
 
 
 

 
 

 
 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ALBA GRADUATE BUSINESS 
SCHOOL ΚΑΙ ΤΗΝ ERNST & YOUNG  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ERNST & YOUNG ΓΙΑ 5 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Το ALBA Graduate Business School και η Ernst & Young ανακοινώνουν τη συνεργασία 
τους στη δημιουργία ενός νέου επιμορφωτικού  προγράμματος στη Φορολογία, το 
«ALBA – ERNST & YOUNG Postgraduate Professional Diploma in Taxation». Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών και νομικών σχολών που 
επιθυμούν να εξειδικευθούν στη φορολογία, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που 
απασχολούνται σε σχετικές θέσεις και θέλουν να αποκτήσουν την συγκεκριμένη 
εξειδίκευση προκειμένου να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους.  
 
Η σημαντική αυτή συνεργασία μεταξύ του ALBA Graduate Business School και της Ernst 
& Young κτίζεται πάνω στη φιλοσοφία που διέπει τους δύο οργανισμούς για παροχή 
υπηρεσιών άριστης ποιότητας από υψηλού επιπέδου επιστημονικό και επαγγελματικό 
προσωπικό και έχει ως κύριο στόχο τη σύνδεση της θεωρίας και της πρακτικής 
εφαρμογής του φορολογικού δίκαιου, σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο έλειπε 
από το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.  
 
To πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά τον προσεχή Οκτώβριο, θα έχει διάρκεια 9 μήνες και 
συνολικά 400 ώρες διδασκαλίας. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα 
και θα λαμβάνουν χώρα τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ θα διδάσκονται από  
εκπαιδευτικό προσωπικό με εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία. Συγκεκριμένα, η 
συμμετοχή του κ. Σπύρου Βούλγαρη, τέως Γενικού Διευθυντή Φορολογίας Υπουργείου 
Οικονομικών, καθώς και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, 
με τη συνδρομή ακαδημαϊκών από το ALBA Graduate Business School και 
υψηλόβαθμων φορολογικών συμβούλων της Ernst & Young συνιστούν τη δυναμική 
επιτυχίας του προγράμματος.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα παρέχει μία μοναδική ευκαιρία επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας σε πέντε απόφοιτους που θα επιδείξουν τις υψηλότερες επιδόσεις κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους και οι οποίοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα 
έχουν την ευκαιρία να προσληφθούν από την Ernst & Young, εφόσον δεν 
προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει την παρακολούθηση του 
προγράμματος για λογαριασμό τους. 
 
Η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος και Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής του 
ALBA Graduate Business School, Δρ. Γιώτα Πάστρα, σχολιάζοντας τη συνεργασία και 
τη δημιουργία του νέου προγράμματος, δήλωσε: «Ο σκοπός του καινούριου 
προγράμματος είναι να προσφέρει την άριστη κατάρτιση που χρειάζεται ένας 
επαγγελματίας, σε έναν χώρο με υψηλές απαιτήσεις και διαρκείς μεταβολές, όπως αυτός 
της Φορολογίας.  Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό και κύριο πλεονέκτημα του Postgraduate 
Professional Diploma in Taxation είναι ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί αποτέλεσμα 
συνεργασίας ενός καταξιωμένου εκπαιδευτικού οργανισμού και μιας κορυφαίας εταιρίας 
παροχής φορολογικών υπηρεσιών. Ο συνδυασμός του υψηλού επιπέδου του 
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του ΑLBA, με την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση της 
Ernst & Young στο χώρο της φορολογίας αποτελούν εγγύηση για την άριστη κατάρτιση 



των συμμετεχόντων και συνεπώς, για την μελλοντική επαγγελματική τους επιτυχία, 
καθώς και για την προσφορά τους σε ένα χώρο που έχει ανάγκη άριστα καταρτισμένα 
στελέχη». 
 
Παράλληλα, η κα Μαίρη Μιχαλοπούλου, Tax Partner στην Ernst & Young, σχολίασε: «Η 
μοναδικότητα του προγράμματος έγκειται στο ότι συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με 
την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του φορολογικού δικαίου. Η φιλοδοξία μας είναι 
οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που 
έχουν αποκτήσει, να αντιμετωπίζουν με επιτυχία και να επιλύουν σύνθετα φορολογικά 
προβλήματα. Τα παραπάνω διασφαλίζονται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του 
προγράμματος, στο οποίο θα συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, 
καθώς επίσης καταξιωμένα στελέχη της Ernst & Young με τη συνδρομή των 
ακαδημαϊκών του ALBA». 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες παρακολούθησης του 
προγράμματος «ALBA – ERNST & YOUNG Postgraduate Professional Diploma in 
Taxation», καθώς και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που απαιτείται για την παρακολούθηση 
του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρία 
Παππά, τηλ: 210-8964531,  e-mail: mpappa@alba.edu.gr ή να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα: http://www.alba.edu.gr. 
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