
  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

 

 

Το Επαγγελματικό Σεμινάριο «Εφαρμοσμένη Λογιστική - Εμπορική Διαχείριση» διενεργείται στο dp 

studies με στόχο την εξαιρετική προετοιμασία και πρακτική των μαθητών στο επάγγελμα του Λογιστή. 

  

Η διάρκεια είναι περίπου 5 μήνες και οι σπουδαστές διδάσκονται θεωρία λογιστικής, πρακτικές 

εφαρμογές λογιστικής και μηχανογραφημένη λογιστική. 

  

Έτσι γίνονται ικανοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός σύγχρονου λογιστηρίου. 

 

Σκοπός του Σεμιναρίου 
 

Στο σεμινάριο αυτό εμπεριέχονται πρακτικές εφαρμογές, ως επί των πλείστων αλλά και θεωρητικές 

γνώσεις, για τους βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εργαστούν τόσο σε λογιστικά γραφεία, όσο 

και σε εταιρίες. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα και αντίληψη επί των 

διαφόρων διεργασιών του λογιστηρίου, μέσα από σύγχρονα εργαλεία καθημερινής δράσης. Στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δίνονται έντυπα, σημειώσεις καθώς και 
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ηλεκτρονικό υλικό, με την βασική νομολογία (την πιο πρόσφατη σε ισχύ) και συγγράμματα που 

περιλαμβάνουν το λογιστικό σχέδιο, καθώς και case studies πάνω σε πραγματικά δεδομένα εταιρίας 

με διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας).  

 

Ο βασικός λοιπόν σκοπός του σεμιναρίου είναι η καθοδήγηση, η απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης 

και αντίληψης επί της εφαρμοσμένης λογιστικής. 

 

Σε ποιους απευθύνεται 
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΙ – ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης που κατέχουν 

περισσότερο θεωρητικό υπόβαθρο παρά πρακτικό, σε βοηθούς λογιστών, στελέχη λογιστηρίου, 

(εργαζόμενοι σε εταιρίες, εμπορικά τμήματα και Λογιστικά γραφεία) καθώς και σε όλους όσους 

επιθυμούν να αποκτήσουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να 

εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου Λογιστηρίου, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικονομικής κρίσης και στις καταιγιστικές αλλαγές της νομοθεσίας. 

 

Ενότητες Σεμιναρίου  
 

 Γενική και διοικητική λογιστική (διπλογραφικά βιβλία) κατά ΕΓΛΣ και ΕΛΠ (θεωρία, πρακτική 

εφαρμογή, σύνδεση ΕΓΛΣ με ΕΛΠ) 30 ώρες 

 ΦΠΑ (ερμηνεία και εφαρμογή σύμφωνα με το τελευταίο νόμο) 8 ώρες 

 Ανάλυση ΚΦΑΣ (παραστατικά κατά ΕΛΠ, υποδείγματα, εκπιπτόμενες δαπάνες) 6 ώρες 

 Εργατικά και μισθοδοσία (παραδείγματα υπολογισμού, ειδικές περιπτώσεις, νέες διαδικασίες 

μέσω ΕΡΓΑΝΗ) 12 ώρες 

 Απλογραφικά βιβλία (τήρηση, εξαγωγή ΦΠΑ, υποχρεώσεις) 9 ώρες 

 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (συμπλήρωση εντύπων, 

υπολογισμός φόρου, παραδείγματα) 15 ώρες 

 Μηχανογραφική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων σε συνδυασμό με εμπορική διαχείριση 

(τήρηση σε μηχανογραφημένο περιβάλλον, μηνιαίες εργασίες, ΦΠΑ, εργασίες ΚΕΠΥΟ, 

εμπορική διαχείριση – τιμολόγηση, κλείσιμο ισολογισμού κατά ΕΛΠ) 30 ώρες  

 

Σύνολο: 110 ώρες 

 

Πληροφορίες - Εγγραφές 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον εκπαιδευτικό οργανισμό dp studies, ή επικοινωνήστε 

στα τηλέφωνα: 2810.313.603, 2810.24.00.24. Εναλλακτικά, αποστείλετέ μας μήνυμα στην ηλ. 

διεύθυνση: dpstudies@gmail.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.dpstudies.gr. 
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