
 
 

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα  

Κατάρτιση Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς 

ακαδ. έτος 2017-2018 
 

Εισαγωγή 

Το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει αρκετές και σημαντικές αλλαγές στα πλαίσια του 

φορολογικού καθεστώτος της χώρας, με πιο δομική από τις αλλαγές αυτές, την αντικατάσταση του 

βασικού φορολογικού νομοθετήματος. Στη θέση του Ν.2238/1994, ο οποίος είχε εφαρμογή για 20 

συναπτά έτη, εγκαθιδρύθηκε ένα νέο νομοθέτημα, ο Ν.4172/2013 και για πρώτη φορά ο κώδικας 

φορολογικής διαδικασίας (Ν.4174/2013).Η πολυετής επαγγελματική και διδακτική εμπειρία των 

εισηγητών του προγράμματος και η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, καθώς το πρόγραμμα 

λειτουργεί στο ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1998, είναι το καλύτερο εχέγγυο 

για την κατά το δυνατόν πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη εξειδίκευση πτυχιούχων Νομικών 

Σχολών στα σύνθετα θέματα του Φορολογικού Δικαίου. 

 

1) Στόχος του προγράμματος 

• Η εξειδίκευση στελεχών Νομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των Δικηγόρων που 

ασχολούνται με φορολογικές υποθέσεις, στη Φορολογική Νομοθεσία της χώρας 

• Η άριστη κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη 

• Η πλήρης ενημέρωση των καταρτιζομένων κατά συστηματικό και συνεχή τρόπο 

 

Μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να παρέχουν τις 

καλύτερες και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε όλα τα φορολογικά 

ζητήματα. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Βενιέρης Γεώργιος, συν. Καθηγητής του 

Ο.Π.Α.. 

 

2) Ποιοι δικαιούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 

Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο KEK του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (οδός Κεφαλληνίας 46, 6ος όροφος) και να προσκομίσουν σε 

δεύτερο χρόνο τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Την αίτηση 

2) Φωτοαντίγραφο πτυχίου 

3) Φωτοτυπία της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος ή φωτοτυπία της δικηγορικής 

ταυτότητας 
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3) Θεματικές ενότητες προγράμματος 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διδαχθούν οι παρακάτω  θεματικές ενότητες:  

Α/Α Θεματική Ενότητα 

1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων  -  Εξέταση 

2. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων-  Εξέταση 

3. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

4. Φορολογικά και Οικονομικά Κίνητρα 

5. Βασικές Αρχές Λογιστικής για Νομικούς 

6. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας-  Εξέταση 

7. Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων και Ενιαίος Φόρος Ακινήτων– Εργασία 

8. Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών – Εργασία 

9. Φορολογία Χαρτοσήμου και Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων – Εργασία 

10. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας – Εργασία 

11. Διοικητική Δικονομία / Φορολογικό Ποινικό 

12. Φορολογία Πλοίων  

 

 

 

Στο πλαίσιο των πιο πάνω ενοτήτων, εξετάζεται η σχετική νομολογία, σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

πρακτικές εφαρμογές επί διαφόρων φορολογικών θεμάτων και επί των φορολογικών εντύπων και 

δίδονται πρακτικές ασκήσεις. Σε 7 θεματικές ενότητες του ανωτέρω πίνακα πραγματοποιούνται 

εξετάσεις και ολοκληρωμένες εργασίες προκειμένου να βγει ο τελικός βαθμός (μέσος όρος) του 

Πιστοποιητικού. 

Για κάθε θεματική ενότητα θα δοθούν βοηθήματα / εκπαιδευτικό υλικό και αναρτώνται στο site του 

προγράμματος. http://kek.aueb.gr/el/static/tmima-nomikon 

4) Αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος 

➢ Ενότητες 1 και 2: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 

Ο βασικός κορμός του προγράμματος βασίζεται στις ενότητες: 

• Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και 

• Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων, θα αναλυθεί ο Ν.4172/2013 – το 

βασικό φορολογικό νομοθέτημα μετά την κατάργηση του Ν.2238/1994 – σύμφωνα και με 

τις εγκυκλίους διαταγές: 

 

Γενικές έννοιες – Ορισμοί– Πηγές Εισοδήματος: Υποκείμενα Φόρου, Φορολογική Κατοικία, 

Μόνιμη Εγκατάσταση, Φορολογικό Έτος, Χρόνος Κτήσης Εισοδήματος. 

 

• Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Εισόδημα  από Μισθωτή Εργασία και 
Συντάξεις, Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Εκπιπτόμενες και μη 
επιχειρηματικές δαπάνες (Φορολογικές Αποσβέσεις, Επισφαλείς Απαιτήσεις), Μεταφορά 
Ζημίας, Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου, Αντικειμενικές Δαπάνες, Εισόδημα από Κεφάλαιο (Τόκοι, 
Δικαιώματα, Μερίσματα, Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία), Εισόδημα από Υπεραξία 
Μεταβίβασης Κεφαλαίου, Έντυπα δηλώσεων.  

http://kek.aueb.gr/el/static/tmima-nomikon


ΚΕΚ/ΟΠΑ, ακ. έτος 2017-2018 Σελίδα 3 

 

 

• Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων: Αντικείμενο 
Φόρου, Υποκείμενα Φόρου, Απαλλασσόμενα Νομικά Πρόσωπα,  Μερίσματα και 
Φορολογική μεταχείριση Ενδοομιλικών Μερισμάτων-Πληρωμών, Εκκαθάριση Νομικών 
Προσώπων, Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία, Συναλλαγές με Κράτη με Προνομιακό 
Φορολογικό Καθεστώς, Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες, Φορολογική Μεταχείριση 
Διανεμόμενων Κερδών-Αφορολογήτων Εσόδων-  Έντυπα δηλώσεων.  

 

• Υποβολή Δήλωσης–Παρακράτηση Φόρου–Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής–Προκαταβολή 
Φόρου: 
Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν 
φυσικά πρόσωπα, Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που 
αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα, Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων, Καταβολή Φόρου, Υπόχρεοι σε παρακράτηση, Πληρωμές 
υποκείμενες σε παρακράτηση, Έντυπα δηλώσεων. 
 

• Θέματα Διεθνούς Φορολογίας (InternationalTaxation) 
-Οδηγίες της Ε.Ε (Μητρικών-Θυγατρικώνν Parent-Subsidiary), Τόκων-Δικαιωμάτων Interest-
Royalties, Μετασχηματισμών  Επιχειρήσεων Merger- transfers of assets-exchanges of 
shares) 

-Ενδοομιλικέςσυναλλαγές  (TransferPricing) 
-Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης (Thin Capitalisation Rules)  
-ΕλεγχόμενεςΑλλοδαπέςΕταιρείες (Controlled Foreign Corporation Rules -CFCs rules) 
-Αντικαταχρηστικοί κανόνες -Οδηγιών Ε.Ε 

 

• Πρακτικά παραδείγματα (case studies) 
Εργασίες εξοικείωσης των σπουδαστών με θέματα που άπτονται της φορολογίας 
εισοδήματος, προκειμένου να συνδέσουν την ερμηνεία των διατάξεων με την πρακτική 
εφαρμογή τους. 
 

• Μεταβατικές-Συναφείς διατάξεις 
 

Επιπλέον της παραπάνω ανάλυσης, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις στις οποίες θα 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία των αλλαγών του νέου φορολογικού νόμου εν 

συγκρίσει με το παλιό νομοθέτημα, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα 

και να μπορούν να αντιμετωπίσουν φορολογικά ζητήματα με αναφορές σε προηγούμενα 

έτη.  

 

➢ Ενότητα 3: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

• Αντικείμενο – Φορολογίες που υπάγονται στον Κώδικα 

• Κοινοποιήσεις φορολογικών πράξεων 

• Φορολογικό Μητρώο 

• Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

• Απόρρητο 

• Φορολογικές δηλώσεις 

• Φορολογικός έλεγχος 

• Η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου 

• Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου – Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης 

των φορολογικών εσόδων 

• Διαδικαστικές παραβάσεις – παραβάσεις φοροδιαφυγής 
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• Η ενδικοφανής διαδικασία 

 

➢ Ενότητα 4: Φορολογικά-Οικονομικά Κίνητρα, Συγχωνεύσεις και Μετατροπές επιχειρήσεων 

• Φορολογικά Κίνητρα με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013: Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις 
Εισφορές Ενεργητικού – Ανταλλαγή Τίτλων – Μεταφορά Καταστατικής Έδρας. 

• Φορολογικά κίνητρα για τη μετατροπή - συγχώνευση επιχειρήσεων με βάση το 
Ν.Δ.1297/1972 και  Ν.2166/1993. 

• Φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων (Ν.3908/2011, 
Ν.4389/2016-νέος αναπτυξιακός νόμος).  

• Φορολογικά κίνητρα για την εγκατάσταση Αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (Α. Ν. 
89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3247/2005 κ.λπ.) 

 
 

➢ Ενότητα 5: Ανάλυση Θεμάτων Ε.Λ.Π. – Ν.4308/2014 

• Υπόχρεοι εφαρμογής Ν.4308/2014 - Εξαιρέσεις 

• Κατηγορίες οντοτήτων – έκταση υποχρεώσεων 

• Υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) 

• Τρόπος τήρησης & περιεχόμενο λογιστικών αρχείων (βιβλίων) 

• Υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (στοιχείων) 

• Υποχρέωση χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών - εξαιρέσεις 

• Υποχρεώσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων 

• Παρακολούθηση αποθεμάτων 

• Διαδικαστικές παραβάσεις – παραβάσεις φοροδιαφυγής 
 
 

➢ Ενότητα 6: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

• Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, πεδίο εφαρμογής, Βασικές Έννοιες εκροών – 
εισροών, έννοια και λειτουργία του δικαιώματος έκπτωσης, απαλλαγές από Φ.Π.Α., 
Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών και παράδοση ακινήτων 

• Μεταβιβάσεις με Φ.Π.Α. – Αντιπαροχές – Κοινωνίες – Κοινοπραξίες, ματαίωση συμβολαίου 
– διορθώσεις συμβολαίων – υποχρεώσεις κατασκευαστών – υποχρεώσεις 
συμβολαιογράφων 

• Διασυνοριακές συναλλαγές 

• Φορολογητέα αξία – Συντελεστές φόρου, παραγραφή, υπόχρεοι σε καταβολή του Φ.Π.Α.– 
υποχρεώσεις σε δηλώσεις 

• Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (βήμα – βήμα) - Χρόνος υποβολής – Τρόπος υποβολής 
– Χρόνος πληρωμής 

• Κυρώσεις –ένδικα μέσα, Πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές στα έντυπα ΦΠΑ 
 
 

➢ Ενότητα 7: Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων και Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 

Α. Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων 

• Αντικείμενο του φόρου – Ειδικές περιπτώσεις επιβολής του φόρου 

• Φορολογητέα αξία ακινήτου και Φορολογικοί Συντελεστές  

• Απαλλαγή 1ης Κατοικίας 

• Απαλλαγές βάσει ειδικών διατάξεων νόμων 

• Καταβολή φόρου και Πρόστιμα  / Διαδικασία βεβαιώσεως φόρου – Παραγραφή 

• Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων – Υποθηκοφυλάκων – Δημοσίων Αρχών 

• Περιπτώσεις επιστροφής φόρου, Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές 
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Β: Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 

• Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

• Αντικείμενο και Υποκείμενο του Φόρου 

• Προσδιορισμός αξίας ακινήτων / Απαλλαγές από το φόρο 

• Υπόχρεοι σε δήλωση / Υπολογισμός, Βεβαίωση και Καταβολή του φόρου / Κυρώσεις 

• Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές 
 
 

➢ Ενότητα 8: Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών 

Α. Φορολογία κληρονομιών 

• Αντικείμενο του φόρου κληρονομιών  

• Υποκείμενο του φόρου κληρονομιών 

• Γένεση Φορολογικής Υποχρέωσης  

• Τρόπος προσδιορισμού αξίας αντικειμένων φορολογίας  

• Χρόνος προσδιορισμού φορολογητέας αξίας  

• Παθητικό της κληρονομίας 

• Υπολογισμός του φόρου κληρονομιών 

• Απαλλαγές από το φόρο 
 

Β.  Φορολογία Δωρεών 

• Αντικείμενο του φόρου 

• Έκταση εφαρμογής 

• Υποκείμενο του φόρου 

• Γένεση φορολογικής υποχρέωσης  

• Χρόνος και τρόπος προσδιορισμού φορολογητέας αξίας 

• Ακύρωση- ανάκληση επανάληψη δωρεάς ή γονικής παροχής 

• Απαλλαγές από το φόρο δωρεών 

• Τρόπος υπολογισμού φόρου δωρεών  
 

Γ. Φορολογία Γονικών Παροχών  

• Τρόπος υπολογισμού 

• Απαλλαγές 
 

Δ. Διαδικασία επιβολής των φόρων κληρονομιών, δωρεών & γονικών παροχών 
 

 

➢ Ενότητα 9: Βασικές Έννοιες Λογιστικής για Νομικούς 

• Βασικές έννοιες της λογιστικής, ισολογισμός και απεικόνιση του 

• Η έννοια και η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, άντληση πληροφορίας από 
αυτές 

• Η φορολογική λογιστική ως επιμέρους κλάδος της λογιστικής  

• Πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές 
 
 

➢ Ενότητα 10: Φορολογία Χαρτοσήμου και Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων 

• Έννοια – Βασικές αρχές – Φορολογούμενες πράξεις – Υποκείμενα πρόσωπα 

• Υπαγόμενες στα τέλη χαρτοσήμου συναλλαγές και πράξεις μετά το Φ.Π.Α. 

• Συντελεστές τελών χαρτοσήμου – Βάρος δαπάνης–Απαλλαγές– Επιστροφή 

• Φορολογούμενες πράξεις – Υποκείμενα πρόσωπα σε Φ.Σ.Κ. 

• Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές 
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➢ Ενότητα 11: Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

• Έννοια - Βασικές αρχές – Ερμηνεία  του Υποδείγματος του ΟΟΣΑ για τις Συμβάσεις 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)  

• Ανάλυση των πέντε θεμελιωδών αρχών για την ορθή κατανόηση και εφαρμογή των 
(ΣΑΔΦ) που έχει υπογράψει η Ελλάδα 

• Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές αναφορικά με διάφορα ζητήματα (όπως 
ενδεικτικά φορολογική κατοικία, ‘‘μόνιμη εγκατάσταση’’, φορολογία μερισμάτων, τόκων 
και δικαιωμάτων) 

 
 

➢ Ενότητα 12: Διοικητική Δικονομία / Φορολογικό Ποινικό 

• Γενική Διαδικασία, Ειδικές Διαδικασίες 

• Δαπάνες της Δίκης 

• Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 

• Ουσιαστικό Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο 
 
 

➢ Ενότητα 13: Φορολογία Πλοίων 

• Κατηγορίες πλοίων – Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου 

• Φόρος και τρόπος καταβολής αυτού / Εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως με την 
καταβολή του φόρου 

• Απαλλαγές από το φόρο και μειώσεις αυτού / Παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου 

• Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές 
 

Οι θεματικές ενότητες διδάσκονται και προσεγγίζονται από τους εισηγητές με τέτοιον τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός Νομικού. Η ύλη του προγράμματος αναπροσαρμόζεται ανάλογα 

με τις τροποποιήσεις του φορολογικού νόμου.  

 

5) Χορήγηση Πιστοποιητικών 

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το KEK του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με Απόφαση της 

Συγκλήτου του ΟΠΑ (13/01/2000) στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των 

εξεταζόμενων μαθημάτων και αντίστοιχη επίδοση.Οι Βαθμοί από 60 έως 75 αποτελούν την 

κατηγορία «Καλά», από 76 έως 90 «Πολύ καλά» και από 91-100 «Εξαιρετικά». 

 

6) Διάρκεια Προγράμματος – Χώρος Υλοποίησης 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 350 ώρες. Τα μαθήματα θα γίνονται στις αίθουσες του KEK του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (οδός Κεφαλληνίας 46, 6ος όροφος).  

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 18:00 – 21:30.Τα μαθήματα θα 

αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2017και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2018. 
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7) Οικονομικές Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων 

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε τ έ σ σ ε ρ ι ς  χ ι λ ι ά δ ε ς  π ε ν τ α κ ό σ ι α  

ε υ ρ ώ ( 4 . 5 0 0 , 0 0 € ) και καταβάλλονται ως εξής: 500,00€ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 

(4.000,00€) σε 4 δόσεις, κατά την διάρκεια του ακ. έτους 2017 – 2018. 

 

8) Επιστημονική Ομάδα Προγράμματος - Εισηγητές 

Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από τον συν. Καθηγητή του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βενιέρη Γεώργιο και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Κοέν Σάνδρα. 

Στο πρόγραμμα διδάσκουνειδικοί επιστήμονες με πολυετή διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, οι 

οποίοι είναι γνωστοί και καταξιωμένοι (με αλφαβητική σειρά): 

 

• Αδαμόπουλος Δημήτριος, Επιτ. Διευθυντής Υπ. Οικονομικών 

• Αναγνωστόπουλος Γιώργος, Στέλεχος της Δ/νσης Έμμεσης Φορολογίας 

• Αργυρός Ηλίας, Επιτ. Διευθυντής Υπ. Οικονομικών  

• Βενιέρης Γεώργιος του Μιχαήλ, Δικηγόρος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

• Βλησμάς Ορέστης, ΕΔΙΠ στο Ο.Π.Α, Εργαστήριο Λογιστικής 

• Βραχάτη Μαρία, Δικηγόρος- DEA- Φορολογική Σύμβουλος 

• Δασουράς Βασίλης, Στέλεχος στη Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολόγησης  Εισοδήματος 

• Καρύδα Κατερίνα, Τμηματάρχης της Δ/νσης Έμμεσης Φορολογίας τμήμα Φ.Π.Α. 

• Κατσούλας Αντώνης, Οικονομικός Επιθεωρητής, Πρώην Τμηματάρχης της Διεύθυνσης 

Φορολογίας Κεφαλαίων.   

• Κοέν Σάνδρα, Αν. Καθηγήτρια Λογιστικής στο Ο.Π.Α. 

• Μπακάλης Ευστάθιος, Δικηγόρος – D.E.A.– Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

• Μπιλάλη Κωνσταντίνα, Εφοριακό Στέλεχος – Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

• Πανταζόπουλος Πέτρος, Δικηγόρος – Διδάκτωρ Νομικής 

• Ρουσάκη Άννα, Πρώην Στέλεχος στη Δ/ση ΦΠΑ του Οικονομικών 

• Σαΐτης Ευθύμιος, Γενικός Διευθυντής  Φορολογικής Διοίκησης  

• Χαπίδης Ματθαίος, Στέλεχος στη Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  

• Χούρσογλου Σταύρος, Δικηγόρος – D.E.A.– Σύμβουλος Επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

9) Υποβολή αιτήσεων – περίοδος υποβολής 
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Ο 1ος κύκλος αιτήσεων λήγει την 30η Ιουνίου 2017. Για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης 
απαιτούνται τα παρακάτω βήματα: 
 

➢ Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης στο e-mail: 
petrosk@aueb.gr  ή στο kek-opa@aueb.gr 
 

➢ Βήμα 2ο: Αποστολή της αίτησης (μαζί με τα δικαιολογητικά) ταχυδρομικά ή με παράδοση 
αυτοπροσώπως στα γραφεία μας, στην οδό Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, 6ος όροφος. 

 
 
Υπεύθυνος ΚΕΚ/ΟΠΑ 

Πέτρος Καλκάνης,  

Τηλ.: 210.82.03.914 

e-mail: petrosk@aueb.gr 

 
Επικοινωνία: 

ΠραχαλιάςΧρυσοβαλάντης, Υπεύθυνος Υλοποίησης 

Γεωργαντζή Ελένη,Γραμματεία Υποστήριξης 

kek-opa@aueb.gr 

Τηλ.: 210.82.03.916, 210.82.03.912-3 
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