• Συνδέσεις λογιστικών φύλλων κα βιβλίων εργασίας 
• Χρήσιμες συναρτήσεις (if, and, or, iserror, sumif, round, product) 
• Οικονομικές συναρτήσεις (db, ddb, fv, npv, pmt, ppmt, pv) 
• Συναρτήσεις αναζήτησης & αναφοράς (vlookup, hlookup, index, transpose, match) 
• Μερικά αθροίσματα 
• Συγκεντρωτικοί πίνακες και γραφήματα (Pivot Table & Pivot chart report) 
• Συναρτήσεις με ονομασία περιοχής (Define Name) 
• Έλεγχος καταχωρήσεων με επικύρωση (Validation) 
• Δημιουργία ευέλικτων οικονομικών αναλύσεων (νεκρό σημείο, ανάλυση ευαισθησίας, 

αριθμοδείκτες) 
• Δημιουργία προτύπων  

(Υπολογισμού περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., Υπολογισμού αποσβέσεων, Αποτελεσμάτων χρήσης, 
ταμειακών ροών, αποπληρωμής δανείων κτλ) 

• Γραφικές απεικονίσεις οικονομικών μεγεθών 
• Εκτυπώσεις αναλύσεων & εκθέσεων 

 
 

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (διάρκειας 32 ωρών) 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  (ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) – 8 ΩΡΕΣ  

• Δημιουργία Αποθηκών – Ειδών  

• Δημιουργία και παρακολούθηση συναλλασσομένων 

• Τιμοκατάλογοι – Εκπτωτικές πολιτικές 

• Εμπορική πολιτική – διαχείριση πωλητών και σεναρίων πώλησης 
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• Δημιουργία Προσφορών πώλησης (παραμετροποίηση παραστατικών – σύνδεση ειδών – πελατών – 
εμπορικής πολιτικής) 

• Δημιουργία παραγγελιών – διαδικασία μετασχηματισμού προσφοράς σε παραγγελία 

• Back order παραγγελιών  

• Δημιουργία παραστατικού πώλησης (Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο πώλησης – Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών κλπ) 

• Διαδικασία αυτόματου μετασχηματισμού παραγγελιών σε τιμολόγιο 

• Εκτυπώσεις παρακολούθησης αποθηκών και ειδών – προμηθειών πωλητών – τζίρου ανά πελάτη/ 
ανά γεωγραφική περιοχή/ ανά είδος κλπ στατιστικά στοιχεία 

• Απογραφή και Αποτίμηση αποθεμάτων – διορθωτικές κινήσεις αποθήκης – Ελλείμματα – 
Πλεονάσματα. 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – 
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ – ΤΑΜΕΙΟ) – 8 ΩΡΕΣ  

• Παρακολούθηση υπολοίπου πελατών – προμηθευτών (ισοζύγια – καρτέλες – παρακολούθηση 
υπολοίπων ανά τρόπο πληρωμής) 

• Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών – προμηθευτών  

• Αντιστοιχίσεις εισπράξεων – τιμολογίων  

• Παρακολούθηση αξιόγραφων (επιταγές – συναλλαγματικές – γραμμάτια) ανά τράπεζα και ανά 
λογαριασμό 

• Αξιόγραφα σε ενέχυρο και σε εγγύηση – Χειρισμός τύπων κίνησης 

• Παρακολούθηση ταμείου – χρηματικών διαθεσίμων 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΚΑΡΤΕΛΕΣ – ΙΣΟΖΥΓΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΠΥΟ) – 12 ΩΡΕΣ  

• Λογιστικό σχέδιο – Δημιουργία λογιστικού σχεδίου – παραμετροποιήσεις και σύνδεση με εμπορικό 
κύκλωμα 

• Δημιουργία λογιστικών άρθρων 

• Έλεγχος συμφωνίας εμπορικού κυκλώματος και άρθρων Γενικής Λογιστικής 

• Ημερολόγια κινήσεων – Ισοζύγια λογαριασμών – Θεωρημένο Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικού 
καθολικού – Αναλυτικά καθολικά λογαριασμών 

• Κέντρα κόστους – Φύλλα μερισμού δαπανών  

• Δημιουργία και παρακολούθηση εντύπων ΦΠΑ  

• Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών  
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ – 4 ΩΡΕΣ  

• Δημιουργία αυτόματων αναφορών από οθόνες της εφαρμογής 

• Έξυπνες εκτυπώσεις – ομαδοποιήσεις και φίλτρα – ταξινομήσεις 

• Δημιουργία εκτυπώσεων μέσω report generator (βασικοί πίνακες και χρησιμοποίηση έτοιμων 
υποδειγμάτων) 
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3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (διάρκειας 28 ωρών) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (8 ΩΡΕΣ) 

Α) Σ.Σ.Ε., ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Β) ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ, ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Γ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΔΩΡΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Δ) ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ ‐ ΟΑΕΔ ‐ ΕΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (12 ΩΡΕΣ) 

Α)ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΜΜΙΣΘΟΙ,  ΗΜ/ΣΘΙΟΙ, ΩΡ/ΣΘΙΟΙ,  ΜΕΡΙΚΗ & 
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) – 4 ΩΡΕΣ  

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ (ΑΔΕΙΕΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΑΠΟΥΣΙΕΣ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ, 
6η ΗΜΕΡΑ, ΑΡΓΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ) – 4 ΩΡΕΣ  

Γ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ (ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ, ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ,   ΦΜΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ) – 4 ΩΡΕΣ  

EXCEL ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (8 ΩΡΕΣ) 

• Μορφοποίηση υπό Όρους – Conditional Formatting 
• Φιλτράρισμα Δεδομένων – Data Filtering 
• Ονόματα περιοχών με τον Name Manager 
• Συναρτήσεις αναφοράς  

(VLookup, HLookup, Index, Match, Address, Choose, Transpose) 
• Λογικές Συναρτήσεις (IF‐OR‐AND) 
• Οικονομικές Συναρτήσεις PMT (PPMT+IPMT), NPV‐XNPV, IRR‐XIRR 
• Άλλες χρήσιμες συναρτήσεις (Sumproduct, SubTotal, Sumif) 
• Στατιστικές συναρτήσεις (Count, Counta, Countif, Average, Averageif) 
• Συναρτήσεις Excel 2007 (Sumlfs, Countlfs, Iferror) 
• Συναρτήσεις διαχείρισης ημερομηνιών (Date, Eomonth) 
• Μακροπρογραμματισμός στο Excel – Macros 

 Καταγραφή με τον Macro Recorder 
 Κλήση μακροεντολής από άλλη με την εντολή Call 
 Ανάθεση πλήκτρων συντόμευσης σε μακροεντολές 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Πίνακας Δεδομένων μιας μεταβλητής 
 Πίνακας Δεδομένων δύο μεταβλητών 
 Σενάρια – Scenario manager 
 Αναζήτηση Στόχου – Goal Seek 
 Επίλυση – Solver 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΗΜΑ‐ΒΗΜΑ 
 Δημιουργία Ερωτήματος στο Διαδίκτυο με αυτόματη ενημέρωση (π.χ. Αυτόματη Ενημέρωση 
τιμών συναλλάγματος από Ιστοσελίδα του Internet σε φύλλο Excel) 

 Υπολογισμός Χρηματοοικονομικών μεγεθών με δυο μεταβλητές (π.χ. δόσεις και τόκοι με 
μεταβλητά επιτόκια και έτη αποπληρωμής) 


