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To παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις του 

Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί κα ισχύει σήμερα). 

Απαγορεύεται η ανατύπωση, η μετάφραση, η αντιγραφή, μερική ή ολική, μέσω 

φωτοτυπιών ή φωτογράφησης, καθώς και ο τρόπος έκθεσης με οποιοδήποτε 

οπτικοακουστικό μέσο της περιεχόμενης ύλης, χωρίς την έγγραφη άδεια του 

συγγραφέα. ISBN 978-618-80111-3-7 
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Νομοθεσία: Κώδικες 

Κεφαλαίου,  

Βιβλίων και Στοιχείων,  

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,  

Φόρου Εισοδήματος,  

Τμήμα Μητρώου 

Ενσωματώνει νέες μεθοδολογίες: 

Μάθησης,  

Διδασκαλίας,  

Μελέτης Νόμων,  

Αναζήτησης Νόμων  

Αναζήτησης Πληροφοριών 

 

 

 

 

Για να πάρετε μια γεύση από το βιβλίο όσον αφορά το περιεχόμενό του, τη δομή του αλλά και 

τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε μελετώντας το: 

Τι περιέχει το βιβλίο αυτό;  

Τι σχέση έχει ο Θεός, ο Σωκράτης, η Θέτιδα, ο Αϊνστάιν ένας Λογιστής με Το Εγχειρίδιο του 

Λογιστή Φοροτεχνικού; 

Για ποιο λόγο είναι χρήσιμοι και οι τέσσερις για το λογιστή; 

Σε ποιους απευθύνετε Το Εγχειρίδιο του Λογιστή Φοροτεχνικού;  

Για ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης προτείνεται 

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με το νόμο 

Για ποια μαθήματα προτείνεται 

Ποια είναι η νέα μέθοδος διδασκαλίας το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο  που εισαγάγει 

Ποιες ιδιαιτερότητες έχει ως βιβλίο; 

Γιατί έχει αυτό το εξώφυλλο  

Ποια είναι η Ειρήνη Μάγγου; 

Διεύθυνση επικοινωνίας 
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Τι περιέχει το βιβλίο αυτό;  

 Γνώσεις, πληροφορίες, νέες μεθοδολογίες.  

 Σύνθεση γνώσεων από πολλές επιστήμες.  

 Απόσταγμα γνώσεων πολύχρονης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εμπειρίας.  

 250 νόμους από Κώδικες Φ.Π.Α., Φ.Ε., Κεφαλαίου, Κ.Β.Σ..  

 Περιλήψεις και σχεδιαγράμματα, νόμων.  

 300 περίπου ασκήσεις, για τον υπολογισμό αυτό υπολογίστηκε κάθε τρίμηνο ως άσκηση 

 Περισσότερα από 500 link, συνδέσεις με το cd και με το διαδίκτυο 

 Προγράμματα, εφαρμογές 

 Έντυπα για μελέτη και συμπλήρωση για τις ανάγκες του μαθήματος, 

 Διευκρινιστικά σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. 

 Το Π.Δ. 16/ 1989 για να μάθουν οι λογιστές την δουλειά των εφοριακών (όχι για να τους 

ελέγξουν αλλά για να αποτελέσει για αυτούς παράδειγμα προς μίμηση). 

 Περιέχει πολλές ερωτήσεις που κατά περίεργο αλλά επιστημονικά αποδεδειγμένο τρόπο 

πολλαπλασιάζονται και τείνουν στο άπειρο. 

 Ενσωματώνει εύστοχα νέες μεθοδολογίες: μάθησης, διδασκαλίας, μελέτης νόμων, 

αναζήτησης νόμων και αναζήτησης πληροφοριών. 

 

Τι σχέση έχει ο Θεός, ο Σωκράτης, η Θέτιδα, ο Αϊνστάιν ένας Λογιστής με Το 

Εγχειρίδιο του Λογιστή Φοροτεχνικού; 

 Η Θέτιδα (στην προκειμένη περίπτωση οι έλληνες νομοθέτες) θεσπίζει τους νόμους. 

 Ο Σωκράτης κάνει τις εύστοχες ερωτήσεις. 

 Ο Αϊνστάιν σε συνεργασία με τον Καραθεοδωρή χρησιμοποιώντας τη θεωρία της 

σχετικότητας, χρησιμοποιώντας τον χώρο χρόνο, προσπαθεί να πείσει και πείθει ότι 

υπάρχει τάξη μέσα στο χάος της ελληνικής νομοθεσίας. 

Όλοι αυτοί και όχι μόνο και όλα αυτά περιέχονται στο Εγχειρίδιο του Λογιστή Φοροτεχνικού για 

να ικανοποιήσουν τις διαρκώς γεωμετρικά αυξανόμενες ανάγκες των αναγνωστών του. 
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Για ποιο λόγο είναι χρήσιμοι και οι τέσσερις για το λογιστή; 

Ο Θεός, για να ακουμπά σε αυτόν τις δύσκολες στιγμές, γιατί υπάρχουν και αυτές.  

Η Θέτιδα για τους νόμους, γιατί είναι το εργαλείο του λογιστή.  

Ο Σωκράτης, για να ρωτάει και να φιλοσοφεί γιατί διαφορετικά σκούρα τα πράγματα, χωρίς 

ερώτηση δεν φτάνουμε ποτέ στην απάντηση.  

Ο Αϊνστάιν, για να κάνει ελιγμούς χρησιμοποιώντας θεμελιώδη στοιχεία της θεωρίας της 

κβαντικής μηχανικής, αυτά του χώρου και του χρόνου.  

Με ενσωματωμένες τις θεωρίες των μαθηματικών και της φυσικής εξασφαλίζει για μία ερώτηση 

περισσότερες από τέσσερις σωστές απαντήσεις!!!!  

Δεν είναι λίγο για έναν λογιστή, φαντάζει στα μάτια των άλλων ακόμη και των δικηγόρων 

διαφορετικός. Αποκτά άλλο prestige. 

 

Σε ποιους απευθύνετε Το Εγχειρίδιο του Λογιστή Φοροτεχνικού;  

Το αναγνωστικό του κοινό είναι: 

 λογιστές- φοροτεχνικοί μαθητευόμενοι, πρώτα εξάμηνα σπουδών, αν χρησιμοποιήσουν 

τις περιλήψεις – απλοποιήσεις νόμων που περιέχει που βασίζονται στο χθες. 

 λογιστές - φοροτεχνικοί μαθητευόμενοι, τελευταία εξάμηνα σπουδών,  αν 

χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων που έχει στο cd που βασίζονται στο χθες. 

 λογιστές - φοροτεχνικοί βοηθοί, αν χρησιμοποιήσουν τις υπερσυνδέσεις για  την επίλυση 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα, στο παρόν. 

 λογιστές- φοροτεχνικοί παλιές καραβάνες, που θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν στην 

εργασία τους αυτά τα εργαλεία για να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί, στο 

παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον.  

 λογιστές γκουρού γιατί θα τους αρέσει πολύ. 

 νέοι δικηγόροι που ενδιαφέρονται να μάθουν να διαβάζουν νόμους, να μελετήσουν τη 

νομοθεσία, που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους οι λογιστές και να 

πραγματοποιήσουν έρευνες σχετικές με αυτήν. 

 νέοι δικηγόροι που ενδιαφέρονται να μάθουν νέα μεθοδολογία νέο τρόπο προσέγγισης 

μελέτης των νόμων. 
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 όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο / σύνθεση του βιβλίου. 

όλοι όσοι επιθυμούν να κάνουν μια έρευνα ή ένα διδακτορικό χρησιμοποιώντας τις 

παραμέτρους αυτές μπορούν να διεξάγουν πολύ σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα για την 

ελληνική νομοθεσία. Έρευνες σε επίπεδο διαχρονικό αλλά και επίπεδο νόμων που ψηφίστηκαν σε 

ένα έτος και των επιπτώσεων αυτών στην ελληνική και όχι μόνο οικονομία και κοινωνία. 

 

Για ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης προτείνεται 

Προτείνεται για 

 Την τριτοβάθμια Πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ι. (προχωρημένο επίπεδο γνώσεων) 

 Την δευτεροβάθμια Ι.Ε.Κ. (αρχικό επίπεδο γνώσεων που παρέχει) 

 

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με το νόμο 

 Σχεδιάζοντας, ο ίδιος την περίληψη του νόμου που τον ενδιαφέρει 

 Παρεμβαίνοντας σε ένα νόμο ενσωματώνοντας σε αυτόν, με την χρήση των 

παρενθέσεων, τις αλλαγές που έχουν γίνει 

 Ανακαλύπτοντας το νόμο μέσα από τα έντυπα του Υπ. Οικονομικών. 

 Διαπιστώνοντας τις αλλαγές που έχουν συμβεί στη νομοθεσία από τις περιλήψεις νόμων, 

διαχρονικά, μέχρι την ημερομηνία που θα ορίσει ο εισηγητής τους μαθήματος.  

 

Για ποια μαθήματα προτείνεται 

Είναι ένα βιβλίο ¨ελαστικό¨, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία περισσότερων από 

πέντε μαθημάτων. 

Για όποιο μάθημα έχει σχέση με: 

 Τον Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων  

 Τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  

 Τον Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (συμπλήρωση 

εντύπων Ε3 και Ε5) 
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 Το τμήμα Μητρώου (συμπλήρωση εντύπων του τμήματος και συναφή διαδικασίες) 

 Την ενημέρωση και υποχρεώσεις επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Εσόδων Εξόδων (β΄ 

κατηγορίας) 

 Για το μάθημα Οργάνωση - Διοίκηση Λογιστηρίου, μιας και περιέχει βασικές αρχές 

οργάνωσης.  

 Περιέχει μέρος ή περίληψη των παραπάνω ενοτήτων 

Σε μεμονωμένη περίπτωση π.χ. ένα μάθημα για το Φ.Π.Α., προτείνετε η κάλυψη της ύλης 

διαχρονικά. 

Στην περίπτωση που είναι π.χ. εργαστήριο Λογιστικής και περιέχει όλους τους κώδικες, 

προτείνετε η ανάλυση αυτών ανάλογα με τις διδακτέες ώρες του μαθήματος και η κάλυψη της 

ύλης με βάση ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (η επιλογή έγκειται στην πρωτοβουλία του 

εισηγητή).  

Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να χειριστεί και να διαμορφώσει το μάθημα του όπως αυτός 

επιθυμεί. 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, προτείνεται για τουλάχιστον πέντε διαφορετικά μαθήματα:  

α) Κ.Β.Σ., 

β) Φ.Π.Α.,  

γ) Φ.Ε.  

δ) τμήμα Μητρώου και  

ε) γενικές γνώσεις για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας. 
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Ποια είναι η νέα μέθοδος διδασκαλίας το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο  που εισαγάγει 

Οι συγκεκριμένες μέθοδοι: διδασκαλίας, παρουσίασης της ύλης, μάθησης, μελέτης, 

αναζήτησης πληροφοριών, έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γενικά στην νομική και 

σε όλους τους επιστημονικούς χώρους και βαθμίδες. Ο εκπαιδευόμενος κινείται στον ίδιο 

επιστημονικό χώρο αγγίζοντας άλλους επιστημονικούς χώρους στο ίδιο γνώριμο περιβάλλον, που 

διαρκώς αλλάζει με δική του πρωτοβουλία, μαθαίνει να δημιουργεί αλλαγές να τις ενσωματώνει 

ταχύτατα και να τις χρησιμοποιεί άμεσα για την ικανοποίηση των αναγκών του παρέχοντας του 

ικανοποίηση από την χαρά τη δημιουργίας και εύρεσης λύσης.  

Α Μέρος  

Σύμφωνα με τον πίνακα ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να διδάξει το μάθημα Κ.Β.Σ ανάλογα 

το προσδοκώμενο επίπεδο μάθησης, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από τον χώρο αναζήτησης 

των πληροφοριών, πηγών και θεωρίας για τη διεξαγωγή του μαθήματος και είναι συνάρτηση 

επίσης του χώρου από τον οποίο ο μαθητής θα αναζητήσει πληροφορίες (βιβλίο, cd, διαδίκτυο). 

 Επίπεδο 

Προσδοκώμενο Επίπεδο Μάθησης  Αρχικό Μέσο Προχωρημένο 

Χώρος αναζήτησης πηγών 
/πληροφοριών  Περιλήψεις νόμων 

Σχεδιαγράμματα 
Υπερσυνδέσεις 

cd 

Αναζήτηση 
Νόμων από το 

διαδίκτυο 

Μάθημα  

Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων  1994 2010 1994 2012 2012 20XX 

Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας  1994 2010 1994 2012 2012 20XX 

Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος 
επιχειρήσεων και νομικών 
προσώπων (συμπλήρωση 
εντύπων Ε3 και Ε5) 1994 2010 1994 2012 2012 20XX 

Τμήμα Μητρώου (συμπλήρωση 
εντύπων του τμήματος και 
συναφή διαδικασίες) 1994 2010 1994 2012 2012 20XX 

 

Το έτος 1994 αναφέρεται ενδεικτικά ως κατώφλι (το έτος της παλαιότερης νομοθεσίας που 

υπάρχει), αν και υπάρχουν στο cd νόμοι που ψηφίστηκαν π.χ. Π.Δ. 16/1989 σε χρονολογία 

προηγούμενη από αυτήν που αναφέρεται. 

Οι διδακτικές ενότητες μπορούν να χωρισθούν σε τρία μέρη:  
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 στο πρώτο μέρος η διδασκαλία θα γίνεται με βάση τις περιλήψεις νόμων που 

αναφέρονται στο βιβλίο 

 στο δεύτερο μέρος η διδασκαλία θα διεξάγεται με βάση τους νόμους που υπάρχουν με 

μορφή υπερσυνδέσεων στο cd 

 στο τρίτο μέρος, ο εκπαιδευόμενος θα καλείται να απαντήσει στις ίδιες ερωτήσεις με 

βάση πληροφορίες που θα αναζητήσει ο ίδιος από το διαδίκτυο και θα είναι οι πλέον 

πρόσφατες. (θα έχει επίσης τη δυνατότητα να μελετήσει ακόμη και προσχέδια, προτάσεις 

νόμων) 

Προσπάθησα για καλύτερη κατανόηση να απεικονίσω γραφικά τα όσα ανέφερα με το παρακάτω 

ραβδόγραμμα. 

 

Όπως είναι εύκολα κατανοητό αντί του μαθήματος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων μπορεί να 

διδαχθεί ένα από τα παρακάτω μαθήματα που αναφέρονται και στον πίνακα:  

 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

 Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (συμπλήρωση 

εντύπων Ε3 και Ε5) 

 Τμήμα Μητρώου (συμπλήρωση εντύπων του τμήματος και συναφή διαδικασίες) 

Με την μεθοδολογία που προτείνεται είναι εφικτή η διδασκαλία τεσσάρων μαθημάτων. 
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Β Μέρος 

  Επίπεδο Θεματικών Ενοτήτων 
Προσδοκώμενο Επίπεδο 
Μάθησης  

Αρχικό Μέσο Προχωρημένο 

Χώρος αναζήτησης πηγών 
/πληροφοριών 

 Περιλήψεις νόμων 
Σχεδιαγράμματα 

Υπερσυνδέσεις cd 
Αναζήτηση Νόμων 
από το διαδίκτυο 

    

Ενότητες Θεματικές  
  

 Λογιστική Ι 
  

Λογιστική Ι  
 

Λογιστική Ι 

Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων  1994 2010 1994 2012 2012 20XX 

Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας  1994 2010 1994 2012 2012 20XX 

Κώδικα Φορολογία 
Εισοδήματος 
επιχειρήσεων και νομικών 
προσώπων (συμπλήρωση 
εντύπων Ε3 και Ε5) 1994 2010 1994 2012 2012 20XX 

Τμήμα Μητρώου 
(συμπλήρωση εντύπων 
του τμήματος και 
συναφή διαδικασίες) 1994 2010 1994 2012 2012 20XX 

 

Το μάθημα Λογιστική Ι συνήθως είναι θεωρία και εργαστήριο.  

Ως εργαστήριο αποτελείται από δύο μέρη:   

1. χειρόγραφη ενημέρωση  

2. μηχανογραφημένη ενημέρωση 

εντύπων και παραστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.  
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Παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας των μαθημάτων:  

 Λογιστική Ι, που περιλαμβάνει όλους του Κώδικες που προανέφερα και το τμήμα 

Μητρώου  

 Οργάνωση – Διοίκηση λογιστηρίου, η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος 

επιτυγχάνεται με το Π.Δ. 16/1989 σε συνδυασμό με τα διευκρινιστικά σχόλια και 

επισημάνσεις που υπάρχουν σε κάθε άρθρο του. 

 Άλλων μαθημάτων που περιέχουν μέρος ή περίληψη των παραπάνω θεματικών 

ενοτήτων; όπως π.χ. Ελεγκτική.  

Για το μάθημα Λογιστική Ι είναι δυνατή η αύξηση του επιπέδου δυσκολίας και εμβάθυνσης στην 

σχετική νομοθεσία με βάση το χρονικό διάστημα και το αρχείο, χώρο στο οποίο θα αναζητήσει 

πληροφορίες ο εκπαιδευτής, βιβλίο, cd, σύνδεση με το διαδίκτυο.  
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Ποιες ιδιαιτερότητες έχει ως βιβλίο; 

Έχει τις εξής ιδιαιτερότητες ως βιβλίο:  

 Η ποιότητα των γνώσεων που παρέχει είναι ανάλογη της ποιότητας και του επιπέδου 

γνώσεων του εισηγητή / εκπαιδευτικού του μαθήματος που το χρησιμοποιεί. 

 Είναι κατανοητό από άτομα που το χρησιμοποιούν για να μάθουν άνευ διδασκάλου. 

 Έχει κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας για κάθε ενότητα που αναφέρεται. 

 Το μέγεθος της ύλης που αναφέρεται τείνει να είναι αυξανόμενο, σε σημείο που αν 

εκφραζόταν σε όγκο ένα κύριο χαρακτηριστικό του θα ήταν η ελαστικότητα και θα 

καταλάμβανε τουλάχιστον τρείς διαστάσεις στο χώροχρόνο μας.  

 Είναι ΠAΝΤΑ διαχρονικό. 

 Η άυλη ύλη του διογκώνεται, όπως μια ζύμη που περιέχει μαγιά, αυξάνεται με το πέρασμα 

του χρόνου. 

 Ότι σταθερό περιέχει και αυτό ακόμη αλλάζει. 

 Το Π.Δ. 16/1989 αποτελεί το κορμό του βιβλίου, όλα στρέφονται γύρω από αυτά αποτελεί 

έναν βασικό πίνακα περιεχομένων. 

 Η δομή του ως εκπαιδευτικό εργαλείο είναι με βάση συνδυασμό 

 βασικών αρχών θεωριών της διοίκησης 

 μοντέλων εκπαίδευσης 

 Η πρόσβαση στα περιεχόμενα είναι εφικτή από πάρα πολλές ¨εισόδους¨ για να ικανοποιήσει 

τις υψηλές απαιτήσεις παρουσίασης των περιεχομένων του βιβλίου: 

 Το Π.Δ. 16/1989 

 Τη διδακτέα ύλη  

 Οι ασκήσεις  

 Οι ερωτήσεις  

 Το ευρετήριο περιλήψεις νόμων 

 Το ευρετήριο νόμων / υπερσυνδέσεις  

1.3.pdf/poies%20oi%20idiaiterothtes.pdf
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 Το ευρετήριο αναζήτησης πληροφοριών 

 

Γιατί έχει αυτό το εξώφυλλο  

 Γιατί ο νόμος είναι όπως το αγκάθι του κάκτου.  

 Γιατί έχει πληροφορίες και τις μεταφέρει με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια όπως το δίκτυο 

οπτικών ινών. 

 Γιατί είναι φράκταλ και οι νόμοι και ο κάκτος και οι πληροφορίες και το δίκτυο οπτικών 

ινών.  

 Γιατί είναι το χρώμα της θάλασσας. 

 Γιατί είναι το χρώμα του Ορίζοντα. 

 Γιατί το είναι ψυχρό χρώμα.  

 Γιατί ότι περιέχει το βιβλίο είναι παγωμένο αλλά και δυναμικό. 

 Γιατί είναι ξεκούραστο χρώμα για τα μάτια.  

 Γιατί γαλάζιο χρώμα έχει η σημαία του ελληνικό κράτους. 

 Γιατί γαλάζιο χρώμα έχει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για ποιες άλλες ερωτήσεις έχει απαντήσεις; 

 Πότε δημιουργήθηκε; (απάντηση υπάρχει στη σελίδα 449) 

 Πότε διδάχτηκε;  

 Ποια η αρχική του μορφή;  

 Ποιος ο σκοπός που  εξυπηρετεί;   

 Τι επισημαίνει;   

 Τι πληροφορίες παρέχει;   

 Γιατί είναι πρωτοποριακό;   

 Αναφέρει τις υποχρεώσεις του λογιστή;   

 Τον βοηθά να υιοθετήσει ένα διαφορετικό τρόπο αρχειοθέτησης – απομνημόνευσης και 

1.3.pdf/giati%20exei%20auto%20to%20exofullo.pdf
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να αποκτήσει εμπειρία προτείνοντας, μεθοδολογία αναζήτησης και ανεύρεσης 

πληροφοριών;  

 Δημιουργεί τις συνθήκες/ προυποθέσεις για αποτελεσματική μάθηση; 

 Παρέχει δυνατότητα στον εισηγητή του μαθήματος, να τροποποιήσει τον τρόπο 

παρουσίασης της ύλης;  

 Συμμετέχει ενεργά ο εκπαιδευόμενος στη διαδικασία εκπαίδευσης;   

 Εισαγάγει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της ύλης;  

 Εφαρμόζει σε λογιστικά - φοροτεχνικά θέματα, θεωρίες διοίκησης;  

 Επιχειρεί να μειώσει την παραμόρφωση στην επικοινωνία;  

 Αντιμετωπίζει εμπόδια που οφείλονται σε έλλειψη κατάλληλων μεθόδων ή μέσων 

επικοινωνίας προτείνοντας στην πράξη, σχέδια οργάνωσης και συντονισμού ενεργειών;  

 Ποιος ο τρόπος παρουσίασης των νόμων;  

 Ποιος ο προτεινόμενος τρόπος διδασκαλίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων;   

 Ποιος ο προτεινόμενος τρόπος διδασκαλίας του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας;  

 Ποιος ο προτεινόμενος τρόπος διδασκαλίας του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων;  

 Ποιος ο προτεινόμενος τρόπος διδασκαλίας του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

Νομικών Προσώπων;  

 Ποιος ο προτεινόμενος τρόπος διδασκαλίας του Τμήματος Μητρώου;  

 Ποιες οι τρείς κλίμακες που παρέχει;  

 Εξοικειώνει, τους φοιτητές με την κατάσταση που συναντούν συχνά στην 

καθημερινότητα τους ως επαγγελματίες;  

 Ενθαρρύνει ο εισηγητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος τη δημιουργία ομάδων;  

 Εκπαιδεύει τον φοιτητή, στη μέθοδο πραγματοποίησης της εργασίας του λογιστή;  

 ¨Σπέρνει ζιζάνια¨, για να ενθαρρύνει τον έλεγχο των έτοιμων λύσεων – απαντήσεων 

 Ποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί;   
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 Γιατί οι νόμοι γίνονται πιο απλοί, προσιτοί, κατανοητοί;   

 Με ποιους τρόπους περιορίζει τους λόγους αποτυχίας των προγραμμάτων εκπαίδευσης, 

εξ αιτίας της ελλιπής οργάνωσης και του ελλιπή προγραμματισμού   

 Ποιες οι φάσεις του μοντέλου σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος, που 

χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του;   

 Πως λαμβάνει υπόψη τα άτομα, που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και το 

γνωστικό αντικείμενο;  

 Ποιος είναι ο καινοτόμος και αποτελεσματικός τρόπος αξιολόγησης που προτείνει;  

 Δίνει έμφαση στις ανάγκες των σπουδαστών και στην ομαδική εργασία;  

 Προτείνει λύσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε ένα λογιστικό 

γραφείο   

 Πως λαμβάνει υπόψη ότι οι αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική συμβαίνουν καθημερινά 

στη χώρα μας;   

 Σε ποιούς απευθύνετε;  

 Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του;  

 Ποιες οι δυνατότητες του Βιβλίου και του Χρήστη του;  

 Ποια η δομή του;  

 Ποια η αλληλεπίδραση στο εσωτερικό του εξ αιτίας της δομής του;  

 Με ποιο τρόπο γίνεται η παρουσίαση της ύλης;  

 Ποιές οι μορφές των υπερσυνδέσεων;   

 Ποιο ο τρόπος παρουσίασης της βιβλιογραφίας:   

 Υπάρχει διδακτέα ύλη, αν ναι ποια η μορφή της   

 Ποια μέθοδος διδασκαλίας εφαρμόστηκε;   

 Ποιες οι τεχνολογίες πληροφοριών που χρησιμοποίησα;  

 Ποιες οι γραμματοσειρές που επιλέχθηκαν ως τρόπος διαχωρισμού 

 Ποια η μορφή παρουσίασης των νόμων;   
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 Γιατί είναι πάντα επίκαιρο και διαχρονικό;   

 Γιατί παρέχει τεράστιο όγκο πληροφοριών και ποιός είναι αυτός;   

 Γιατί για κάθε ερώτηση υπάρχει δυνατότητα για τέσσερις απαντήσεις;   

 Γιατί δεν περιορίζει τον εισηγητή στο τρόπο διδασκαλίας;   

 Ποια η σχέση του βιβλίου με τις ανθρώπινες αισθήσεις και τον εγκέφαλο;   

 Πως συνδέει τα δικαιώματα με τις υποχρεώσεις;   

 Παρέχει εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή;   

 Προτείνει να γίνει αξιολόγηση με χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή;   

 Ποιά τα μελλοντικά του σχέδια, η εξέλιξή του (του βιβλίου);   

 Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της έντυπης μορφής του;   

 Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής έκδοσής του;  

 Περιέχει προτάσεις για βιβλία, βιβλιοπωλεία, αναζήτησης νόμων από το Εθνικό 

Τυπογραφείο;   

 Τι με ώθησε να γράψω αυτό το βιβλίο, ποιες οι ανάγκες που καλύπτει;   

 Πότε μαθαίνουν καλύτερα οι εκπαιδευόμενοι;   

 Τι πρέπει να επισημαίνει οπωσδήποτε ο εισηγητής στο εργαστήριο πριν την έναρξη του 

μαθήματος;   

 Ποια προβλήματα, κυρίως τεχνικά που είχα, και με ποιο τρόπο τα  αντιμετώπισα;   

 Υπάρχει σχέση μεταξύ των επιστημών της φυσικής των μαθηματικών με την νομοθεσία;   

 Ποια τα κριτήρια βαθμολόγησης;   

 Υπάρχει κάποιο παράδοξο σε όλα αυτά;   
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Ποια είναι η Ειρήνη Μάγγου; 

Οικονομολόγος απόφοιτη της Σχολής Οικονομικών Νομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., 

κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με δεκαπενταετή εμπειρία και στους δύο 

τομείς επαγγελματικό και εκπαιδευτικό.  

Υπήρξε λογίστρια ιδιοκτήτρια λογιστικού γραφείου τα έτη 1993-2004  

Απασχολήθηκε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα έτη 1996-1999. 

Απασχολήθηκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ιδιότητες του εργαστηριακού και του 

επιστημονικού συνεργάτη στο Α.Τ.Ε.Ι. Δυτ Μακεδονίας στο τμήμα Λογιστικής τα έτη 1998-2012.  

Συμμετείχε επίσημα στην συγγραφική ομάδα του κ. Ζησόπουλου για τη συγγραφή βιβλίων: 

Holistic Auditing και Information System. 

Συνεχίζει να επιμορφώνεται παρακολουθώντας μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών 

της και τα ενδιαφέροντά της στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

1.3.pdf/poia%20einai%20h%20Eirini%20Maggou.pdf
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