
 

Μηχανογραφημένη Λογιστική με τη χρήση του Λογισμικού PowerSoft365 Accounting 1 / 2 

  

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) 
 

Όραμα του ΚΕΠΑ αποτελεί η συνεχής προώθηση της διά βίου μάθησης 
και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας. 

 

 

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης 
ψηφιακών δεξιοτήτων  

Μηχανογραφημένη Λογιστική με τη χρήση του Λογισμικού 
PowerSoft365 Accounting (15 ώρες) 

 
Περιεχόμενο / Ενότητες Διδασκαλίας 

 

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (1 ώρα) 

• Αλληλογνωριμία εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας / συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. 
• Εισαγωγή εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας: Στόχος προγράμματος, τήρηση ωραρίου, 75% 

παρουσιών για έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και ενθάρρυνση για ενεργή 
συμμετοχή. 

• Επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό ταυτότητας. 

• Εγγραφή στη διαδικτυακή υπηρεσία του ΚΕΠΑ «Ενημέρωσέ με». 

1. Ενότητα 1 (2 ώρες) 

BASICS FOR ACCOUNTING PRINCIPLES 
• Profit or Loss for Businesses. 
• Statement of financial position 
• Double entry 
• Accounting system 

CUSTOMERS AND TRANSACTIONS 
• Accounting documents 
• Create a new customer 
• Modify a customer 
• Exercise – Practice 
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2. Ενότητα 2 (3 ώρες) 

CUSTOMERS AND TRANSACTIONS 
• Create sales invoice 
• Create sales returns (credit notes) 
• Issue customer receipt 
• Statement of account for customer 
• Issue journal entries 
• Find and modify/Delete transaction 
• Deleted transactions 
• Exercise – Practice 

3. Ενότητα 3 (3 ώρες) 

BANK CREATION AND SUPPLIERS 
• Create a bank 
• Create a supplier 
• Modify supplier 
• Create purchase invoice 
• Create purchase return 
• Supplier payment 
• Statement of account for supplier 
• Exercise – Practice 

4. Ενότητα 4 (3 ώρες) 

ASSETS AND EXPENSES 
• Create purchase invoice (Assets/Expenses) 
• Create an auto expense 
• Expense payment 
• Create a new account 
• Exercise – Practice 

5. Ενότητα 5 (3 ώρες) 

BANK AND REPORTS 
• Deposits and transfers 
• Bank reconciliation 
• Bank reconciliation reports 
• Reports 
• Opening balances 
• Yearend procedures 
• Exercise – Practice 

• Summary and evaluation 
 
Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και 
χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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