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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

Για τις γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ 

Κλάδου ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (418 θέσεις) 

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη 1Γ/2017 όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 

την 1/12/2017 στο ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ (αρ. φύλλου 40), προκηρύχθηκε γραπτός διαγωνισμός για την 

πλήρωση 418 θέσεων στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, σύμφωνα με την 

οποία: 

 Η εξέταση των μαθημάτων θα είναι γραπτώς με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.  

 Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει το βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε σωστή 

απάντηση ενώ υπάρχει ενδεχόμενο να οριστεί αρνητική βαθμολογία για κάθε λάθος απάντηση. 

 Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα εξεταστικά κέντρα και το πρόγραμμα θα 

δημοσιευθεί εγκαίρως με ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ. 

 

Η παρούσα ενότητα εξειδικεύεται στην προετοιμασία των διαγωνιζομένων για τις εν 

λόγω εξετάσεις όσον αφορά τον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής που διαθέτει 

Συντελεστή Βαρύτητας 3 για τον κλάδο των Εφοριακών. Με βάση τη δημοσιευμένη ύλη στη σελ 

1061 της Προκήρυξης, προτείνεται η παρακάτω σειρά ενοτήτων: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1
Ο
 

Γενική Λογιστική, λογιστικές πράξεις τέλους χρήσης, Ισολογισμός, 

Αποτελέσματα και Διάθεση Αποτελεσμάτων. 
13 ώρες 

2
ο
 Λογιστική εταιριών, έναρξη, αύξηση κεφαλαίου, λύση και εκκαθάριση. 3 ώρες 

3
ο
 

Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής, κόστος παραχθέντων και πωληθέντων, 

κοστολόγηση κατά φάση ή κατά παραγγελία, πρότυπη κοστολόγηση. 
5 ώρες 

4
ο
  

Γενικά περί Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου: περιεχόμενο και δομή 

λογαριασμών, γενικό καθολικό, ισοζύγιο, εγγραφές 
12 ώρες 

5
ο
  Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά των κώδικα φορολογικών στοιχείων 2 ώρες 

6
ο
  Ελεγκτική των επιχειρήσεων 5 ώρες 

ΣΥΝΟΛΟ  40 ώρες 

 

 

Προσφέρουμε ουσιαστική διδασκαλία με εξειδίκευση στο διαγωνιζόμενο ατομικά, 

Λίγες και επαρκείς ώρες, σωστή δουλειά, πλήρες 60λεπτο! 
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
 

 Η παραπάνω ύλη διδάσκεται σε δίωρες συναντήσεις με τη μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων, 

ώστε να υπάρχει πλήρη εξειδίκευση στο διαγωνιζόμενο. Κάθε ώρα διδασκαλίας είναι 60 λεπτά. 

Παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα να δημιουργηθούν τμήματα έως 3 ατόμων εφόσον 

υπάρχει επιθυμία από τους διαγωνιζόμενους. 

 Τα μαθήματα μπορούν να διεξαχθούν δια ζώσης ή απομακρυσμένα μέσω skype. 

 Παρέχεται έντυπο υλικό για πλήρη κατανόηση της διαδικασίας.  

 Γίνεται προσομοίωση των εξετάσεων με εξάσκηση σε παλαιότερα θέματα πολλαπλών 

επιλογών και ταυτόχρονη χρονική επιτήρηση ώστε να τηρηθούν οι χρόνοι της εξέτασης. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σας! 

Σωτηρία Ελευθερίου  


