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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 4142187, manolis@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων  

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

202, 203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 14 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 332 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Φοιτητές και αποφοίτους οικονομικών σχολών, διοίκησης 
επιχειρήσεων, συμβούλους επενδύσεων-τραπεζών-
επιχειρήσεων, υπαλλήλους οργανισμών, στελέχη 
επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και οποιονδήποτε 
αναπτύσσει επιχειρηματική δράση, λογιστές, στελέχη 
τραπεζικών ιδρυμάτων,  αποφοίτους νομικής και δικηγόρους 
με εξειδίκευση στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, αλλά και σε 
φοιτητές ΙΕΚ που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Πτυχίο ΑΤΕΙ/ΑΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής και απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο.  
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω 
απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και 
συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας 
υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται 
λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο 
δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα 
πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε 
εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό 
υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και 
παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα 
αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και 
offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα 
ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος 
έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει 
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σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών 
και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται 
στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών.  Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 
ύλη του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης μέσω  της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1.Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη 
Επιχειρήσεων  

4 μήνες, 100 ώρες παρακολούθησης 

2.Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική με τη 
χρήση Microsoft Excel 

4 μήνες, 100 ώρες παρακολούθησης 

3.Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών – 
Επενδυτικών Σχεδίων 

3 μήνες, 80 ώρες παρακολούθησης 

4.Corporate Finance and Law 3 μήνες, 52 ώρες παρακολούθησης 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

 

 
 

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 αξιοποίησης των γνωστικών και 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που έχουν 
αποκτηθεί, σε διάφορες καταστάσεις και 

εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

Ικανότητα συλλογής & ανάλυσης δεδομένων 

Ιεράρχηση και σύγκριση της πληροφορίας/δεδομένων που 
παρέχονται από τα μέσα ενημέρωσης, Διεθνείς Θεσμούς & 
Οργανισμούς κ.α. 

Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων μέσω της 
αξιοποίησης των γνωστικών δεξιοτήτων που προσφέρει το 
πρόγραμμα 

Διαχείριση Κινδύνου & διενέργεια Προβλέψεων 

Αναγνώριση βασικών θεμάτων των προεπενδυτικών μελετών 
και κατανόηση προτύπων οικονομοτεχνικών μελετών 

Σύνταξη και αξιολόγηση μιας οικονομοτεχνικής μελέτης 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος προσανατολίζεται στο να προσφέρει τις 

θεωρητικές γνώσεις και την πιο σύγχρονη προσέγγιση της χρηματοοικονομικής επιστήμης, 

ώστε οι συμμετέχοντες, τόσο σαν άτομα όσο και σαν στελέχη οργανισμών να 

πραγματοποιούν τις καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις προς όφελος των ιδίων και των 

επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στο μέλλον, 

έχοντας προσθέσει με το πέρας αυτού του μαθήματος πολύτιμες γνώσεις στις μέχρι τώρα 

ικανότητές τους. Ο κόσμος της χρηματοοικονομικής επιστήμης εξελίσσεται συνεχώς, και 

βάση αυτής της πραγματικότητας το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει προστιθέμενη αξία, 

εμπλουτίζοντας τους συμμετέχοντες με τέτοιο τρόπο ώστε να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και 

να αναλαμβάνουν ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. 

Από την άλλη πλευρά, το Πρόγραμμα προσφέρει ως συμπληρωματικά απαραίτητη πτυχή την 

εφαρμογή και τη μοντελοποίηση αυτών των αποφάσεων μέσω του κυριότερου εργαλείου 

που χρησιμοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα, του Microsoft Excel. Μέσα από πληθώρα 

μοντέλων και ασκήσεων, οι συμμετέχοντες όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα είναι σε 

θέση να χρησιμοποιούν έξυπνα και γρήγορα το Microsoft Excel αναλύοντας & αποτιμώντας 

χρηματοοικονομικά αξιόγραφα και συναφή προϊόντα  (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα 

συμβόλαια),  επενδυτικές αποφάσεις καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές. 

Σκοπός είναι επίσης οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη 

πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης  όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν 

την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των 

επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με ιδιαίτερη έμφαση στην 

επεξεργασία των παραγωγικών Επενδυτικών Σχεδίων που απευθύνονται στους 

αναπτυξιακούς νόμους καθώς και  σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται με βάσει τις 

προδιαγραφές του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε. Σ. Π. Α.). Συνεπώς το 

Πρόγραμμα παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και προσεγγίζει θεωρητικά 

και πρακτικά την τεχνική της σύνταξης – εκπόνησης Οικονοµοτεχνικών Μελετών καθώς και 

την χρηµατοδότηση – αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. 

Τo πρόγραμμα τέλος αποσκοπεί στο να ενημερώσει  για  τα πλαίσια και την λειτουργία  νέων 

και μη ευρέως γνωστών μορφών εταιρικής χρηματοδότησης, όπως π.χ. το crowdfunding, η 

κυμαινόμενη ασφάλεια, οι εξαγοράσιμες μετοχές κλπ., αλλά και να παρουσιάσει λύσεις για 

θέματα αιχμής που προκύπτουν από τα ομολογιακά δάνεια και νέες χρηματοδοτικές-νομικές 

πρακτικές. 

 Ξεκινά γραμμικά από τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης και προοδευτικά ο 

συμμετέχων μπορεί να αποκομίσει  πέρα από γνώσεις και  πολύτιμα κριτήρια  διάκρισης-

επιλογής των μορφών χρηματοδότησης και ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον 

αντίστοιχο τομέα.  Επιπλέον παρουσιάζονται αυτοτελώς  και πιο εξειδικευμένες ενότητες 

που αφορούν την χρηματοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων(π.χ. Cocos), ενώ δίνεται 

έμφαση και στην σχετική αξιολόγηση–διαχείριση του νομικού-επιχειρηματικού κινδύνου. 

Τελικό ζητούμενο είναι  η  εμπεριστατωμένη γνώση και  εποπτεία των  σύγχρονων μορφών 

εταιρικής χρηματοδότησης  αλλά και παροχή  φαρέτρας λύσεων σε πιο εξειδικευμένα  πεδία 

που απαιτούν  θεσμική «τεχνολογία»  αιχμής. 



4 
 

διαμόρφωση νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης 
των ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται σε 

κινητήρια δραστηριότητα, να μπορώ να 
αναλάβω, να επιλέξω, να περιγράψω κάτι)  

Ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων 

Ικανότητα συνδυασμού γνώσεων, επαγωγικής και αναλυτικής 
σκέψης 

Ικανότητα αντίληψης των συνθέτων κοινωνικό-οικονομικών 
συνθηκών και των αντικρουόμενων ομάδων συμφερόντων 

Πρακτική εφαρμογή  διεπιστημονικών προσεγγίσεων ενός 
θέματος 

Ικανότητα συνδυασμού γνώσεων, επαγωγικής και αναλυτικής 
σκέψης 

 

  

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.)   

Θεωρία Πρακτική 
Δια ζώσης 

διδασκαλία 
στην τάξη 

Από απόσταση  
(e-learning) 

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων 

1. Βασικές 

Αρχές της 

Χρηματοοικ

ονομικής 

Επιστήμης 

 

8 2  10  Εισάγουμε την 
έννοια της 
καθαρής 
παρούσας αξίας, η 
οποία αποτελεί τη 
βάση και 
ταυτόχρονα το πιο 
διαδομένο 
εργαλείο 
αποτίμησης και 
αξιολόγησης 
επενδυτικών 
σχεδίων και 
εταιρειών 
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2. 
Κατανόηση 
των 
Λογιστικών 
Καταστάσεω
ν 

10 5  15  Aναλύονται 
διεξοδικά ο 
Ισολογισμός, η 
Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως και η 
Κατάσταση 
Μεταβολών των 
Ιδίων Κεφαλαίων 
βάση των Διεθνών 
Λογιστικών 
Προτύπων και 
εξετάζεται η 
συμβατότητα 
μεταξύ τους. 
Επιπρόσθετα, 
διερευνούμε τις 
πηγές και τη 
χρήση των 
κεφαλαίων που 
κάθε επιχείρηση 
συγκεντρώνει και 
ολοκληρώνουμε 
την ενότητα με τη 
ποσοτικοποίηση 
και τη διαχείριση 
της ρευστότητας 

 

3. Μέτρηση 
των 
Ταμειακών 
Ροών 

10 5  15  Αναλύονται οι 
πηγές και η 
προετοιμασία της 
κατάστασης των 
ταμειακών ροών, 
οι μέθοδοι 
παρουσίασης τους 
σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, καθώς 
και η σύνδεσή 
τους με τον 
Ισολογισμό και 
την Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 
Χρήσης  

 

4. 
Αποδοτικότη
τα (return), 
Κίνδυνος 

10 5  15  Εξετάζουμε 
διάφορους 
τρόπους και 
μοντέλα μέτρησης 
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(risk) και 
Ανάπτυξη 
(growth)  

 

της 
αποδοτικότητας 
και θα 
αναλύσουμε την 
επίδραση που 
ασκούν οι 
λειτουργικές και 
οι χρηματοδοτικές 
αποφάσεις σε 
αυτήν. Στη 
συνέχεια, θα 
αναλύσουμε τη 
σχέση 
χρηματοοικονομικ
ής μόχλευσης, 
κινδύνου και 
αποδοτικότητας 
και θα 
ολοκληρώσουμε 
την εικόνα με τη 
μέτρηση των 
αναπτυξιακών 
προοπτικών της 
επιχείρησης με 
βάση την 
τρέχουσα 
κερδοφορίας της.  

 

5. 
Αξιολόγηση 
Επενδύσεων 

10 5  15  Στο πλαίσιο του 
κεφαλαίου, 
πραγματοποιείται 
ενδελεχής 
ανάλυση 
μοντέλων 
αξιολόγησης 
επενδύσεων, 
ξεκινώντας από τη 
διαδικασία 
επιλογής 
επενδυτικών 
αποφάσεων και 
συνεχίζοντας στο 
χρονικό ορίζοντα 
της επένδυσης, τη 
συχνότητα και 
προσαρμογή των 
ταμειακών ροών 
σε διαφορετικά 
είδη κινδύνου 
(risk), την επιλογή 
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ανάμεσα σε 
πολλαπλές 
επενδυτικές 
αποφάσεις. 

6. Μορφές 
Εταιρικής 
Χρηματοδότ
ησης και 
Αποτίμηση 
Αξιογράφων. 

10 5  15  Αναλύουμε τις 
κύριες πηγές 
κεφαλαίων για μία 
επιχείρηση: Την 
αυτοχρηματοδότη
ση, τη διάθεση 
μετοχών σε νέους 
ή/και υπάρχοντες 
μετόχους και 
τέλος την 
εξωτερική 
άντληση 
κεφαλαίων μέσω 
του τραπεζικού 
δανεισμού και της 
έκδοσης εταιρικών 
ομολόγων. 
Εξετάζουμε τις 
απαιτήσεις για 
κεφάλαια και 
αναλύουμε τις 
αγορές άντλησης 
κεφαλαίων. 
Επιπρόσθετα, 
εισάγουμε την 
αποτίμηση 
αξιογράφων μέσα 
από το πρίσμα της 
ανάγκης κάθε 
εταιρείας για 
εξωτερικά 
κεφάλαια.  

 

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική με τη χρήση Microsoft Excel 

1. Microsoft 

Excel 

Background 

 

5 5  10  Οι συμμετέχοντες 
εξοικειώνονται 
άμεσα στο να 
χρησιμοποιούν 
δεδομένα πάνω 
στο Excel, να 
δημιουργούν 
σωστά γραφήματα 
και διαγράμματα 
με πραγματικά 
οικονομικά και 
χρηματοοικονομικ
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ά δεδομένα και να 
διαχειρίζονται 
πληθώρα 
εξισώσεων. 
Επίσης, 
χρησιμοποιούν 
βασικές 
λειτουργίες όπως 
Data Tables, το 
Goal Seek και το 
Solver. 

2. Λογιστική 
& Microsoft 
Excel 

 

7 8  15  Η δεύτερη 
ενότητα 
ασχολείται 
αποκλειστικά με 
τον Ισολογισμό, 
την Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως και την 
Κατάσταση 
Ταμειακών Ροών. 
Μέσω του 
βασικού μας 
εργαλείου, 
αναλύουμε την 
απόδοση, την 
κερδοφορία, τη 
μόχλευση και τη 
ρευστότητα 
εταιρειών, 
εισάγουμε ένα 
μεγάλο αριθμό 
κρίσιμων 
αριθμοδεικτών 
ταυτόχρονα με τον 
αποτελεσματικό 
υπολογισμό τους, 
χτίζουμε σενάρια 
για το 
διατηρήσιμο των 
ρυθμών 
ανάπτυξης, 
προχωράμε σε 
Ανάλυση Νεκρού 
Σημείου και τέλος 
υπολογίζουμε τις 
Ελεύθερες 
Ταμειακές Ροές 
(Free Cash Flows) 
οι οποίες θα μας 
είναι απαραίτητες 
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στη συνέχεια.  

3. 
Αποτίμηση 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 

7 8  15  Η τρίτη ενότητα 
εισάγει την έννοια 
της αποτίμησης 
στα πλαίσια ενός 
επενδυτικού 
σχεδίου και θέτει 
τις βάσεις για την 
αποτίμηση 
επιχειρήσεων, 
καθώς στη 
σύγχρονη 
χρηματοοικονομικ
ή θεωρία μία 
εταιρεία είναι η 
συνισταμένη 
πολλών 
επενδυτικών 
σχεδίων. 
Χρησιμοποιούμε 
υποδείγματα 
όπως η Καθαρή 
Παρούσα Αξία 
(NPV), o 
Εσωτερικός 
Ρυθμός Απόδοσης 
(IRR), καθώς  και 
άλλα  που έχουν 
ως βάση την 
προεξόφληση για 
να αξιολογήσουμε 
ένα επενδυτικό 
σχέδιο. 
Απαραίτητα, 
εξοικειωνόμαστε 
με τον 
υπολογισμό του 
μεσοσταθμικού 
κόστους 
κεφαλαίου 
(WACC), του 
οποίου η εκτίμηση 
συνδυάζει ένα 
ευρύ φάσμα 
εφαρμοσμένων 
δεξιοτήτων (excel)  
και θεωρητικής 
κατάρτισης . 

4. 
Αποτίμηση 
Επιχειρήσεω

7 8  15  Στην τέταρτη 
ενότητα και 
έχοντας 
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ν  αποκτήσει 
οικειότητα με τον 
υπολογισμό των 
Ελεύθερων 
Ταμειακών Ροών, 
προχωράμε στην 
αποτίμηση 
εταιρειών 
χρησιμοποιώντας 
τις μεθόδους των 
Free Cash Flows to 
the Firm  και Free 
Cash Flows to the 
Equity, Dividend 
Discount Models, 
Multiples και 
Comparables οι 
οποίες είναι οι 
μέθοδοι που 
χρησιμοποιούν τα 
τμήματα 
ανάλυσης των 
Τραπεζών. 
Χρησιμοποιούμε 
Ανάλυση 
Ευαισθησίας για 
να εξετάσουμε τις 
διαφορετικές 
εκβάσεις των 
αποτελεσμάτων 
μας κάτω από 
διαφορετικές 
πραγματοποιήσεις 
των μεταβλητών 
που 
χρησιμοποιούμε 
στα μοντέλα μας 
και τέλος, 
περνάμε στο 
κομμάτι των 
Συγχωνεύσεων & 
Εξαγορών (M&As), 
αποτιμώντας τις 
συνέργειες και τα 
κόστη μίας τέτοιας 
επιχειρηματικής 
απόφασης. 

5. 
Αποτίμηση 
Αξιογράφων 

7 8  15  Στη πέμπτη 
ενότητα μέσω του 
Microsoft Excel 
εισάγουμε τις 
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έννοιες της 
απόδοσης και του 
κινδύνου καθώς 
και των 
θεωρητικών τιμών 
ισορροπίας των 
αξιογράφων στην 
αγορά και 
προχωράμε 
αρχικά στην 
αποτίμηση 
μετοχών. Στη 
συνέχεια της 
ενότητας 
ασχολούμαστε με 
την αποτίμηση 
ομολόγων μέσω 
Data Tools, What – 
if analysis και 
σεναρίων σχετικά 
με τα duration, 
yield to maturity, 
coupon payments, 
callable και 
άλλους 
παράγοντες και 
τέλος 
παρουσιάζουμε σε 
εισαγωγικό 
επίπεδο την 
αποτίμηση και τη 
διαφοροποίηση 
χαρτοφυλακίου με 
διαφορετικά είδη 
αξιογράφων. 

6. 
Διαχείριση 
Κινδύνου 

7 8  15  Στην έκτη ενότητα 
οι συμμετέχοντες 
θα ασχοληθούν με 
τη διαχείριση 
κινδύνου των 
επενδυτικών τους 
αποφάσεων και 
των αξιογράφων 
στα οποία θα 
επένδυαν είτε σαν 
ιδιώτες είτε σαν 
επαγγελματίες 
μέσω παράγωγων 
χρηματοοικονομικ
ών προϊόντων 
όπως forwards, 
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futures, options 
και swaps. Με τη 
χρήση του 
Microsoft Excel, οι 
συμμετέχοντες θα 
εξοικειωθούν στην 
τιμολόγηση και 
ανάλυση των 
παράγωγων 
χρηματοοικονομικ
ών προϊόντων και 
την 
χρησιμοποίηση 
τους τόσο για 
σκοπούς 
αντιστάθμισης 
διαφόρων ειδών 
κινδύνου (interest, 
market, credit, 
sovereign, foreign 
exchange) που 
επηρεάζουν τις 
επενδυτικές τους 
αποφάσεις, όσο 
και για 
κερδοσκοπικούς 
σκοπούς. 

7. 
Forecasting, 
Optimization 
and Decision 
Trees 

7 8  15  Στην τελευταία 
ενότητα 
υιοθετούμε 
υποθέσεις και 
τεχνικές για την 
πραγματοποίηση 
προβλέψεων τόσο 
σε εταιρικά 
μεγέθη όσο και σε 
αξιόγραφα. 
Χρησιμοποιούμε 
γραμμικό 
προγραμματισμό 
για τη βέλτιστη 
δυνατή απόφαση 
καθώς και τη 
στρατηγική που 
πρέπει να 
ακολουθήσουμε 
για να 
μεγιστοποιήσουμε 
τα κέρδη μας από 
το project στο 
οποίο έχουμε 



13 
 

επενδύσει. Τέλος, 
με τη βοήθεια των 
Decision Trees 
αναλύουμε την 
ωφέλεια και το 
κόστος από 
αποκλειόμενες ή 
συμπληρωματικές 
επενδυτικές 
αποφάσεις. Στο 
πλαίσιο αυτής της 
ενότητας, οι 
συμμετέχοντες θα 
εξοικειωθούν με 
μοντέλα 
γραμμικής 
παλινδρόμησης, 
data smoothing 
και 
cyclicality/seasona
lity factors. 

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών - Επενδυτικών Σχεδίων 

1. ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

4 2  Ναι 1.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
1ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να κατανοούν τις 
διακρίσεις των 
σχεδίων 
επένδυσης 

2. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩ
Ν ΣΧΕΔΙΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΧΡΗΜΑΤΙ
ΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
2ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν την 
διαδικασία - 
ενέργειες για την  
αξιολόγηση του 
σχεδίου 
επένδυσης  

3. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩ
Ν ΣΧΕΔΙΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
2. ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
3ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να κατανοούν  το 
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ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

το αντικείμενο της 
χρηματοδοτικής 
λειτουργίας 

4. 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙ
ΣΤΩΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΤΟΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Σ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ
ΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
4ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν ποια 
είναι 
χρηματοπιστωτικά 
εργαλεία τόνωσης 
της ρευστότητας 
των επιχειρήσεων 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩ
Ν ΣΧΕΔΙΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
5ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τις οδηγίες για την 
υλοποίηση 
επενδυτικών 
σχεδίων 

6. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚ
ΟΣ ΝΟΜΟΣ 
4399/16  

4 3  Ναι 1.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΝΟΜΟΣ 4399/16 
(ΣΚΟΠΟΣ, 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ) 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
6ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τον αναπτυξιακό 
νόμο 4399/16 
(σκοπό, 
παρεχόμενες 
ενισχύσεις, 
διαδικασίες 
υποβολής 
επενδυτικών 
σχεδίων)  

7. ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ
Ι ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
7ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΣΠΑ 
 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν ποια 
είναι τα κίνητρα 
που παρέχονται 
μέσω των 
κοινοτικών 
προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ 

8. ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν 

4 2  Ναι 1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ 
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
8ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τις 
κατηγορίες που 
διακρίνονται στις 
μελέτες 
επενδύσεων 

9. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟ
ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
9ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
ποιες είναι οι 
διαδικασίες που 
απαιτούνται για 
την σωστή 
υποβολή μιας 
επενδυτικής 
πρότασης 

10. 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ
Σ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑΣ-
ΒΙΟΣΙΜΟΤΗΤ
ΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

4 3  Ναι 1.ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
10ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να αξιολογούν την 
βιωσιμότητα μιας 
επένδυσης 

11.ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
Υ ΣΧΕΔΙΟΥ 

4 2  Ναι 1.ΒΗΜΑΤΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΝΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 
 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
11ης διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
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ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

να γνωρίζουν ποια 
είναι τα βήματα 
βαθμολόγησης 
ενός επενδυτικού 
σχεδίου 

12. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ
ΑΤΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΤΟΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝ
Η ΤΟΜΕΑ 

 7  Ναι ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚ
ΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
12ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα έχουν 
εξασκηθεί μέσα 
από τα 
παραδείγματα 
εκπόνησης 
οικονομοτεχνικών 
μελετών 

Corporate Finance and Law 

1. Μορφές 
τραπεζικής 
χρηματοδότ
ησης  
I(Παραδοσια
κές Μορφές) 

3   1  Χ 1.1Τα κλασσικά 
τραπεζικά δάνεια 
 
1.2 Η ενέγγυα 
πίστωση 

1.3 Εγγυήσεις και 
εγγυητικές 
επιστολές 
 

 

2. Μορφές 
τραπεζικής  
χρηματοδότ
ησης  
II(Εκσυγχρον
ισμένες 
Μορφές) 

3 1  Χ  2.1 Factoring 
 
2.2 Forfaiting 
 
2.3 Leasing 

 

3. 
Κοινοπρακτι
κά Δάνεια-Η 
παροχή 
μικροπιστώσ
εων με το 
νέο νόμο 

3 1  Χ 3.1. Η ιδιόμορφη 
περίπτωση των 
κοινοπρακτικών 
δανείων 
 
3.2 Η  
σύναψη,λειτουργί
α και ειδικές 
ρήτρες στα 
κοινοπρακτικά 
δάνεια 
 
3.3 Ο Ν.4701/ 
2020 για την 
παροχή 
μικροπιστώσεων 
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4. Μορφές 
εξωτραπεζικ
ής 
χρηματοδότ
ησης(Εξαγορ
άσιμες 
μετοχές, 
warrants,  
venture 
capital, 
crowdfundin
g) 

3 1  Χ 4.1. Προνομιούχες 
και εξαγοράσιμες 
μετοχές 
 
4.2 Τα warrants ως 
νέο υβριδικό μέσο  
 
4.3 Τo venture 
capital 
 
4.4.To 
crowdfunding  

 

5. Τα 
ομολογιακά 
δάνεια  υπό 
το 
Ν.4548/2018  
Μέρος Ι 

3 1  Χ 5.1 H ένταξη των 
ομολογιακών 
δανείων στο 
Ν.4548/2018 
 
5.2. Είδη 
ομολογιακών 
δανείων 
 
5.3 Ο τρόπος 
σύναψης και ο 
ρόλος του 
εκπροσώπου των 
ομολογιούχων και 
του 
θεματοφύλακα 

 

6.  Τα 
ομολογιακά 
δάνεια  υπό 
το 
Ν.4548/2018  
Μέρος ΙΙ 

3 1  Χ 6.1 Η ανώμαλη 
εξέλιξη της 
σύμβασης των 
ομολογιακών 
δανείων 
 
6.2 Το δικαίωμα 
των ομολογιούχων 
για καταγγελία και 
λοιπά νομικά 
μέτρα 
 
6.3 Τα  
ομολογιακά 
δάνεια εντός των 
όρων του 
Πτωχευτικού 
Κώδικα 

 

7.Η  
απόκτηση 
ιδίων 
μετοχών και 
η οικονομική 

2 1  Χ 7.1 Η κατ’ 
εξαίρεση 
απόκτηση ιδίων 
μετοχών- Το buy 
back  

 



18 
 

βοήθεια για 
απόκτηση 
μετοχών 
στην Α.Ε. 
(financial 
assistance) 

 
7.2 Tα treasury 
shares 
 
7.3 H  απαγόρευση 
οικονομικής 
βοήθειας για 
απόκτηση μετοχών 
Α.Ε   

8.Νεοπαγείς 
εξασφαλίσει
ς και έμμεση 
χρηματοδότ
ηση(Καταπι-
στευτική 
εκχώρηση 
απαιτήσεω, 
πλασματικό 
ενέχυρο,κυμ
αινόμενη 
ασφάλεια, 
δήλωση 
πατρωνίας) 

4 1  Χ 8.1 Η 
καταπιστευτική 
εκχώρηση 
απαιτήσεων 
 
8.2 Το πλασματικο 
ενέχυρο 
 
8.3 Η κυμαινόμενη 
ασφάλεια   
 
8.4 Η δήλωση 
πατρωνίας 
 
8.5 Η ασφάλιση 
πιστώσεων ως 
έμμεση 
χρηματοδότηση 

 

9.Η 
εισαγωγή 
στο 
χρηματιστήρ
ιο και η 
διάθεση 
μετοχών 
μέσω 
δημόσιας 
προσφοράς 

4 1  Χ 9.1 Η διαδικασία 
και απόφαση 
εισαγωγής 
 
9.2 Η δημοσίευση  
του Ενημερωτικού 
Δελτίου 
 
9.3 Ο  ρόλος του 
Αναδόχου και η 
Ευθύνη από το 
Ενημερωτικό 
Δελτίο 
 
 
 

 

10. H 
αντιστάθμισ
η κινδύνων 
με τις 
συμβάσεις  
swap και 
forward 

3 1  Χ 10.1 Οι συμβάσεις 
Ανταλλαγής 
(Swap) 
 
10.2  Οι 
προθεσμιακές 
συμβάσεις 
(Forward 
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Contracts) και τα  
Future Contracts 
 
10.3 O ρόλος των  
ISDA Agreements 

11. Η 
διαχείριση 
του νομικού 
και 
επιχειρηματι
κού 
κινδύνου 
στην 
χρηματοδότ
ηση ως 
petitio 
rudimental 

3 1  Χ 11.1 Η χρήση 
ρητρών  στα 
συμβατικά κείμενα 
και τα όρια αυτών 
για την 
αντιμετώπιση του 
νομικού κινδύνου 
  
11.2 H περίπτωση 
των  financial 
covenants  στα 
ομολογιακά 
δάνεια  
 
11.3 Η διαχείριση 
του νομικού 
κινδύνου της 
χρηματοδότησης  
σε επίπεδο 
μεγάλων 
επιχειρήσεων και 
 corporate 
governance  

 

12. Η 
χρηματοδότ
ηση των 
τραπεζικών 
ιδρυμάτων-
Ιδίως η 
περίπτωση 
των Cocos 

2 1  Χ 12.1 H 
χρηματοδότηση 
των πιστωτικών 
ιδρυμάτων μέσω 
ομολογιακών 
δανείων 
 
12.2 Η χρήση των  
υπό αίρεση 
μετατρέψιμων 
ομολογιακών 
δανείων(Cocos) ως 
εργαλείων 
προληπτικής 
ανακεφαλαιοποίη
σης 

 

13.Ζητήμα-
τα 
Κανονιστι-
κής 
Συμμόρφωσ
ης από 
πλευράς 

2 1  χ 13.1 Η 
συμμόρφωση με 
βασικούς κανόνες 
εποπτικών 
κεφαλαίων των 
πιστωτικών 
ιδρυμάτων 
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χρηματοδότ
η(ιδίως 
πιστωτικών 
ιδρυμάτων) 

 
13.2 Η καταγγε-
λία  δανείων, τα 
κόκκινα δάνεια και 
ο Νέος Κώδικας 
Τραπεζικής 
Δεοντολογίας 

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται ασκήσεις 
εφαρμογής ή/και on line τεστ αυτοαξιολόγησης. 
 
H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως 
μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ 
επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι 
διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση 
θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε 
μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των 
απαντήσεων. 

Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση 
με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην 
τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει 
διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην 
αντίστοιχη διδακτική ενότητα. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Εμμανουήλ Τσιριτάκης 
2. Ηλίας Τσιριγωτάκης 
3. Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος 
4. Κωνσταντίνος Ντζούφας 

 

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1. Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Μέλος ΔΕΠ 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

2. Ηλίας Τσιριγωτάκης, Οικονομολόγος 
3. Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, 

Οικονομολόγος, Ελεγκτής-Λογιστής 
4. Κωνσταντίνος Ντζούφας, Δικηγόρος 

 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Ηλίας Τσιριγωτάκης, Επικεφαλής Υποδιεύθυνσης 
Ανάλυσης Διεθνών Αγορών – Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος 
Μεταπτυχιακό Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς 
(Βαθμός Πτυχίου >8,5) 
Πιστοποιημένος Αναλυτής από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς (Υψηλότερου Βαθμού, Δ’) 

Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Ελεγκτής – Λογιστής, 
Αξιολογητής Επενδυτικών Προτάσεων 
Μέλος Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών «Πολιτική Ανώτατης  
Εκπαίδευσης : Θεωρία και Πράξη», Πανεπιστήμιο 
Πατρών, με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
“Παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης με νέες τεχνολογίες στο 
πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης: H περίπτωση του 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πατρών” 
Certificate in Online Learning Environments, ECDL 
Επιστημονικά Συνέδρια - Δημοσιεύσεις : 
Παπαλαμπρακόπουλος, Π. ,2018.“Η διδασκαλία στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Ο ρόλος του 
Διδάσκοντος”,110 Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής 
Εταιρείας Ελλάδος, Πάτρα.  
Papalamprakopoulos, P. (2019), “Plagiarism in the 
Course of Distance Education Assignments”, Academia, 
A Publication of the Higher Education Policy Network, 
No 15, pp. 101 – 114. 

Κωνσταντίνος Ντζούφας, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, 
LLM Αστικού δικαίου, Msc in Banking and Finance Law 

 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Διδακτικής/Θεματικής 
Ενότητας Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
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Βαθμοί ECVET   

(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 

13,28 μονάδες ECVET 
 

Ώρες Εξ 
Αποστάσεως 

Σύνολο 
Ωρών 

Μονάδες 
ECVET 

100+100+80+52 332 
332 

13,28 
/25 

 

Χρηματοοικονομική 
Διοικητική για 
Στελέχη 
Επιχειρήσεων  

4 μήνες, 100 ώρες 

παρακολούθησης, 4 μονάδες 

ECVET 

Εφαρμοσμένη 
Χρηματοοικονομική 
με τη χρήση 
Microsoft Excel 

4 μήνες, 100 ώρες 

παρακολούθησης, 4 μονάδες 

ECVET 

Εκπόνηση 
Οικονομοτεχνικών 
Μελετών – 
Επενδυτικών 
Σχεδίων 

3 μήνες, 80 ώρες 

παρακολούθησης, 3,2 

μονάδες ECVET 

Corporate Finance 
and Law 

3 μήνες, 52 ώρες 

παρακολούθησης, 2,08 

μονάδες ECVET 
 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 

1. Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη 

Επιχειρήσεων: 470€ χωρίς έκπτωση, 330€ με 

έκπτωση Νο1 και 400€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 470€ (200+140+130), 330€ (170+160), 400€ 

(200+200) 

 
2. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική με τη 

χρήση Microsoft Excel : 470€ χωρίς έκπτωση, 

330€ με έκπτωση Νο1 και 400€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 470€ (200+140+130), 330€ (170+160), 400€ 

(200+200) 

 
3. Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών – 

Επενδυτικών Σχεδίων: 350€ χωρίς έκπτωση, 
250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ με έκπτωση 
Νο2.  
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 

 
4. Corporate Finance and Law: 350€ χωρίς 

έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ με 
έκπτωση Νο2.  
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 
 
 

 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
 
Έκπτωση Νο1: 1.160€ 
 
Έκπτωση Νο2: 1.400€ 
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Εκπτωτική πολιτική Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο καταβολής 
δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  

2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής 
ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την 
εξόφληση των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την 
ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας. 

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του 
προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου 
Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την 
έναρξη των τμημάτων.  
Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων εκπαιδευτικής 
ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης και να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με 
την εκπαιδευόμενο η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική 
ενότητα. 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  

(εφόσον υπάρχουν) 
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Παράρτημα 

Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 
 

Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και 

συμπληρώστε τους αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 

Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, 

συμπληρώνεται ο ένας ή και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του 

προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 

108 
Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  
Πολιτισμοί 

109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
 

 
  Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201 
 Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού 
Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 
Οργάνωση και Διοίκηση 

Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
 

 
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 

305 Οικολογία 

306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 
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309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 
Μηχανική Κτιρίων και 

Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική 

και Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 

401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  

Φαρμακευτική Τεχνολογία 

405 
Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και 
Πρόνοιας 

 
 

 
 Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 

502 Θρησκειολογία 
 

 
 

  Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 

 


