
 

Συμπλήρωμα πιστοποιητικού 
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1 Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.  |  2 Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ.  |  3 Εφόσον ισχύει. 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. 
Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα 
κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ.  
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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.: 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
2 . Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 
COMPUTERIZED ACCOUNTING OFFICER - TAX OFFICE 

 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  
Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Κατανοεί, υποστηρίζει και να διαχειρίζεται τις λογιστικές αρχές, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 Καταλαβαίνει, υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη διοίκηση οργάνωση και διαχείριση των ανθρωπίνων και λοιπών πόρων 

 Αντιλαμβάνεται, υποστηρίζει ή/και να διαχειρίζεται τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση του Οργανισμού  

 Ερευνά, εντοπίζει και να λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων. 

 Υποστηρίζει ή/και να διαχειρίζεται τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας, εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ερμηνεύει και αναλύει τις βασικές οικονομικές καταστάσεις. 

 Καταχωρεί και ελέγχει τις λογιστικές εγγραφές, που καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία.  

 Ερμηνεύει και να αναλύει διοικητικά ζητήματα.  

 Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

 Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων. 

 Δέχεται επισκέπτες και να συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης 

 Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία. 

 Συντάσσει φορολογικά έντυπα μηνιαίες και ετήσιας διάρκειας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

 Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

 Διαχειρίζεται λογιστικά βιβλία απλογραφικής μεθόδου. 

 Διαχειρίζεται λογιστικά βιβλία διπλογραφικής μεθόδου. 

 Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας  

 Σχεδιάζει και να καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού  

 Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα 

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3 

 
O απόφοιτος αυτή της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί : 

 Στο Λογιστικό Τμήμα οποιαδήποτε οντότητας. 
 Σε Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο. 
 Σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς 
 Ελεύθερος Επαγγελματίας Λογιστής -  Φοροτέχνης* 

 Στις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα**  
 *Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους 

κατόχους διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),  Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη από τη 
λήψη του, το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.  **Το Δίπλωμα αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού, στο δημόσιο τομέα, 
στη κατηγορία ΔΕ, στο κλάδο Διοικητικού – Λογιστικού ή Διοικητικού, με το Π.Δ 50/2001 (Φ.Ε.Κ.39/Α΄/5-3-2001), όπως ισχύει. 

http://europass.cedefop.europa.eu/


                                                                         

1 Εφόσον ισχύει. 
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Συμπλήρωμα 
πιστοποιητικού 

 

  Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF)  
  Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο 
σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   

 
    Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, 
MARKETING, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y), ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ), ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 
(SPREAD SHEETS - H/Y) 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr 

 

 

 

 

 

5. Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος 

 

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του 
τίτλου σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 

Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών1 

 

Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης  

(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών) 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίεςαναγνώρισης των προσόντων1 

Ναι Όχι  

 

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

 

 

6.Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος 

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που 
οδηγεί στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013) 

 

7.Πρόσθετες πληροφορίες 

 

 
Προϋποθέσεις εισαγωγής1 
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