ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
εμινάριο: «ΣΑ ΝΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ" (Ν. 4381/2014) ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ»
Η Σρνιή Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τ.Δ.Ι. Κξήηεο ζα πινπνηήζεη ην πξόγξακκα
επηκόξθσζεο κε ηίηιν «ΣΑ ΝΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ" (Ν. 4381/2014)
- ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ» Τν πξόγξακκα ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 30 νξώλ θαη θαη ζα πινπνηεζεί ζε δύν θάζεηο , θαηά ηε δηάξθεηα δύν (2)
εβδνκάδσλ, από Πέμπηη 13/10/2016 έως και άββαηο 22/10/2016, σο εμήο:
Φάζη Α - 1η εβδομάδα: Πέκπηε 13/10 (ώξα: 16:30 -21:30), Παξαζθεπή 14/10
(ώξα: 16:30 -21:30), Σαββαην 15/10 (ώξα: 09:00-14:00). Σπλνιηθή δηάξθεηα: 15
ώξεο.
Φάζη Β - 2η εβδομάδα : Πέκπηε 20/10 (ώξα: 16:30 -21:30), Παξαζθεπή 21/10
(ώξα: 16:30 -21:30), Σαββαην 22/10 (ώξα: 09:00-14:00) . Σπλνιηθή δηάξθεηα: 15
ώξεο.
Σο ζεμινάριο απεσθύνεηαι ζε όλοσς ηοσς εναζτολούμενοσς ή/και
εκπαιδεσόμενοσς ζηον ηομέα ηης λογιζηικής, δει. ζηειέρε ινγηζηεξίσλ
επηρεηξήζεσλ, ινγηζηέο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, νηθνλνκηθνύο δηαρεηξηζηέο, αιιά
θαη θνηηεηέο ινγηζηηθώλ/νηθνλνκηθώλ ζρνιώλ θιπ.
κοπός ηοσ ζεμιναρίοσ είναι η παροσζίαζη, η ανάλσζη και η καηανόηζη μέζω
εθαρμογών και παραδειγμάηων ηων ρσθμίζεων ηων νέων Ελληνικών
Λογιζηικών Προηύπων, ηα νπνία ζεζκνζεηήζεθαλ ζηελ Διιάδα κε ηνλ
Ν4308/2014, ν νπνίνο θαηαξγεί ζε ζεκαληηθό βαζκό ηηο πξνεγνύκελεο ινγηζηηθέο
ξπζκίζεηο πνπ πξνέβιεπε ην Διιεληθό Λνγηζηηθό Σρέδην (ΠΓ 1123/1980), εηζάγνληαο
ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηηο πνιύ πην πξνεγκέλεο επηζηεκνληθέο ινγηζηηθέο κεζόδνπο
θαη πξαθηηθέο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
Η θαηαλόεζε θαη γλώζε ησλ λέσλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ είλαη απνιύησο
αλαγθαία ζε όινπο όζνπο αζρνινύληαη ή πξόθεηηαη λα αζρνιεζνύλ ζην άκεζν
κέιινλ κε ηελ ινγηζηηθή επηζηήκε θαη ην ινγηζηηθό επάγγεικα, δηόηη, αλ θαη κε
θαζπζηέξεζε αξθεηώλ εηώλ, κε ηηο θαηλνύξγηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ηειηθά
εηζάγνληαη θαη ζηελ Διιάδα νη αλαγθαίνη, πνιύ πςεινύ επηζηεκνληθνύ επηπέδνπ,
θαλόλεο γηα ηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο αιιά θαη θπξίσο γηα ηηο κεηέπεηηα
απνηηκήζεηο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξεηώλ. Τν γεγνλόο απηό έρεη ζαλ
θπζηθή ζπλέπεηα, νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ, όληαο ζπλεζηζκέλνη λα δξνπλ επί
ηέζζεξεηο πεξίπνπ δεθαεηίεο ζε έλα πνιύ πην απινύζηεξν ινγηζηηθό θαζεζηώο, θαη νη
νπνίνη είλαη πηζαλώο απξνεηνίκαζηνη θαη κε κπεκέλνη επαξθώο (ή θαη δηόινπ) ζηηο
βαζηθέο αξρέο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, πξνθαλώο
λα έρνπλ ηεξάζηηεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ηεο λέαο
πξαγκαηηθόηεηαο.
Τα παξαπάλσ ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ζα αλαιπζνύλ από ηνλ Καζεγεηή Δθαξκνγώλ
Λνγηζηηθήο θν Γεκήηξε Τξηάξρε, ν νπνίνο είλαη πςειά θαηαξηηζκέλν κέινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Τκήκαηνο Λνγηζηηθήο & Φξεκ/θήο, ηεο Σρνιήο
Γηνίθεζεο θαη ηθνλνκίαο ηνπ Τ.Δ.Ι. Κξήηεο, κέινο ηνπ
ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε πνιπεηή πξαθηηθή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο & νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηόζν ζηελ

αγνξά ηεο Διιάδαο όζν θαη ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, ζε ζέζεηο επζύλεο ζηελ
ηθνλνκηθή Γηεύζπλζε επξένπο θάζκαηνο Διιεληθώλ θαη πνιπεζληθώλ επηρεηξήζεσλ.
Σο κόζηος ηοσ ζεμιναρίοσ είναι 185 εσρώ με δσναηόηηηα έκπηωζης 30% ζε
θοιηηηές, ομάδες 5 αηόμων, πολύηεκνοσς, άνεργοσς κ.άλ. Σε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο δπλεηηθήο έθπησζεο ζα δεηεζεί ε πξνζθόκηζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ,
όπσο θνηηεηηθή ηαπηόηεηα, θάξηα αλεξγίαο, θάξηα πνιπηέθλσλ, εθθαζαξηζηηθό
εθνξίαο, θιπ. Σην θόζηνο απηό πεξηιακβάλνληαη:
1.

η 30 δηδαθηηθέο ώξεο ηνπ ζεκηλαξίνπ

2. Η παξάιιειε δπλεηηθή ζπκβνπιεπηηθή ζε εμεηδηθεπκέλα ινγηζηηθά
ζέκαηα/πξνβιήκαηα ησλ εηαηξεηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ
3. Η επθαηξία άληιεζεο πιεξνθνξηώλ, αληαιιαγήο πξνβιεκάησλ θαη δηθηύσζεο κε
ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο, ζπλάδειθνπο ζηνλ ινγηζηηθό/νηθνλνκηθό ρώξν.
4. Έλα ζεκαληηθό παθέην ζεκεηώζεσλ/δηαθαλεηώλ ηνπ ζεκηλαξίνπ
5. Η βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο
6. Γσξεάλ θαθέο ζηα δηαιείκκαηα.
Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο από 29/08/2016 έσο 03/10/2016. Υπελζπκίδεηαη όηη ζα
ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Τελ αίηεζε ζα ηε βξείηε ζην ζύλδεζκν Πξνθεξύμεηο
Πξνγξακκάησλ ηνπ ηζηόηνπνπ www.diaviou.teicrete.gr.
Τν πξόγξακκα ζα δηεμαρζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Τ.Δ.Ι. Κξήηεο, ζην Ηξάθιεην.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ
ππεύζπλν επηθνηλσλίαο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θ. Παηηαθνύ
Ισάλλα (email:info@diaviou.teicrete.gr), ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2810-379177 θαηά
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 12:00 – 15:00 θαη κεηά ηηο 15:00 ζην ηει
6932465385.
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