
 

 

 

 

                                              
 

Πιστοποίηση CertIFR 

Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ – IFRS)   

Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης  

15 - 29 Απριλίου 2013  

 

 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) αποτελούν σημαντικό εργαλείο 

για την παροχή αξιόπιστης και συγκρίσιμης οικονομικής πληροφόρησης. Η πιστοποίηση 

CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) απονέμεται από τη βρετανική 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), βεβαιώνει την κατοχή βασικών 

γνώσεων επί των ΔΠΧΠ και απευθύνεται σε εργαζομένους που απασχολούνται στο λογιστήριο ή 

στο τμήμα ανάλυσης μιας τράπεζας ή μιας εταιρίας που χρησιμοποιεί ΔΠΧΠ και οι οποίοι 

επιθυμούν μια πιστοποίηση των γνώσεών τους που εκτείνεται πέρα από την εγχώρια αγορά. 

Το σεμινάριο προετοιμασίας  παρέχει μια ευρεία εισαγωγή στα ΔΠΧΠ, παρουσιάζει ιστορικά τη 

διαδρομή των προτύπων και του IASB (International Accounting Standards Board), καλύπτει όλες 

τις πρόσφατες αλλαγές και ενημερώνει τους συμμετέχοντες για μελλοντικές εξελίξεις.  

Η εξέταση οργανώνεται και διενεργείται on-line μετά από εγγραφή και σύνδεση στην ιστοσελίδα 

της ACCA.  Η εξέταση διαρκεί μία ώρα και ο υποψήφιος θα πρέπει να σημειώσει 50% επιτυχία σε 

25 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το κόστος του διαγωνίσματος του ACCA είναι 125 £ και 

καλύπτει 3 απόπειρες on-line εξέτασης μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την εγγραφή.  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πιστοποίηση CertIFR, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα της ACCA: www.accaglobal.com  

 

 

 

 



 

 

Σκοπός: 

Το σεμινάριο στοχεύει στην υποστήριξη των υποψηφίων για την πιστοποίηση CertIFR της ACCA 

(Association of Chartered Certified Accountants), καλύπτοντας την εξεταστέα ύλη (στα αγγλικά). 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα εξεταστούν οι βασικές απαιτήσεις των ΔΠΧΠ ανά πρότυπο 

και θα δοθούν οδηγίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα ΔΠΧΠ στην πράξη. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχει γίνει κατανοητή η χρήση των  Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τα οποία χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στις πλέον 

σύγχρονες οικονομίες. 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη που ασχολούνται στο λογιστήριο ή στο τμήμα ανάλυσης μιας τράπεζας ή 

μιας εταιρίας που χρησιμοποιεί ΔΠΧΠ, εφαρμόζουν Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) στην εργασία τους και θέλουν επίσημη αναγνώριση των γνώσεών τους. 

Προαπαιτούμενα: 

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς το μάθημα διενεργείται 

εξολοκλήρου στα αγγλικά. 

Εισηγήτρια: Λίλα Μορδοχάι, CFA, Σύμβουλος επιχειρήσεων, τ. Επίκουρη Κοσμήτωρ, Καθηγήτρια 

Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αμερικάνικο Κολλέγιο 

Ελλάδος. 

Διάρκεια: 20 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 15, 17, 22, 24, 29 Απριλίου 2013 (ώρες 16:30 - 20:30) 

Δίδακτρα: 480 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Πιστοποίηση CertIFR 

Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ – IFRS)   

 

Θεματικές  ενότητες 

 

 

Module 1: Nature and Operations of IASB 

Module 2: Status and use of IFRS around the world 

Module 3: Presentation and Profit 

Modules 4 & 5: Accounting for Assets and Liabilities 

Module 6: Group Accounting 

Module 7: Disclosure Standards 

Module 8: Differences between US/UK GAAP and IFRS 

Module 9: Proposals for change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πιστοποίηση CertIFR 
Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ – IFRS)   
Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που 

θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 

Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 8/4/2013  
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


