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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου, Ph.D., CFA, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

seraina@unipi.gr, 210 4142189, 6973046963 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Λογιστική για Επιχειρήσεις - Πρακτικές Εφαρμογές 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

202,203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 12 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 302 
Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  

-Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ 
-Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών 
,τραπεζών, ελεγκτικών εταιριών και στελέχη επιχειρήσεων, 
που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα 
-Οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον να εμπλουτίσει τις γνώσεις 
του στον τομέα της λογιστικής, ως εργαλείο χρήσιμο στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες.   

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ,ΤΕΙ και απόφοιτοι ΙΕΚ οικονομικής 
κατεύθυνσης με γνώσεις λογιστικής ή απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εμπειρία.  
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο 
μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από 
τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο 
Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της 
κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε 
εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου 
διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 
ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα 
οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και 
εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη 
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διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης 
εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει 
πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει 
σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές 
πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και 
του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα 
για επίλυση αποριών.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 
ύλη του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης 
μέσω  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία 
και Πράξη 

3 μήνες, 60 ώρες παρακολούθησης 

Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) 
Προσωπικού 

3 μήνες, 78 ώρες παρακολούθησης 

Τρέχουσες Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος 
Φυσικών και Νομικών Προσώπων 

2 μήνες, 62 ώρες παρακολούθησης 

Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων 
4 μήνες, 102 ώρες παρακολούθησης 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

• Ο σκοπός του σεμιναρίου Μηχανογραφημένη Γενική 
Λογιστική - Θεωρία και Πράξη, είναι η ολοκληρωμένη 
πρακτική εφαρμογή λειτουργίας της διπλογραφικής 
μεθόδου που εφαρμόζουν τα σύγχρονα λογιστήρια την 
εταιρειών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ,ΕΕ, 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ, βασικά με τα νέα λογιστικά πρότυπα Ν. 4308/14.  
 

• Ο σκοπός του σεμιναρίου Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή 
Μισθοδοσίας) Προσωπικού είναι οι εκπαιδευόμενοι  να 
αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη 
πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που 
διέπουν τα θέματα μισθοδοσίας προσωπικού και τις 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Παρέχονται μελέτες 
περιπτώσεων καθώς και πρακτικές εφαρμογές που βοηθούν 
περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση και 
κατανόηση του περιεχομένου των διδακτικών ενοτήτων. 
 

• Ο σκοπός του σεμιναρίου Τρέχουσες Διατάξεις Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων είναι 
πολλαπλός. Αρχικός στόχος είναι η συγκέντρωση της 
σημαντικής πληροφόρησης (δηλαδή των σημαντικών 
φορολογικών και λοιπών σχετικών κανονιστικών 
διατάξεων), που διαμορφώνουν το εύρος φορολογικών 
υποχρεώσεων, ως προς τη φορολογία εισοδήματος 
(θεωρητική προσέγγιση), εν συνεχεία η οργάνωση και η 
παρουσίαση της πληροφόρησης αυτής κατά επιμέρους 
τομέα της φορολογίας, προκειμένου να καταστεί 
ευχερέστερη τόσο κατά την αναζήτηση, όσο και κατά την 
εφαρμογή (από τη θεωρία στην πράξη) και τέλος η 
παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων και η επισήμανση 
ιδιαζόντων θεμάτων (πρακτική διάσταση). Τελικώς, το 
μάθημα συμβάλει ώστε ο σπουδαστής να αποκτήσει  
βασικές γνώσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων. 
 

• Σκοπός του εξ’ αποστάσεως προγράμματος Φορολογικά 
Θέματα Επιχειρήσεων είναι οι εκπαιδευόμενοι να 
αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση 
και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους 
χαρακτηριστικών που διέπουν τις φορολογικές διατάξεις 
των νομικών προσώπων. Μέσα από την πλούσια παράθεση 
παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω 
σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το 
εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο 
και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται. 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 
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         Γνωστικές Δεξιότητες 

(γνωστικές, 
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)  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Μηχανογραφημένη 
Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη  ο εκπαιδευόμενος /μενη  θα 
κάνει : 

• Μελέτη και πρακτική εξάσκηση σε πρόγραμμα λογιστικής 
εφαρμογής  

• Μελέτη Μαθησιακού υλικού  

• Μελέτη Πρακτικών Θεμάτων  

• Αξιοποίηση γνωστικών δεξιοτήτων 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Θέματα Αμοιβών 
και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού  ο εκπαιδευόμενος /μενη  
θα μπορεί να : 

1. Κατανοεί τις βασικές αρχές και όρους του εργατικού δικαίου 
2. Εξοικειωθεί με τις μεθόδους και τους κανόνες των 

εργασιακών σχέσεων 
3. Έχει την ικανότητα μελέτης και ανάλυσης θεμάτων 

μισθοδοσίας προσωπικού και εργατικής νομοθεσίας 
4. Εκτιμάει ζητήματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία 
5. Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης  
6. Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Τρέχουσες Διατάξεις 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων , ο 
εκπαιδευόμενος /μενη  θα μπορεί να : 

1. να κατανοούν τις έννοιες του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

2. να γνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων, 

3. να κατανοούν τις βασικές ρυθμίσεις των Συμβάσεων Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας, 

4. να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες των απαλλασσόμενων φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων, 

5. να γνωρίζουν τις κατηγορίες εισοδημάτων (μισθωτές υπηρεσίες, 

συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, κεφάλαιο, κλπ.) και τον 

τρόπο φορολογικής μεταχείρισης της κάθε κατηγορίας, 

6. να κατανοούν την έννοια και τον τρόπο εφαρμογής του 

εναλλακτικού τρόπου προσδιορισμού του φορολογητέου 

εισοδήματος 

7. να γνωρίζουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις φορολογίας 
εισοδήματος (π.χ. ειδική εισφορά αλληλεγγύης), 

8. να γνωρίζουν τις μειώσεις φόρου φυσικών προσώπων, 

9. να γνωρίζουν τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες 

επιχειρηματικές δαπάνες, 

10. να γνωρίζουν την έννοια και τον τρόπο αναμόρφωσης των 

λογιστικών κερδών, 

11. να προσδιορίζουν το προς φορολογία εισόδημα από κεφάλαιο και 

την υπεραξία από τη μεταβίβασή του 

12. να αντιλαμβάνονται τον τρόπο φορολόγησης των ενδοομιλικών 

συναλλαγών 

13. να αποκτήσουν την ικανότητα συμπλήρωσης των σχετικών 

φορολογικών δηλώσεων των φυσικών, νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων, 

14. να αντιλαμβάνονται τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας 

εισοδήματος για την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Ειδικά Θέματα 
Ανωνύμων Εταιριών  ο εκπαιδευόμενος /μενη  θα μπορεί να : 
1.Κατανοεί τα θέματα που συνδέονται με τη σύσταση, λειτουργία και 
μετατροπή των ανωνύμων εταιρειών 
2. Εκτιμάει τα ζητήματα όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που 
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διέπουν τις Α.Ε 
3.Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης  
4.Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 
 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Φορολογικά 
Θέματα Επιχειρήσεων 
 ο εκπαιδευόμενος /μενη  θα μπορεί να : 
1.Κατανοεί πως η φορολογία επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των 
επιχειρήσεων 
2. Εφαρμόζει τις μεθόδους αποτίμησης των εμπλεκομένων εταιρειών 
3. Εκτιμάει ζητήματα που αφορούν την φορολογική νομοθεσία των 
επιχειρήσεων (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ) 
4.Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης  
5.Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 

  

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.)   

Θεωρία Πρακτική 

Δια ζώσης 

διδασκαλία 

στην τάξη 

Από 

απόσταση  

(e-learning) 

Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-
ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4 2  Ναι 1.ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 1ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
κατανοούν τα είδη 
συμβάσεων 
εργασίας   
 

2. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 2ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν την 
διαδικασία 
πρόσληψης των 
μισθωτών 
 

3. 4 2  Ναι 1.ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μετά την 



6 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΟ - 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ) 
2. ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ολοκλήρωση της 3ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
κατανοούν  τα 
βασικά θέματα  των 
αμοιβών που 
δικαιούνται οι 
μισθωτοί. 

4.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
Η ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

5 3  Ναι 1.ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 
2.ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΝΥΧΤΑ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 4ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν τα 
θέματα  αμοιβών 
της παρεχόμενης 
εργασίας κατά το 
Σάββατο ή άλλης 
ημέρας ανάπαυσης 
και εργασίας κατά 
τη νύχτα 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΕΞΑΙΡΕΤΕΕΣ 
ΕΟΡΤΕΣ 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
ΕΣ ΑΡΓΙΕΣ) 

4 2  Ναι 1. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΑΡΓΙΑΣ 
2. ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΓΙΩΝ 
 
 
 ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 5ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
την αμοιβή  για 
εργασία κατά τις 
ημέρες 
υποχρεωτικής 
αργίας 

6. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
& ΑΠΟΧΗ ΤΟΥ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

6 2  Ναι 1. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
2. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Ή 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ 
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
3. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 6ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν την 
αμοιβή για εργασία 
κατα τις Κυριακές 
και τις συνέπειες μη 
προέλευση 
μισθωτού στην 
εργασία  

7. ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥ 

4 2  Ναι 1. ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
2. ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Φ.Κ.Α 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 7ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τι 
προβλέπει το 
εργατικό δίκαιο 
στην περίπτωση 
ασθένειας του 
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μισθωτού 

8. ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ, 
ΚΥΗΣΗΤΟΚΕΤ
ΟΣ-ΛΟΧΕΙΑ, 
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥ 

4 2  Ναι 1.ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ   
2. ΚΥΗΣΗ - ΤΟΚΕΤΟΣ 
– ΛΟΧΕΙΑ   
3 . ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥ   
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 8ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
θέματα εργατικής 
νομοθεσίας όπως: 
εργατικο ατύχημα, 
κύηση τοκετος-
λοχεια, στράτευση 
μισθωτού 

9. ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ 

5 2  Ναι 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - 
ΗΜΕΡΕΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΆΔΕΙΑΣ   
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 9ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν την 
βασική νοµοθεσία, 
που ισχύει για την 
κανονική άδεια 
όλων των µισθωτών. 

10. ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΑΔΕΙΑΣ 

4 2  Ναι 1.ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ   
 
ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
10ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν τα 
θέματα που διέπουν 
τις αποδοχές των 
επιδοµάτων αδείας 
των μισθωτών 

11. ΔΩΡΑ 
ΕΟΡΤΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ  
2. ΔΩΡΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
11ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τις 
διατάξεις που 
επιβάλλουν τη 
χορήγηση των 
επιδοµάτων εορτών 
Χριστουγέννων και 
Πάσχα, τις 
προϋποθέσεις και 
τον υπολογισµό 
αυτών. 

12. ΑΠΔ,ΛΥΣΗ 
ΣΧΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

4 2  Ναι 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣ  
2. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 
 ΤΕΣΤ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
12ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και να κατανοούν 
την εφαρµογή της 
Αναλυτικής 
Περιοδικής 
Δήλωσης και από 
ποιές διατάξεις 
καλύπτεται η λύση 
της σχέσης εργασίας 
από νοµοθετικής 
πλευράς 

 

Τρέχουσες Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 
1. Γενικές 
Διατάξεις 

1 1   χ 1.              Πεδίο 
εφαρμογής του νόμου 
2.              Παρουσίαση 
ορισμών σύμφωνα με 
τον ΚΦΕ 
3.              Υποκείμενοι 
σε φόρο εισοδήματος 
και προσδιορισμός 
φορολογητέου 
εισοδήματος 
  

να κατανοούν τις 
έννοιες του Κώδικα 
Φορολογίας 
Εισοδήματος 
 
  

2. Εισόδημα 
από μισθωτή 
εργασία και 
συντάξεις 

 
  
  

2 4   χ 1.            Αντικείμενο 
του φόρου 
εισοδήματος 
2.            Εισόδημα από 
μισθωτή εργασία, 
συντάξεις και παροχές 
σε είδος 
3.            Απαλλαγές 
εισοδήματος και 
μειώσεις φόρου 
  

1.                να 
γνωρίζουν το πεδίο 
εφαρμογής της 
φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών 
και νομικών 
προσώπων, 
2.                να 
κατανοούν τις βασικές 
ρυθμίσεις των 
Συμβάσεων Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας, 
3.                να 
γνωρίζουν τις μειώσεις 
φόρου φυσικών 
προσώπων 

 3. Κέρδη από 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

o     
  
  

10 14   χ 1.              
Προσδιορισμός 
εισοδήματος 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 
2.              Εκπιπτόμενες 
και μη εκπιπτόμενες 
επιχειρηματικές 
δαπάνες 
3.              Μεταφορά 
ζημιών 
  

να γνωρίζουν τις 
εκπιπτόμενες και μη 
εκπιπτόμενες 
επιχειρηματικές 
δαπάνες, 

4. Εναλλακτικός 
τρόπος 
υπολογισμού 
της ελάχιστης 
φορολογίας 

o      

2 4   χ 1.           Αντικειμενικές 
δαπάνες και υπηρεσίες 
2.           Διαφορά 
μεταξύ τεκμαρτού και 
συνολικού 
εισοδήματος και 
υπολογισμός του 
φόρου αυτής 

να κατανοούν την 
έννοια και τον τρόπο 
εφαρμογής του 
εναλλακτικού τρόπου 
προσδιορισμού του 
φορολογητέου 
εισοδήματος 

 5. 
Φορολόγηση 
εισοδήματος 
από κεφάλαιο 
(μερίσματα, 

1 1   χ 1.           μερίσματα, 
2.           τόκοι, 
3.           δικαιώματα  
4.          εκμετάλλευση 
ακίνητης περιουσίας 

να προσδιορίζουν το 
προς φορολογία 
εισόδημα από 
κεφάλαιο  
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τόκοι, 
δικαιώματα και 
εκμετάλλευση 
ακίνητης 
περιουσίας) 

6. Εισόδημα 
από υπεραξία 
μεταβίβασης 
κεφαλαίου και 
προσδιορισμός 
φόρου 
υπεραξίας 

1 1   χ   να προσδιορίζουν την 
προς φορολογία 
υπεραξία από 
μεταβίβαση 
κεφαλαίου 

7. Ειδική 
εισφορά 
αλληλεγγύης 

2     χ  να γνωρίζουν τις 
πρόσθετες 
επιβαρύνσεις 
φορολογίας 
εισοδήματος (π.χ. 
ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης), 

8. Φορολογία 
νομικών 
προσώπων και 
νομικών 
οντοτήτων 

2 6   χ 1.            
Προσδιορισμός 
φορολογητέων κερδών 
και υπολογισμός 
φόρου εισοδήματος 
2.           Περιγραφή 
θεμάτων Ενδοομιλικών 
συναλλαγών 
  

να γνωρίζουν την 
έννοια και τον τρόπο 
αναμόρφωσης των 
λογιστικών κερδών 

9. 
Παρακράτηση 
φόρου 

 
  

1 1   χ 1.           Υπόχρεοι  
2.           πληρωμές 
υποκείμενες σε 
παρακράτηση 
  

να γνωρίζουν τους 
υπόχρεους και τις 
υποκείμενες σε 
παρακράτηση φόρου 
πληρωμές 

Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη 

Μηχανογρα
φημένη 
Λογιστική 

   Ναι   

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗ

ΜΕΝΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

   15 ώρες 
Σε 2 εβδομάδες 

 Ν. 4308/14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
Οντότητες – Κατηγορίες 
Οντοτήτων 

 
Έννοιες Διπλογραφικής 
Μεθόδου 

 
Ένταξη Επιχειρήσεων 
στην Διπλογραφική 
Μέθοδο 

 
Διακίνηση Τιμολόγηση 
Συναλλαγών σύμφωνα με 
ΕΛΠ 

 
Εγγραφές σύστασης Α.Ε – 
Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – Ο.Ε – Ε.Ε – 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

 
Οργάνωση – 
Νομιμοποίηση Α.Ε. – 
Ε.Π.Ε.- ΙΚΕ  – Ο.Ε – Ε.Ε – 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

 
Τήρηση βιβλίων 
Διπλογραφικού 
Συστήματος (Γ’ 
κατηγορίας) 
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ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

   15 ώρες 
Σε 2 εβδομάδες 

  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

   15 ώρες 
Σε 2 εβδομάδες 

  

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

   15 ώρες 
Σε 2 εβδομάδες 

 Χρήση προγραμμάτων: 
SINGULAR logic.  

Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων 

1. Η 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

4 2  Ναι 1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 1ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τον 
σκοπο της 
απογραφής και τις 
εργασιες με τις 
οποιες 
επιτυγχανεται 

2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩ
Ν 

4 2  Ναι 1.ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 2ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
κατανοούν τις 
μεθόδους 
αποτίμησης των 
αποθεμάτων 

3. 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 3ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τις 
μεθόδους 
αποτίμησης των 
απαιτήσεων 

4. 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩ
Ν ΚΑΙ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 4ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τις 
μεθόδους 
αποτίμησης των 
συμμετοχών και 
χρεογράφων 

5. 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΙΔΙΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 5ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τις μεθόδους 
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αποτίμησης των 
ίδιων μετοχών 

6. ΥΠΕΡΑΞΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 

4 2  Ναι 1.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 6ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
κατανοούν τις 
διακρίσεις και τον 
προσδιορισμό της 
υπεραξίας 

7. 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
Σ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩ
Ν 

4 2  Ναι 1.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΣΕΙ 
Ε.Λ.Π 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 7ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
κατανοούν  τον 
υπολογισµό εκ των 
προτέρων των 
κινδύνων πιθανών 
ζηµιών ή εξόδων 
µιας επιχείρησης 

8. ΤΡΟΠΟΙ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
Ν 

4 3  Ναι 1.ΤΡΟΠΟΙ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 8ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τους τρόπους 
συγχωνεύσεως των 
επιχειρήσεων με 
βάση το ελληνικό 
νομοθετικό πλαίσιο 

9. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ  

4 2  Ναι 1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 
Ν.1297/1972, 
Ν.2166/1993 ΚΑΙ Ν. 
4172/2013 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 9ης  
διδακτικής ενότητας 
,οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν τα 
φορολογικά κίνητρα 
βάσει των 
ν.1297/1972, 
ν.2166/1993 και ν. 
4172/2013 

10. ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΚΕΡΔΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

4 3  Ναι 1.ΚΡΑΤΗΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
2.ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 
3.ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
10ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τον υπολογισμό του 
τακτικού 
αποθεματικού και 
πρώτου μερίσματος 

11. ΔΙΑΘΕΣΗ 4 3  Ναι 1.ΜΕΘΟΔΟΙ Μετά την 
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ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΠΕ,ΟΕ &ΕΕ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕ,ΟΕ 
&ΕΕ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ολοκλήρωση της 
11ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τις μεθόδους 
διάθεσης των 
κερδών στις ΕΠΕ,ΟΕ 
&ΕΕ 

12. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
Ν 

4 2  Ναι 1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
12ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν το 
σύστημα 
φορολογίας των 
επιχειρήσεων 

13. 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
Ν  

4 3  Ναι 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
13ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
κατανοούν  πως μια 
επιχείρηση 
συνεχίζει να 
λειτουργεί με άλλη 
νομική μορφή 

14. 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
Ν 

4 2  Ναι 1.ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ  
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
14ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τις διάφορες 
διευκρινίσεις 
σχετικές με την 
πτώχευση των 
επιχειρήσεων 

15. ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ 
 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
15ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
κατανοούν πως 
διακρίνονται οι 
επιχειρηματικές 
ζημιές 

16. 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙ
ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 7  Ναι 1.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
16ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
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εκπαιδευόμενοι θα 
έχουν εξασκηθεί 
μέσα από την 
πλούσια παράθεση  
ασκήσεων 

 

Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Παπαδάκης Ανδρέας  
2. Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος 
3. Χαλέβας Κωνσταντίνος 

 

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1. Παπαδάκης Ανδρέας, Λογιστής, Φοροτέχνης, 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων  

2. Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, 
Ελεγκτής – Λογιστής 

3. Χαλέβας Κωνσταντίνος, Υπάλληλος του Υπουργείου 
Οικονομικών από το 2003 μέχρι σήμερα. 
Χρηματοοικονομικός αναλυτής στον Τραπεζικό κλάδο 
κατά την περίοδο 1996-2003. 

 

Προσόντα εκπαιδευτών 

• Παπαδάκης Ανδρέας: Πτυχιούχος Πανεπιστημίου 

Πειραιά, Πιστοποιημένος CRMA, CFE  

• Χαλέβας Κωνσταντίνος, Πτυχίο Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

(1998), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη 

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (2002), 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορικό 

Δίπλωμα στη Λογιστική (2006), Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

• Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Σπουδών «Πολιτική Ανώτατης  

Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Certificate in 

Online Learning Environments 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται ασκήσεις 
εφαρμογής ή/και on line τεστ αυτοαξιολόγησης. 
 
H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως 
μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ 
επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι 
διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση 
θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε 
μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των 
απαντήσεων. 

Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση 
με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην 
τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει 
διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην 
αντίστοιχη διδακτική ενότητα. 
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Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού ➢ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος. 
➢ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος. 
 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 
12,08  μονάδες ECVET 
 
 
 

 

Ώρες Εξ 
Αποστάσεως 

Σύνολο 
Ωρών 

Μονάδες 
ECVET 

60+78+62+102 302 
302 

12,08 
/25 

Μηχανογραφημένη 
Γενική Λογιστική - 
Θεωρία και Πράξη 

3 μήνες, 60 ώρες παρακολούθησης 

2,4  μονάδες ECVET 

Θέματα Αμοιβών και 
Εξόδων (ή 

Μισθοδοσίας) 
Προσωπικού 

3 μήνες, 78 ώρες παρακολούθησης 

3,12  μονάδες ECVET 

Τρέχουσες Διατάξεις 
Φορολογίας 

Εισοδήματος Φυσικών 
και Νομικών Προσώπων 

2 μήνες, 62 ώρες παρακολούθησης 

 
2,48   μονάδες ECVET 

Φορολογικά Θέματα 
Επιχειρήσεων 

4 μήνες, 102 ώρες παρακολούθησης 

4,08 μονάδες ECVET 
 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
 
Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη : 
350€ χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ με 
έκπτωση Νο2. 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ (200+100) 
 
Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) 
Προσωπικού : 350€ χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 
και 300€ με έκπτωση Νο2. 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ (200+100) 
 
Τρέχουσες Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 
και Νομικών Προσώπων: 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με 
έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2. 
Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ (εφάπαξ) 
 
Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων: 470€ χωρίς έκπτωση, 
330€ με έκπτωση Νο1 και 400€ με έκπτωση Νο2. 
Δόσεις: 470€ (200+140+130), 330€ (170+160), 400€ 
(200+200) 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
 

Έκπτωση Νο1: 1.000€ 
Έκπτωση Νο2: 1.200€ 

 

Εκπτωτική πολιτική Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 
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• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 
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Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο καταβολής 
δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  

2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής 
ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την 
εξόφληση των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την 
ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας. 

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το 
υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη 
χορήγηση Τίτλου Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές 
διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων.  

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων 
εκπαιδευτικής ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου 
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και να 
προγραμματιστεί σε συνεννόηση με την εκπαιδευόμενο 
η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 
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Παράρτημα 

Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 
 
Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και συμπληρώστε τους 
αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 
Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, συμπληρώνεται ο ένας ή 
και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 

108 Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  Πολιτισμοί 

109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 
 

   Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201  Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 Οργάνωση και Διοίκηση Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
 

 
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 

305 Οικολογία 

306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 

309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 Μηχανική Κτιρίων και Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική και 
Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 
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401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  Φαρμακευτική 
Τεχνολογία 

405 Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και Πρόνοιας 
 

 
  Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 

502 Θρησκειολογία 
 

 
   Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 
 


