
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: 

Βασικές αρχές - Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις –  

Λογιστικό Σύστημα και Λογιστικά Αρχεία 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

14 & 15 Ιουλίου 2015 

 

Με τον Νόμο 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, επιχειρείται η ευθυγράμμιση με 
τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της λογιστικής πολυνομίας.  

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ προσφέρει το εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο με 
σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των τραπεζικών στελεχών για την αξιολόγηση των 
οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων της χρήσης 2015.  Το σεμινάριο θα προσεγγίσει 
θέματα που αφορούν:  

 

τις βασικές αρχές που διέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  

τις νέες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων   

τις αρχές που διέπουν το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία 

 

Σκοπός:  

 Να εξειδικευτούν οι γνώσεις των Underwriters, Corporate Underwriters, Corporate 
Managers, καθώς επίσης και των στελεχών των τραπεζών που απασχολούνται στις 
χρηματοδοτήσεις, για τις βασικές αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων  

 Να αναπτυχθούν τα βασικότερα σημεία του Νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
ώστε η αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων, στο πλαίσιο της πιστωτικής ανάλυσης, 
να είναι πιο αποτελεσματική. 

 Να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος και τήρησης των 
λογιστικών αρχείων.  

 



 

Συμμετέχοντες:  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που 
απασχολούνται σε:  

 Μονάδες Χρηματοδοτήσεων  

 Οικονομικές ∆ιευθύνσεις  

 Μονάδες ∆ιαχείρισης Κινδύνων, καθώς και  

 στο δίκτυο καταστημάτων, ιδιαίτερα στο προσωπικό που ασχολείται με χρηματοδοτήσεις. 

Προαπαιτούμενα:  

 Γενική γνώση των τραπεζικών εργασιών (εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών)  

 Γενική γνώση λογιστικής 

Εισηγητής:  

Γιώργος Κουμής: Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας στη ∆ιεύθυνση Μεγάλων Έργων. Μέλος 
του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Μεγάλης Βρετανίας (ACCA) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (EFFAs) . 

∆ιάρκεια: 8 ώρες 

Χρόνος διεξαγωγής: 14, 15 Ιουλίου 2015 (ώρες 16:30 - 20:30)  

∆ίδακτρα: 230 € 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆, 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 377  



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Θεματολογία 

 
 

 Λογιστικά Πρότυπα -  Ιστορική Αναδρομή:  Γενικό Λογιστικό Σχέδιο – Αναπροσαρμογή 

ακινήτων – Ν. 2190/1920 

 Βασικές αρχές Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων – Συνάφεια με τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΛΠ – ∆ΠΧΑ) 

 Οντότητες – επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα 

 Υποχρεώσεις επιχειρήσεων για την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ 

 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις  - Μεταβολές στον τρόπο παρουσίασης 

 Ανάλυση σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

 Απαλλαγές – εξαιρέσεις που προβλέπονται στον Νόμο για την τήρηση των λογιστικών 

αρχείων - λογαριασμών 

 Λογιστικό σύστημα και η διασφάλιση της αξιοπιστίας του 

 Λογιστικά αρχεία και ο τρόπος τήρησής τους 

 Λογιστική αξία και φορολογική βάση εσόδων, εξόδων, στοιχείων ισολογισμού 

 Αναβαλλόμενη φορολογία 

 Επίπτωση σε χρηματοοικονομικούς δείκτες - πιστωτική ανάλυση   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟ 

 

 

 

 

ΜΑΤΟΣ:  



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

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 7/7/2015 

 στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


