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Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΤΙ προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης 
στους εργαζομένους των τραπεζών που διαμένουν ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.  

Διεθνώς έχει αποδειχθεί ότι η μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η πιο αποτελεσματική. 
Έτσι το ΕΤΙ συνδυάζει κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, που υποκαθιστά τη 
φυσική παρουσία του εισηγητή με συνάντηση, η οποία συνήθως διοργανώνεται σε μεγάλες 
πόλεις της περιφέρειας, στη μέση ή το τέλος κάθε προγράμματος, εξασφαλίζοντας την 
εμπέδωση των γνώσεων. 

Τα προγράμματα αυτά διευκολύνουν τις τράπεζες στην ταυτόχρονη εκπαίδευση μεγάλου 
αριθμού εργαζομένων, χωρίς να υφίστανται το κόστος μετακίνησής τους στην Αθήνα και να 
διαταράσσεται η λειτουργία του δικτύου από πολυήμερες απουσίες του προσωπικού. Οι ειδικά 
εκπαιδευμένοι εισηγητές, το έμπειρο προσωπικό του ΕΤΙ και τα άρτια συνοδευτικά εγχειρίδια 
διασφαλίζουν την υποστήριξη των εκπαιδευομένων σε όλη τη διάρκεια κάθε προγράμματος. 
Οι συμμετέχοντες ρυθμίζουν ελεύθερα τον προσωπικό χρόνο μελέτης (ο οποίος υπολογίζεται 
σε 4-5 ώρες την εβδομάδα), δεσμευόμενοι μόνο από την τήρηση των προθεσμιών αποστολής 
των ασκήσεων.  

Πρακτικές πληροφορίες 

Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής (με όλα τα στοιχεία που ζητούνται) είναι απαραίτητη για την 
ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων. 

Το εκπαιδευτικό υλικό συνοδεύεται από οδηγό σπουδών, στον οποίο αναφέρονται οι 
ημερομηνίες αποστολής των ασκήσεων από τους εκπαιδευομένους. Η τήρηση των 
προθεσμιών είναι επιβεβλημένη για να θεωρείται μια συμμετοχή έγκυρη. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση που διακόψουν το πρόγραμμα, 
το κόστος συμμετοχής τους καταβάλλεται  

 ολόκληρο, αν δεν επιστραφεί το εκπαιδευτικό υλικό, 

 σε ποσοστό 30%, αν το εκπαιδευτικό υλικό επιστραφεί σε άριστη κατάσταση εντός 15 
ημερών από την έναρξη του προγράμματος. 

 

 
Δηλώσεις συμμετοχής 

κα Άρτεμις Κωστάκη, τηλ.: 210 33 86 410,  fax: 210 36 13 842  

e-mail: dl_eti@hba.gr 



 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ &  

ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

3 Οκτωβρίου – 23 Δεκεμβρίου 2011 

 

Η γνώση της λογιστικής απoτελεί μοναδικό προσόν για όσους ασχολούνται με οικονομικά 
δεδομένα επιχειρήσεων. Ακόμη και μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, η κατανόηση των 
βασικών εννοιών, των λογιστικών εγγραφών και της ορολογίας της κλασικής λογιστικής είναι 
απαραίτητη τόσο για τους αναλυτές των τραπεζών που αξιολογούν χρηματοδοτικά αιτήματα – 
μικρομεσαίων κυρίως – επιχειρήσεων όσο και για τους εργαζομένους σε οικονομικές υπηρεσίες 
επιχειρήσεων που εξακολουθούν να καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα 
με την κλασική λογιστική. Εξάλλου η γνώση των βασικών λογιστικών αρχών και εννοιών 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και για εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν τη σύγχρονη 
λογιστική-οικονομική προσέγγιση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.   

Σκοπός:  

 Να παρουσιαστούν οι κύριες λογιστικές έννοιες και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι 
λογαριασμοί που δίνουν πληροφορίες για τα δεδομένα των επιχειρήσεων  

 Να αναλυθούν οι λογιστικές καταστάσεις ως προς τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενό 
τους  

 Να δοθούν τα βασικά εργαλεία ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων και της δυναμικής των επιχειρήσεων 

Σημειώνεται ότι η προσέγγιση των λογιστικών εννοιών γίνεται με πλήθος παραδειγμάτων που 
επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των θεμάτων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν 

 επιλύσει απορίες σχετικά με λογιστικές έννοιες που συναντούν στην καθημερινή τους 
εργασία, 

 κατανοήσει τις βασικές λογιστικές εγγραφές και τις αντιστοιχίες που παρατηρούνται 
μεταξύ της λογιστικής των επιχειρήσεων και της τραπεζικής λογιστικής, 

 εξοικειωθεί με τη λογιστική ορολογία, σύμφωνα με τις αρχές του Ενιαίου Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο αναφέρεται σε πλήθος πληροφοριών-λογαριασμών που 
παρέχονται  από τις ποικίλες λογιστικές καταστάσεις. 



 

 

Συμμετέχοντες:  

 Εργαζόμενοι στο δίκτυο και τις κεντρικές υπηρεσίες τραπεζών που ασχολούνται με τη 
χρηματοδότηση – κυρίως μικρομεσαίων - επιχειρήσεων  

 Εργαζόμενοι σε οικονομικές υπηρεσίες και λογιστήρια επιχειρήσεων που καταρτίζουν 
λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

 Όλοι όσοι επιθυμούν να γνωρίζουν τη λογιστική σε βασικό τουλάχιστον επίπεδο 

Προαπαιτούμενα:  

Δεν προαπαιτούνται γνώσεις λογιστικής. 

Δηλώσεις συμμετοχής:  

Οι δηλώσεις συμμετοχής με τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευομένων (κατάστημα - ταχ. 
διεύθυνση - υπηρεσία - τηλέφωνο) θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 23 
Σεπτεμβρίου 2011,  στο e-mail: dl_eti@hba.gr 

Δίδακτρα: 435 € 

 

Θεματολογία 

 Γενικά περί οικονομικών μονάδων 

 Διακρίσεις των επιχειρήσεων 

 Γενικές λογιστικές έννοιες  

 Λογιστικές αρχές - «κύκλος» λογιστικών εργασιών 

 Πορεία λογιστικών εργασιών από την έναρξη της χρήσης έως τη σύνταξη του ισολογισμού  

 Ανάλυση του περιεχομένου των λογιστικών καταστάσεων  

 Γενικές αρχές ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων 

 

 

 

 


