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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Σωτήριος Καρκαλάκος 
Καθηγητής 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Βαβουλιώτη Νάντια 
Εκπαιδεύτρια Προγραμμάτων DC 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

Τηλέφωνο: 210 4142055 – 210 4142025 
Email: elearnec@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Μηχανογραφημένη Λογιστική για 

Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

202, 307 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 3 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 210 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

 Εργαζόμενους (ελεύθερους 
επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων) 

 Όσους επιθυμούν να εργαστούν σε 
λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις 

 Όσους επιθυμούν να κάνουν καριέρα 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
προσφέροντας Λογιστικές και 
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες 

 Φοιτητές και αποφοίτους Οικονομικών 
Σχολών  

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
 Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,  
 Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ, 
 Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό 

email) 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) Χ 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

καταγραφή ωρών παρακολούθησης μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

17 Διδακτικές Ώρες 

 2. ΈΣΟΔΑ – ΈΞΟΔΑ(ΜΕΡΟΣ Α΄) 17 Διδακτικές Ώρες 

 3. ΈΣΟΔΑ – ΈΞΟΔΑ(ΜΕΡΟΣ B΄) 17 Διδακτικές Ώρες 
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 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
(ΜΕΡΟΣ Α’) 

17 Διδακτικές Ώρες 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
(ΜΕΡΟΣ B’) 

17 Διδακτικές Ώρες 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 17 Διδακτικές Ώρες 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 17 Διδακτικές Ώρες 

8. ΕΝΤΥΠΑ 17 Διδακτικές Ώρες 

9. OFFICE MANAGEMENT 17 Διδακτικές Ώρες 

10. ΕΝΤΥΠΑ 17 Διδακτικές Ώρες 

11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

17 Διδακτικές Ώρες 

12. ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 23 Διδακτικές Ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η 
επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο 
της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα 
προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται 
και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των 
σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.  
 
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί 
τόσο στη βελτίωση της επαγγελματικής 
πορείας του σπουδαστή  και της θέσης του στην 
αγορά εργασίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη 
των εργοδοτών στους οποίους απευθύνεται για 
εργασία, όσο και στην εμπειρική διάχυση της 
επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη 
δυνατότητα εργασίας σε ποικίλες δομές του 
χώρου των οικονομικών, καθώς κάνει πράξη 
θεωρητικά αποκτηθείσες γνώσεις. Ουσιαστικά, 
το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση από 
τους σπουδαστές, των βασικών εννοιών 
λογιστικής παρακολούθησης βιβλίων B΄ 
κατηγορίας, ώστε να είναι σε θέση να   
καταχωρούν και να εκτυπώνουν  κινήσεις  
λογιστικής, καθώς και να υπολογίζουν 
αυτόματα τα έντυπα φπα και φορολογίας 
εισοδήματος. 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 
         Γνωστικές Δεξιότητες 

(γνωστικές, 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται: 
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συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)                                     

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 
σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 

θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση 

νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 

σε κινητήρια δραστηριότητα, να 
μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι)  

Α. να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες 
λογιστικής παρακολούθησης βιβλίων B΄ 
κατηγορίας και φορολογικής νομοθεσίας 
 
Β. να είναι σε θέση:  
1. να καταχωρούν κινήσεις λογιστικής 
2. να δημιουργούν οποιονδήποτε λογαριασμό 

λογιστικής και να τον συνδέουν με τα 
έντυπα ΦΠΑ και τις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος 

3. να εκτυπώνουν και ελέγχουν τη Μηνιαία 
Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων 

4. να εκτυπώνουν καρτέλες λογαριασμών, 
πελατών και προμηθευτών 

5. να εκτυπώνουν  Οικονομικές Καταστάσεις 
πολλαπλών επιχειρήσεων 

6. να ελέγχουν και να αποστέλλουν  τα έντυπα 
ΦΠΑ (Περιοδική – Εκκαθαριστική) καθώς 
και τα έντυπα ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων 
– Παραδόσεων 

7. να ελέγχουν και να αποστέλλουν 
φορολογικά έντυπα τα οποία αφορούν Β΄ 
κατηγορίας βιβλία  (Ε1,Ε2,E3,E5,Φ01-12, 
Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντων φόρων) 

8. να καταχωρούν και να ενημερώνουν το 
Μητρώο παγίων της επιχείρησης και να 
υπολογίζουν τις αποσβέσεις 

9. να καταχωρούν κινήσεις αξιογράφων και να 
παρακολουθούν τα ληξιπρόθεσμα 
αξιόγραφα 

10. να ενημερώνονται άμεσα για τις νέες 
διατάξεις-αποφάσεις-νόμους μέσω της 
σύνδεσης με τον κόμβο του Tax Heaven 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται 
οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   
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1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜ
ΕΝΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

   17 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

1.2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

1.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΑΣΙΚΟ 

ΜΕΝΟΥ 

1.4 ΜΥΝΥΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

1.5 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Εξοικείωση με την 

εφαρμογή (μέρη 

οθόνης, τρόποι 

γραφής πεδίων 

εφαρμογής, 

επεξήγηση 

πλήκτρων, 

καταχώρηση/μετα

βολή/διαγραφή 

εγγραφών, 

αναζήτηση 

αρχείων, 

εκτύπωση) 

2. ΈΣΟΔΑ – 
ΈΞΟΔΑ(ΜΕΡΟΣ 
Α΄) 

   17 2.1 ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.2 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Εξοικείωση με τη 

δημιουργία νέων 

λογαριασμών και 

λογιστικών 

άρθρων, την 

καταχώρηση 

συγκεντρωτικών 

εγγραφών, την 

επίσημη και 

ανεπίσημη 

Βιβλίου Εσόδων – 

Εξόδων και 

Μηνιαίας 

Κατάστασης 

Εσόδων - Εξόδων, 
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και άλλες 

βοηθητικές 

εκτυπώσεις 

3. ΈΣΟΔΑ – 
ΈΞΟΔΑ(ΜΕΡΟΣ 
B΄) 

   17 3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

3.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 

3.3 ΠΙΝΑΚΕΣ 

3.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εξοικείωση με τις 

πληροφοριακές 

εκτυπώσεις και τα 

ευρετήρια του 

μενού των εσόδων 

εξόδων, εκτύπωση 

ευρετηρίων 

(παραστατικά,  

λογιστικά άρθρα, 

φόροι και 

επιβαρύνσεις), 

δημιουργία 

πινάκων 

επαγγελμάτων, 

φόρων, 

επιβαρύνσεων  

και πιστωτικών 

καρτών, 

σχεδιασμός 

βιβλίου εσόδων 

εξόδων, μεταφορά 

σε αυτό εγγραφών 

από 

υποκαταστήματα, 

και λοιπές 

βοηθητικές 

εργασίες. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 
(ΜΕΡΟΣ Α’) 

   17 4.1 ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

4.2 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

Εξοικείωση με 

καταχώρηση νέων  

πελατών, 

τροποποίηση 

υπάρχουσας 

καρτέλας, 

αναζήτηση 

στοιχείων νομικού 

προσώπου μέσω 

της υπηρεσίας 

Γ.Γ.Π.Σ., 
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συμπερίληψη 

πελάτη στην 

Κατάσταση 

ΚΕΠΥΟ, μαζική 

καταχώριση 

πελατών και 

εκτυπώσεων, 

όπως Καρτέλες 

Πελατών, 

Κατάσταση 

Ελέγχου Α.Φ.Μ 

κ.ο.κ) 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 
(ΜΕΡΟΣ B’) 

   17 5.1 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΕΠΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

5.2 ΠΙΝΑΚΕΣ  

5.3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Εξοικείωση με την 

καταχώρηση, 

εμπλουτισμό ή 

τροποποίηση του 

αρχείου των 

«Επαγγελμάτων», 

«Κατηγοριών», 

«Χωρών», «Δ.Ο.Υ» 

ή «Ονομάτων», τις 

εκτυπώσεις που 

σχετίζονται με τη 

Συγκεντρωτική 

Κατάσταση 

πελατών ή την 

Μηνιαία 

Κατάσταση ΜΥΦ 

και άλλες 

εξειδικευμένες 

εργασίες. 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

   17 6.1 ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

6.2 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

6.3 ΠΙΝΑΚΕΣ 

6.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εξοικείωση με την 

καταχώρηση, 

αναζήτηση ή 

τροποποίηση ενός 

προμηθευτή σε 

μια εταιρεία, τη 

συμπερίληψή του 

στην Κατάσταση 

ΚΕΠΥΟ, την 

εκτύπωση 

καρτελών 

Προμηθευτών, 
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Καταστάσεων 

Ελέγχου Α.Φ.Μ 

κ.ο.κ, την 

ενημέρωση 

εντύπων Ε20 και 

Ε21 και άλλες 

εξειδικευμένες 

εργασίες, όπως 

«Μεταφορά από 

Δισκέτα ΚΕΠΥΟ», 

ή «Μαζική Αλλαγή 

Κωδικοποίησης» ή 

«Εύρεση 

Συναλλασσομένων 

σε Εταιρείες» κ.τ.λ 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΑΓΙΩΝ 

   17 7.1 ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

7.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

7.3 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

7.4 ΠΙΝΑΚΕΣ 

7.5 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

7.6 ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ 

Εξοικείωση με τη 

δημιουργία, 

τροποποίηση, 

διάσπαση, 

εκτύπωση ή 

διαγραφή των 

παγίων μίας 

επιχείρησης, τον  

υπολογισμό 

αποσβέσεων και 

της  αξίας 

αποθεματικού, τη 

δημιουργία 

βοηθητικών 

πινάκων και τη 

διαχείριση της 

πώλησης ενός 

παγίου    

8. ΕΝΤΥΠΑ    17 8.2 ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

8.3 ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΙΡΑΣ Α’ 

8.4 ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΙΡΑΣ Β’ 

8.5 ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΙΡΑΣ Μ’ 

8.6 ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΙΡΑΣ Π’ 

 Εξοικείωση με 

καταχώρηση και 

εκτύπωση των 

εντύπων ΦΠΑ 

μιας επιχείρησης 

και λοιπών  

εντύπων, όπως 

έντυπα σειράς 

Μ’,Β’ υπεύθυνη 

δήλωση, έντυπα 
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8.7 ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ φόρου υπεραξίας 

,έντυπα 

προσωρινής 

δήλωσης ΦΜΥ  

και τη 

συμπλήρωση και 

υποβολή των 

εντύπων των 

ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών  

 

9. OFFICE 
MANAGEMENT 

   17 9.1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

9.2 ΕΓΓΡΑΦΑ 

9.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

Εξοικείωση με την 

χρήση της 

ηλεκτρονικής 

ατζέντας και τη 

διαχείριση 

εγγράφων 

πελατών 

10. ΕΝΤΥΠΑ    17 10.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Εξοικείωση με την 

καταχώρηση, 

εκτύπωση και 

υποβολή στο 

διαδίκτυο των 

εντύπων 

δηλώσεων 

φορολογίας 

εισοδήματος 

φυσικών και 

νομικών 

προσώπων 

11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

   17 11.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ 

11.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

11.3 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

11.4 ΕΝΤΥΠΑ 

Εξοικείωση με την 

καταχώρηση των 

στοιχείων 

οικοδομικών 

έργων και  των 

παραστατικών 

από το κύκλωμα 

εσόδων εξόδων 

και εκτύπωση 

σχετικών 

εγγράφων 
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12.ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

   23  Αποτίμηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Προγράμματος 

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Διαδικτυακή εξέταση στην 
πλατφόρμα του συνεργαζόμενου 
φορέα DC 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Βαβουλιώτη Νάντια 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Εκπαιδεύτρια Προγραμμάτων DC 

Προσόντα εκπαιδευτών Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

8,4 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 380,00€ 
Εκπτωτική πολιτική  50% Έκπτωση: AΜΕΑ, Άνεργοι, 

Πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνης 
(και τρίτεκνης) οικογένειας 

• 30% Έκπτωση:* Απόφοιτοι και 
φοιτητές του Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών 
Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και 
μεταπτυxιακοί),   Δημόσιοι Υπάλληλοι,  
Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας 
• 10% Έκπτωση:  Επανεγγραφή 
στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που 
έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα 
του προγράμματος στο παρελθόν 
 
* Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν 
αθροιστικά 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ ή 2 ισόποσες δόσεις των 190,00€ 
(Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση έναν 
μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων) 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

Data Communication 

 

 

 


