
 

 

   

 

 

     Tax Update 2019 

Πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (6 ώρες CPD) 

CPD certified program 

 
 

 
 



 

 

Βασικοί Στόχοι & Οφέλη του Προγράμματος  

• Αναλυτική ενημέρωση και παρουσίαση των βασικών φορολογικών αλλαγών και 

εξελίξεων  

• Ενημέρωση σχετικά με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους 

• Ενημέρωση σχετικά με τις νομολογιακές εξελίξεις επί των ζητημάτων της 

φορολογικής διαδικασίας 

• Συζήτηση και ανάλυση ερωτήσεων από καταξιωμένους εισηγητές-ομιλητές (λίστα 

εισηγητών στην επόμενη σελίδα) 

• Το πρόγραμμα αποδίδει μία ώρα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά ώρα 

εκπαίδευσης. (6 ώρες συνολικά CPD) 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, 13.30-20.00 

Θεματολογία Ώρες Εισηγητής 

Προσέλευση 13.30 – 14.00 

Α’ Ενότητα: εξελίξεις στο ΦΕΝΠ και TP 14.00 -15.30 Τσουρουφλής 
Ανδρέας 

Κουρουνιώτης 
Χρήστος 

Συζήτηση - Ερωτήσεις 15.30 -16.00 

Διάλειμμα - Καφές 16.00-16.30 

Β’ Ενότητα: εξελίξεις στο ΦΠΑ 16.30 -18.00 
Αλέξανδρος 
Καρόπουλος 

Συζήτηση - Ερωτήσεις 18.00 -18.30 Κώστας Κουνάδης 

Διάλειμμα - Καφές 18.30-19.00 

Γ’ Ενότητα: εξελίξεις στη νομολογία ΣτΕ και 
ΔΕΕ 

19.00 -19.45 
Κατερίνα Πέρρου 

Συζήτηση - Ερωτήσεις 19.45 -20.00 

 

Κ ό σ τ ο ς    Σ ε μ ι ν α ρ ί ο υ :   1 5 0 €   α ν ά   σ υ μ μ ε τ ο χ ή 

 
*Υπενθυμίζουμε ότι η Altium Training, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος του σεμιναρίου, με 
αντίστοιχη υποχρέωσή της να ενημερώνει έγκαιρα τους συμμετέχοντες και τους υπεύθυνους εκπαίδευσης των εταιρειών.  

*Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24) 



 

 

Εισηγητές 

• Δρ Κατερίνα Πέρρου, ΑDIT 
Δικηγόρος, PhD (London), Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

• Δρ Ανδρέας Τσουρουφλής 
Δικηγόρος ειδικευμένος στον φορολογικό τομέα και Διδάσκων Φορολογικού Δικαίου 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Χρήστος Κουρουνιώτης 
Associate Partner στην ΕY, εμπειρογνώμονας σε θέματα μεταβιβάσεων και θέματα 
εταιρικής και διεθνούς φορολογίας 

• Κώστας Κουνάδης, ADIT 
Δίπλωμα Φορολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Master 2 (DEA) στο 
Δημόσιο Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Aix-Marseille, Bachelor in Law από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δικηγόρος και Tax Manager στην Grant Thornton. 

• Αλέξανδρος Καρόπουλος 
Επικεφαλής εμπειρογνώμονας στον τομέα του ΦΠΑ. Tax Partner στο δικηγορικό 
γραφείο Ζέπος & Γιαννόπουλος 

Altium Training:  

Λ. Κηφισίας 260, 15232 Χαλάνδρι, www.altiumtraining.gr 

Επικοινωνία: Λυδία Γιαμπάνη, lydia.giampani@altiumtraining.gr, 210-
6899000, 210-6748620 

 
 

Altium Training 

H Altium Training είναι κορυφαίος 
οργανισμός εκπαίδευσης. Προσφέρουμε 
προγράμματα για διεθνώς 
αναγνωρισμένους επαγγελματικούς τίτλους 
σε επαγγελματίες και οργανισμούς στον 
τομέα της λογιστικής, των επιχειρήσεων, 
των οικονομικών, της φορολογίας και του 
μάρκετινγκ. Η αποστολή μας είναι να σας 
βοηθήσουμε να πετύχετε με την 
επαγγελματική σας ανάπτυξη. 
 

Άλλα προγράμματα φορολογίας που 
προσφέρει η Altium Training: 

ADIT - Advanced Diploma in International 
Taxation 
Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Φορολογικής 
Διαδικασίας 

 

Tax Heaven 

H φορολογική και λογιστική ελληνική πύλη 
ενημέρωσης για θέματα φορολογίας.To Tax 
Heaven είναι ο έμπιστος συνεργάτης του 
λογιστή. Μέσα στην αχανή έρημο της 
φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας υπάρχει μία όαση για τον κάθε 
λογιστή, φοροτεχνικό, οικονομολόγο, κ.λπ. 
Μη συμβιβάζεστε με ημίμετρα. 
Οργανωθείτε στο «full» και ξεγνοιάστε από 
το άγχος των συνεχόμενων αλλαγών της 
νομοθεσίας. Με μια έξυπνη κίνηση όλα 
γίνονται πιο εύκολα στην καθημερινότητά 
σας. 
 

Η υπηρεσία "Full Pack" που 
προσφέρει το Tax Heaven: 

https://www.taxheaven.gr/full_pack/ 
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