
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 

 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Κ ώ δ ι κ α ς  Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  Δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

• Σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που 
ασχολούνται με υποθέσεις φορολογικού δικαίου 
κάθε αντικειμένου 

• Σε λογιστές και φοροτέχνες 

• Σε οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων  

• Σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων 
(με νομικό, φορολογικό ή λογιστικό υπόβαθρο)  

ΣΚΟΠΟΣ 

Η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και η κατανόηση 
του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τη φορολογική 
διαδικασία, όπως περιέχονται στον Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) με έμφαση 
σε θέματα όπως: παραγραφή, προσδιορισμός του 
φόρου, ενδικοφανής προσφυγή, αλληλέγγυα ευθύνη 
και φορολογικοί έλεγχοι.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

• Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων και 
διατάξεων της φορολογικής διαδικασίας 
 

• Τα είδη του προσδιορισμού του φόρου 
 

• Η παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής 
αρχής για την επιβολή φόρων 

 

• Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα 
 

• Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της 
ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών 

 

• Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις 
 

• Βασικές εγκύκλιοι της ΑΑΔΕ   

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Δήμητρα Κούνη 

Η Δήμητρα Κούνη είναι Διδάκτωρ της Νομικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ στο φορολογικό δίκαιο, 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στη Νομική Σχολή του 
ΑΠΘ, μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο και ακαδημαϊκή υπότροφος στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.  

Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα φορολογίας σε 
συμβουλευτικό επίπεδο και έχει συμμετάσχει ως 
εισηγήτρια σε πλήθος σεμιναρίων και ημερίδων.  

Αρθρογραφεί συχνά σε ελληνικά και διεθνή νομικά 
περιοδικά, σχολιάζοντας δικαστικές αποφάσεις ή 
κρίσιμα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος.   

Ημερομηνία διεξαγωγής: 04/10/2021 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-20:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 56 € 

Για νομικά πρόσωπα: 76 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ ) 
 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 

αντιτίμου: 30/09/2021 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 20/09/21, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του σεμιναρίου 
(παρουσίαση). 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 
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