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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 18 Μαρτίου 2021 

 

Η Ακαδημία Μάθησης & Ανάπτυξης της ΕΥ παρουσιάζει την έναρξη 

παροχής μαθησιακών προγραμμάτων Διαδικτυακής Μάθησης (Web-

Based Learning – WBL)  

 Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δύο μαθησιακά προγράμματα σχετικά με τις δηλώσεις 

ΦΠΑ και την Κυπριακή Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Εταιρειών 

 

Η EY Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας Διαδικτυακής Μάθησης (Web-

Based Learning – WBL), μιας νέας πτυχής της Ακαδημίας Μάθησης & Ανάπτυξης της EY. 

Η Ακαδημία ιδρύθηκε το 2020, με στόχο την ανάπτυξη καλύτερων επαγγελματιών και την 

ενίσχυση των ικανοτήτων επιχειρήσεων, ομάδων και ατόμων μέσω της βελτίωσης των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής τους κουλτούρας. Το εκπαιδευτικό αυτό 

κέντρο, είναι ένα από πολλά παρόμοια κέντρα της ΕΥ που λειτουργούν σε ολόκληρο τον κόσμο, 

παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών πρωτοβουλιών, τα οποία αξιοποιούν την εμπειρία και 

την τεχνογνωσία της EY παγκοσμίως. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στην μετά-COVID-19 εποχή, τα WBL 

προγράμματα της Ακαδημίας Μάθησης & Ανάπτυξης της EY, προσφέρουν την ευκαιρία σε 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σήμερα ή θα δραστηριοποιηθούν το μέλλον στην 

κυπριακή αγορά να αποκτήσουν σε βάθος γνώση από ειδικούς της EY με τον δικό τους ρυθμό 

και με την άνεση και ασφάλεια του δικού τους χώρου. Με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων που 

επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μεταβούν από τη θεωρία στην πρακτική μέσω 

περιπτωσιολογικών μελετών (case studies), ερωτηματολογίων, ασκήσεων, οπτικοακουστικού 

υλικού και άλλων μεθόδων, οι εκπαιδευτές της ΕΥ θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να 



 
 

[EY Academy - WBL] 

Page 2 

ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αντλώντας από την παγκόσμια τεχνογνωσία της 

ΕΥ. 

Σε αυτή τη φάση, διατίθενται για εγγραφή δύο διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα: 

Οδηγίες συμπλήρωσης Δηλώσεων ΦΠΑ (Διάρκεια Συνδρομή για 3 μήνες – 3 Πιστωτικές 

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPD units): 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί διεξοδικά από ειδικούς της ΕΥ για να βοηθήσει τους 

επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν σε όλο το εύρος των Δηλώσεων ΦΠΑ. Το υλικό που 

παρέχεται επιτρέπει την περιεκτική κατανόηση των βασικών αρχών του ΦΠΑ και την εφαρμογή 

τους στις καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές.  

Το μάθημα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις ευθύνες της επιχείρησης και 

πώς επηρεάζει το επιχειρηματικό τους μοντέλο αναφοράς. Στο τέλος του προγράμματος, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν επαρκής αντίληψη του οδικού χάρτη, της ορολογία ΦΠΑ και της 

λογιστικής εφαρμογής στις δηλώσεις του ΦΠΑ με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων. 

Συνοπτικά, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις σημαντικές διατάξεις ΦΠΑ 

στις περιστάσεις της εταιρείας τους, διασφαλίζοντας σχετική συμμόρφωση και αποκτώντας 

άνεση κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ. 

Οδηγίες συμπλήρωσης Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος (Διάρκεια Συνδρομή για 3 μήνες 

– 2 Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPD units): 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες στη συμπλήρωση της 

Δήλωσης Εισοδήματος Νομικού Προσώπου (Έντυπο T.Φ.4.). Το πρόγραμμα περιγράφει τις 

ενότητες της δήλωσης, και πώς δύναται να συμπληρωθούν. Παρέχει καθοδήγηση στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας και της υποβολής της φορολογικής δήλωσης στα απαιτούμενα σημεία που 

χρίζουν συμπλήρωσης.  

Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει περιλαμβάνει διαδικτυακή παράδοση εκπαίδευσης, μελέτες 

περίπτωσης (case studies), παραδείγματα και συνεδρία διάρκειας μιας ώρας για απαντήσεις σε 

συχνές ερωτήσεις (FAQ) διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες (θα ανακοινωθεί ξεχωριστά 

έπειτα της εγγραφής). Τα μαθήματα θα είναι προσβάσιμα μέσω κινητού τηλεφώνου ή 

https://www.ey.com/en_cy/web-based-learning/vat-return-form-completion
https://www.ey.com/en_cy/web-based-learning/corporate-income-tax-return
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υπολογιστή για διάστημα τριών μηνών. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες 

θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Ακαδημία της ΕΥ, EY Academy of Learning 

& Development. 

Με την ευκαιρία της παρουσίασης της νέας πρωτοβουλίας Διαδικτυακής Μάθησης, ο Γιάννης 

Παναγιώτου, Επικεφαλής της Ακαδημίας Μάθησης & Ανάπτυξης της EY, σχολίασε: «Η 

Ακαδημία Μάθησης & Ανάπτυξης της EY, επιδιώκει να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην τοπική 

αγορά, παρέχοντας μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να 

αξιοποιήσουν την τοπική και παγκόσμια τεχνογνωσία της EY μέσω μιας σειράς προγραμμάτων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), webinars, εικονικές τάξεις 

διδασκαλίας, e-coaching καθώς και συνδυαστικά προγράμματα. Η νέα πρωτοβουλία των 

μαθησιακών προγραμμάτων διαδικτυακής μάθησης web-Based Learning (WBL) που 

παρουσιάζεται σήμερα, θα βοηθήσει τους Κύπριους επαγγελματίες να περιηγηθούν στις 

πολυπλοκότητες των Δηλώσεων ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος και να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωσή τους, με τον δικό τους ρυθμό και από την άνεση και την ασφάλεια του χώρου 

τους.» 

Ο Σίμος Σίμου, Επικεφαλής των Νομικών και Φορολογικών Πρωτοβουλιών Εκπαίδευσης στην 

ΕΥ Κύπρου, επεσήμανε: «Η πανδημία έχει φέρει νέες προκλήσεις για επαγγελματίες που 

επιθυμούν ψηφιακά να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους και εμβαθύνουν την κατανόηση τους 

για τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων άμεσης εταιρικής φορολογίας και ΦΠΑ. Η νέα μας 

ψηφιακή πρωτοβουλία (WBL) έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί σε αυτήν την αυξανόμενη 

ανάγκη για διαδραστική μάθηση, στα πλαίσια του στόχου της EY να συμβάλει στην οικοδόμηση 

ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου». 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EY Academy of Learning & 

Development. 

- τέλος - 

 

 

https://www.ey.com/en_cy/location-events/2020/03/ey-academy


 
 

[EY Academy - WBL] 

Page 4 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Ειρήνη Χαρίτου  
EY Brand, Marketing & Communications  
+357 2220 9999  
Irene.Charitou@cy.ey.com  
Website: www.ey.com/cy 
Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus 

 

Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις 
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
 

-τέλος- 

https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/

