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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Ανάλυση Σύγχρονων 

Χρηματοοικονομικών 

Κινδύνων με το 

Οικονομετρικό Λογισμικό 

EVIEWS» 
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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Σωτήριος Καρκαλάκος 
Καθηγητής 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Κανάς Άγγελος  
Καθηγητής 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

Τηλέφωνο: 210 4142055 – 210 4142025 
Email: elearnec@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών 

Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό 
EVIEWS 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

202, 307 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 2 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 140 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

 Εργαζόμενους (ελεύθερους 
επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων) 

 Όσους επιθυμούν να εργαστούν σε 
λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις 

 Όσους επιθυμούν να κάνουν καριέρα 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
προσφέροντας Λογιστικές και 
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες 

 Φοιτητές και αποφοίτους Οικονομικών 
Σχολών  

Γλώσσα υλοποίησης Αγγλικά 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
 Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,  
 Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ, 
 Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό 

email) 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) Χ 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

καταγραφή ωρών παρακολούθησης μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. FINANCIAL DERIVATIVES 

AND MARKETS FOR HEDGING 

RISKS 

15 Διδακτικές Ώρες 
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2. HEDGING STRATEGIES AND 

OPTIONS PRICING AND 

PROPERTIES 

15 Διδακτικές Ώρες 

3. EQUITY PORTFOLIO RISK 

MANAGEMENT STRATEGIES I 

15 Διδακτικές Ώρες 

4. EQUITY PORTFOLIO RISK 

MANAGEMENT STRATEGIES II 

15 Διδακτικές Ώρες 

5. EXCHANGE RATE RISKS AND 

HEDGING 

15 Διδακτικές Ώρες 

6. INTEREST RATE RISK 

MANAGEMENT STRATEGIES 

15 Διδακτικές Ώρες 

7. EMPIRICAL MODELLING 

USING EVIEWS 

15 Διδακτικές Ώρες 

8. FINANCIAL DERIVATIVES 

AND MARKETS FOR HEDGING 

RISKS 

15 Διδακτικές Ώρες 

9. Εκπόνηση Εργασίας 20 Διδακτικές Ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η 
επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο 
της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα 
προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται 
και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των 
σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.  
 
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί 
τόσο στη βελτίωση της επαγγελματικής 
πορείας του σπουδαστή  και της θέσης του στην 
αγορά εργασίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη 
των εργοδοτών στους οποίους απευθύνεται για 
εργασία, όσο και στην εμπειρική διάχυση της 
επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη 
δυνατότητα εργασίας σε ποικίλες δομές του 
χώρου των οικονομικών, καθώς κάνει πράξη 
θεωρητικά αποκτηθείσες γνώσεις. Ουσιαστικά, 
σκοπεύει στο να καλύψει σε προχωρημένο 
επίπεδο θέματα που άπτονται της ανάλυσης 
χρηματοοικονομικών κινδύνων και εμπειρικών 
ευρημάτων, ενώ αναλύονται και σύγχρονα 
θέματα που έχουν ανακύψει στη διεθνή 
βιβλιογραφία και πρακτική σαν συνέπεια των 
πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της μέτρησης 
και προστασίας από χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους. 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 
(γνωστικές, 

συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)                                     

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 
σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 

θα προκύψει εάν..., ικανότητα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται: 
Α.  να έχουν αναπτύξει ώριμη αναλυτική σκέψη 
σε θέματα μέτρησης και προστασίας από 
χρηματοοικονομικούς Κινδύνους 
  
Β.  να είναι σε θέση να σχεδιάζουν βέλτιστες 
στρατηγικές και χρηματοοικονομικές 
αποφάσεις στα πλαίσια διεθνών επιχειρήσεων 
και τραπεζικών και κυβερνητικών οργανισμών  
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αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση 

νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 

σε κινητήρια δραστηριότητα, να 
μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι)  

 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται 
οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   
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1. FINANCIAL 

DERIVATIVES 

AND 

MARKETS FOR 

HEDGING 

RISKS 

   15  

Εξοικείωση με 

χρηματοοικονομικά 

παράγωγα και 

μεθόδους 

περιορισμού του 

ρίσκου 

2. HEDGING 

STRATEGIES 

AND 

OPTIONS 

PRICING AND 

PROPERTIES 

   15  

3. EQUITY 

PORTFOLIO 

RISK 

MANAGEMEN

T 

STRATEGIES I 

   15  

4. EQUITY 

PORTFOLIO 
   15  
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RISK 

MANAGEMEN

T 

STRATEGIES 

II Διαχείριση 

πορτοφολίου και 

στρατηγικές 

περιορισμού της 

αβεβαιότητας από 

συναλλαγματικούς 

κινδύνους 

5. EXCHANGE 

RATE RISKS 

AND 

HEDGING 

   15  

6. INTEREST 

RATE RISK 

MANAGEMEN

T 

STRATEGIES 

   15  

7. EMPIRICAL 

MODELLING 

USING 

EVIEWS 

   15  

Χρήση εμπειρικών 

μοντέλων και 

διασύνδεσή τους 

με ζητήματα 

αγορών 

8. FINANCIAL 

DERIVATIVES 

AND 

MARKETS FOR 

HEDGING 

RISKS 

   15  

9. Εκπόνηση 
Εργασίας 

   20  Αποτίμηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

προγράμματος 

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Συγγραφή συνθετικής εργασίας 
έκτασης 700-1000 λέξεων 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Κανάς Άγγελος 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Καθηγητής 

Προσόντα εκπαιδευτών Διδακτορικό Δίπλωμα 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

5,6 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 220,00€ 

Εκπτωτική πολιτική 50% Έκπτωση: AΜΕΑ, Άνεργοι, 
Πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (και 
τρίτεκνης) οικογένειας 
• 30% Έκπτωση:* Απόφοιτοι και 
φοιτητές του Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών 
Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και 
μεταπτυxιακοί),   Δημόσιοι Υπάλληλοι,  
Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας 
• 10% Έκπτωση:  Επανεγγραφή 
στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που 
έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα 
του προγράμματος στο παρελθόν 
 
* Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν 
αθροιστικά 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ ή 2 ισόποσες δόσεις των 110,00€ 
(Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση έναν 
μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων) 

 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

 


