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Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής
Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με άδεια

από το Υπουργείο Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ. Αριθμός Αδείας Α/21666

Επαγγελματικά Σεμινάρια
Λογιστικής



πτυχιούχος; 
απόφοιτος λυκείου; 
επαγγελματίας;
του χώρου της λογιστικής;

Eαν είστε

να μάθετε αλλά...
Ενδιαφέρεστε
ζείτε μακριά από τα αστικά κέντρα;
έχετε περιορισμένο χρόνο; 
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Επειδή οι ανάγκες του καθενός είναι διαφορετικές...

ή



!

Το “flexible” πρόγραμμα λογιστικής 
επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης

που προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες.
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Η λύση είναι μία...
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Οι σπουδαστές του σήμερα,
οι επαγγελματίες του αύριο.

Τα προγράμματά μας έχουν εκπαιδεύσει με απόλυτη επιτυχία απόφοιτους 
οικονομικών σχολών - Πανεπιστημίων καλύπτοντας πλήρως τις προσδοκίες 
τους για επαγγελματική Εκπαίδευση, όπως καταδεικνύουν οι αξιολογήσεις 
τους και υπόσχονται άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
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Εξειδικευμένο Κέντρο 
μόνο για Λογιστικά

με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα 
Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα 

της λογιστικής Επιστήμης.
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POWER TAX
TRA IN ING
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Εγκαταστάσεις
τελευταίας τεχνολογίας

Άρτια εξοπλισμένες εργαστηριακές
αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας

εξοπλισμός, projectors, κλπ.
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Πλήρως επικαιροποιημένα 
& πιστοποιημένα προγράμματα

με βεβαίωση σπουδών
Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται 

βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας 
από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας

Αριθμός Αδείας Α/21666
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Έμπειροι καθηγητές
Με πολυετή Εμπειρία

στην Εκπαίδευση – είναι “Μάχιμοι”
αφού είτε είναι ιδιοκτήτες λογιστικών Γραφείων

– είτε Επικεφαλής σε μεγάλες Εταιρείες 
του Ιδιωτικού Τομέα  και είναι σίγουρο ότι

θα μάθεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει.
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δίνουμε το Δικαίωμα παρακολούθησης 
των σεμιναρίων που έχετε πραγματοποιήσει 

εφόρου καριέρας για μια φορά ακόμα 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

είμαστε το αποκλειστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο 
της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A 

για εκπαίδευση στο ERP
Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

ΕΜΕΙΣ
Mόνο 



Υπάρχουν 3 μέθοδοι εκπαίδευσης:
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Φτιάξτε το δικό σας πρόγραμμα,
                            ανάλογα με τις ανάγκες σας.

In Classroom
Live e-learning - STREAMING
Εξ Αποστάσεως (Βιντεοσκοπημένα)

Συνδυασμός των 
τριών παραπάνω μεθόδων

Για όλους εσάς που δεν προλαβαίνετε 
ή που το πρόγραμμα σας διαφοροποιείται αιφνιδίως 

καθημερινά έχουμε τον τρόπο να μπορείτε να παρακολουθήσετε 
με μικτό τρόπο το Εκπαιδευτικό Αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.
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In Classroom
Πρόκειται για τον "παραδοσιακό" τρόπο

διδασκαλίας σε φυσική αίθουσα με εισηγητή
όπου διεξάγονται τα μαθήματα σε προκαθορισμένες

ημερολογιακά συνεδρίες.
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Live e-learning
Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία

μπορείτε να παρακολουθήσετε από το χώρο σας μέσω της
πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning)

Power Tax Training σε προκαθορισμένες ημερολογιακά συνεδρίες.
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Εξ Αποστάσεως
Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης σε ποιότητα High

Definition, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο
όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις

διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του
καθώς και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες.



Διαλέξτε το δικό σας πρόγραμμα.
Επισκεφτείτε μας και δηλώστε συμμετοχή!

www.power-tax-training.gr



210-6231894
210-6985315
210-6916886
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info@power-tax-training.gr
www.power-tax-training.gr


