
Παρακολούθηζη ηης εκπαίδεσζης 

Υποτρέωζη παξαθνινύζεζεο ηεο αλαγθαίαο εθπαίδεπζεο, ζε εηήζηα βάζε, έρνπλ 

όινη νη Λνγηζηέο Φνξνηερληθνί, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηθαίωκα ππνβνιήο ηεο 

Τπεύζπλεο Γήιωζεο του Ν. 4093/2012.. 

Πέξαλ ηωλ αλωηέξω έρνπλ δικαίωμα παξαθνινύζεζεο ηεο αλαγθαίαο 

εθπαίδεπζεο όζνη Λνγηζηέο Φνξνηερληθνί, εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό Μεηξών ηνπ 

Ο.Δ.Δ., δελ επηζπκνύλ λα ππνβάιινπλ ηελ πξναλαθεξζείζα Τπεύζπλε Γήιωζε 

εληόο ηνπ εθάζηνηε έηνπο. Οη Λνγηζηέο Φνξνηερληθνί, πνπ δελ ππνβάιινπλ 

Τπεύζπλε Γήιωζε αιιά επηζπκνύλ λα έρνπλ δηθαίωκα παξαθνινύζεζεο, ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ην παξάβνιν ηωλ 30€ (κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη 

ζηις ζτεηικές οδηγίες…), πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί πξόζβαζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Η αλαγθαία εθπαίδεπζε ηωλ Λνγηζηώλ Φνξνηερληθώλ είλαη κία δηαξθήο δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο παξέρεη ενημερωηικά 

ζεμινάρια και γραπηό εκπαιδεσηικό σλικό ζε επηιεγκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

ελόηεηεο. Σα ζεκηλάξηα πινπνηνύληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά επαλαιακβάλνληαη 

εληόο ηνπ ίδηνπ έηνπο, όπνηε απηό θξηζεί αλαγθαίν. Σα ζεκηλάξηα θαη ην γξαπηό 

εθπαηδεπηηθό πιηθό παξέρνληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

1. Με δηαξθή πξόζβαζε ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό (βηληενζθνπεκέλν θαη 

γξαπηό), κέζω ηωλ ειεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΟΔΔ . Σν 

βηληενζθνπεκέλν πιηθό παξακέλεη αλαξηεκέλν ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα 

ηνπ ΟΔΔ, πξνθεηκέλνπ νη δηθαηνύρνη λα έρνπλ δηαξθή πξόζβαζε ζε απηό, 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

2. Με δηα δώζεο παξαθνινύζεζε ζην ρώξν δηεμαγωγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

ηελ πεξίπηωζε πξνθήξπμεο πινπνίεζεο ζεκηλαξίνπ, όζνη εθ ηωλ 

δηθαηνύρωλ επηζπκνύλ ηε δηα δώζεο παξαθνινύζεζή ηνπ, ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε, κέζω ηνπ site ηνπ Ο.Δ.Δ. 

3. Με ηε δηαδηθαζία ηνπ Live Streaming (δωληαλή κεηάδνζε) ηελ εκέξα θαη 

ώξα δηεμαγωγήο ηνπ, κέζω ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΔΔ (Οδεγίεο).  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

Γηαξθή πξόζβαζε ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό (βηληενζθνπεκέλν θαη γξαπηό), κέζω 

ηωλ ειεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΟΔΔ, έρνπλ θαη όζνη παξαθνινπζήζνπλ ηα 

ζεκηλάξηα κε δηα δώζεο παξαθνινύζεζε ή Live Streaming (πεξηπηώζεηο 2 θαη 3). 

Οη Λνγηζηέο Φνξνηερληθνί, πνπ επηζπκνύλ λα ππνβάιινπλ Τπεύζπλε Γήιωζε ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ όιε ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη πξνζηεζεί κέρξη θαη 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ΤΓ. 

 



Οη εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο, νη νπνίεο παξέρνληαη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

αθνξνύλ: 

 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπωλ 

 Φνξνινγία Καηνρήο Αθηλήηωλ 

 Γηαδηθαζίεο Σήξεζεο Βηβιίωλ θαη Έθδνζεο ηνηρείωλ 

 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ζα πξνζηεζνύλ νη 

επηθαηξνπνηεκέλεο δηαηάμεηο, πνπ αθνξνύλ ζην ΦΠΑ, θαζώο θαη όπνην άιιν 

αληηθείκελν ζεωξεζεί αλαγθαίν. 

 


