Απόστολος Ευστ. Αλωνιάτης
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Ημερομηνία γέννησης: 17 Φεβρουαρίου 1960
 Τόπος γέννησης: Κατάγεται από την Αθήνα
 Σπουδές: Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (τ. ΑΒΣΠ), στο οποίο
δούλεψε σαν ερευνητής έως το 1991.Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης και
Οργάνωσης Επιχειρήσεων (1988). Από φοιτητής ασχολήθηκε με τα λογιστικά.
 Επαγγελματική δραστηριότητα:
 Έχει δουλέψει ως λογιστής, προϊστάμενος λογιστηρίου και οικονομικός
διευθυντής σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες.
 Παράλληλα εργάζεται και ως ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο στην επίβλεψη
επιχειρήσεων, όσο και στην λύση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις σε θέματα οργάνωσης και μηχανοργάνωσης των οικονομικών
τους υπηρεσιών, αλλά και ως σύμβουλος και εμπειρογνώμονας δικηγορικών
γραφείων για θέματα φορολογικών προελέγχων και ελέγχων.
 Έχει μεγάλη διδακτική πείρα, έχοντας διδάξει σε σεμινάρια που
διοργανώθηκαν στα πλαίσια του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου),
στην ΕΕΔΕ, στο Κέντρο Οικονομικής και Διοικητικής Έρευνας του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και σε προγράμματα ΚΕΚ.
 Από το 1999 έως το 2005 ήταν υπεύθυνος του εκπαιδευτικού κέντρου της
εταιρίας IPIROTIKI στο οποίο ήταν και εισηγητής.
 Aπό το 2005 μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος και εισηγητής στα σεμινάρια που
διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα η εταιρία PROSVASIS AEBE.
 Είναι εγκεκριμένος εισηγητής σε προγράμματα του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) με
προσωπικό κωδικό εισηγητή : 38493
 Από το 1999 έως το 2009 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος και Γενικός
Γραμματέας του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών. Από τις θέσεις αυτές
συμμετείχε σε επιτροπές και συσκέψεις στο υπουργείο Οικονομικών για
θέματα φορολογικής πολιτικής και σε συσκέψεις για την οργάνωση των
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
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Είναι ιδρυτικό μέλος και Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου
Φορολογικών και Οικονομικών Μελετών.
Συμμετείχε στις επιτροπές για την σύνταξη του 3842/2010, σε 2 επιτροπές
διαβούλευσης στο Υπουργείο Οικονομικών, στην ομάδα για το κεφάλαιο και
στην ομάδα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπου και κατατέθηκαν
αντίστοιχες προτάσεις.
Ακόμη πήρε μέρος σαν εκπρόσωπος του ΙΟΦΟΜ, στις δημόσιες διαβουλεύσεις
για την διαμόρφωση του ν.3888/2010 και του 3943/2011.
Συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή αναμόρφωσης του ΚΒΣ (Αρ. Πρωτ.
Δ6Α1063358ΕΞ2011/27.4.2011), στην επιτροπή για Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα (Αρ. Πρωτ. Δ6Α 1121296 ΕΞ 1.9.2014).
Διορίστηκε στην διαρκή επιτροπή εποπτείας της εφαρμογής του νόμου
4308/2014 (Αριθ. πρωτ.: 2/93422/0004/5.12.2014 «Σύσταση, συγκρότηση και
ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την
αξιολόγηση του νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις (Α'251)»).
Από το 2009 διδάσκει στο συγχρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
πρόγραμμα του ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ),
φορολογία εισοδήματος, ΚΦΑΣ και ΦΠΑ, καθώς και εγγραφές στα
φορολογικά βιβλία.
Διδάσκει συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων σε όλα τα προγράμματα του
ΟΠΑ.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου από το 1989 με άδεια ασκήσεως
λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξεως. (Α.Μ 25955)

 Συγγραφική δραστηριότητα:




Ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων και άρθρων πάνω σε θέματα φορολογίας
και μεμονωμένα και ως υπεύθυνος της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρίας
PROSVASIS AEBE.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά οικονομικά και φορολογικά συνέδρια ως
εισηγητής.
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