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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 

Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

2104142186, seraina@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Ειδικά Θέματα Λογιστικής - Β 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

202,203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 9 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 234 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
1. Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ 
2. Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών 

,τραπεζών, ελεγκτικών εταιριών και στελέχη 
επιχειρήσεων, που απασχολούνται στον ευρύτερο 
χρηματοοικονομικό τομέα. 

3. Οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις του στον τομέα της λογιστικής, ως εργαλείο 
χρήσιμο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.   

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ,ΤΕΙ και απόφοιτοι ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης με 
γνώσεις λογιστικής ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
σχετική εμπειρία. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 
προσωπικό λογαριασμό e-mail. 
 
Στο σεμινάριο Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
απαιτείται οι συμμετέχοντες να κατέχουν θεμελιώδεις γνώσεις 
λογιστικής, όπως επίσης ορισμένες βασικές έννοιες 
χρηματοοικονομικής, προερχόμενοι είτε από τμήματα ΑΕΙ είτε από 
τμήματα ΤΕΙ. 

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 
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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 
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 

Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων 

3 μήνες, 78 ώρες παρακολούθησης 

Μεταβιβάσεις Μετοχών και 

Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων 

3 μήνες, 78 ώρες παρακολούθησης 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 

3 μήνες, 78 ώρες παρακολούθησης 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

Το πρόγραμμα  Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων, αποσκοπεί οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν 
ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των 
επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων καθώς και στις   
ακολουθούμενες   πρακτικές   διαδικασίες για τη σύνταξη των 
καταστάσεων αυτών. Μέσα από την πλούσια παράθεση 
παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η 
προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που 
αναλύονται. 
 
Σκοπός του Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις / 
Διασπάσεις Επιχειρήσεων είναι οι εκπαιδευόμενοι να 
αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση 
και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους 
χαρακτηριστικών που διέπουν τις επιχειρηματικές 
συγκεντρώσεις (εξαγορές, συγχωνεύσεις ή διασπάσεις 
εταιρειών). 
Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων 
και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που 
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περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η 
προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που 
αναλύονται. 
 
Σκοπός του σεμιναρίου Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς είναι η κατανόηση του θεσμικού πλαισίου 
εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., ώστε μετά την ολοκλήρωσή του, οι 
συμμετέχοντες να έχουν μια συνολική εικόνα και γνώση για τα 
βασικότερα λογιστικά ζητήματα που καλύπτονται από τα 
Δ.Π.Χ.Α.  Αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ 
χειρισμών που είναι αποδεκτοί από τα πρότυπα,  καθώς και να 
εφαρμόζουν στην πράξη λογιστικούς χειρισμούς για μια σειρά 
από βασικά αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα Δ.Π.Χ.Α.  
Επίσης, το σεμινάριο έχει σκοπό την ανάπτυξη κατανόησης για 
τη διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στην εφαρμογή των 
Δ.Π.Χ.Α., όπως και των βασικών προκλήσεων και δυσκολιών 
στην εφαρμογή τους στην πράξη για μια σειρά λογιστικών 
θεμάτων. 
 
 

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, 
διαμόρφωση νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης 
των ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται σε 

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

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Θέματα 
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ο εκπαιδευόμενος /μενη  
θα μπορεί να : 

1. Κατανοεί το λόγο δημιουργίας ομίλων και τη φιλοσοφία της 
ενοποίησης 

2. Κατανοεί την έννοια και τον τρόπο χειρισμού του τιμήματος 
απόκτησης συμμετοχής 

3. Εφαρμόζει τις διατάξεις των νόμων που αφορούν την 
ενοποίηση των επιχειρήσεων 

4. Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης  
5. Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 

 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Μεταβιβάσεις 
Μετοχών και Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων 
 ο εκπαιδευόμενος /μενη  θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί την επιχειρηματική διαδικασία των  
συγχωνεύσεων και διασπάσεων 

2. Εφαρμόζει τις μεθόδους αποτίμησης των εμπλεκομένων 
εταιρειών 

3. Κατανοεί τα κίνητρα και τις τακτικές εξαγοράς  
4. Εκτιμάει ζητήματα που αφορούν τις μεταβιβάσεις τίτλων 
5. Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης  
6. Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  ο εκπαιδευόμενος 
/μενη  θα είναι σε θέση: 
1. Να κάνει αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
χρηματοοικονομικών δεδομένων και πληροφοριών. 
2. Να έχει άσκηση κριτικής σε σχετικά με το περιεχόμενο του 
μαθήματος επιστημονικά θέματα, λήψη σχετικών αποφάσεων. 
3. Να έχει άνάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. 
4. Να εργαστεί σε διεθνές περιβάλλον, κατανόηση διαφορών 

εφαρμογής λογιστικών κανόνων σε διεθνές περιβάλλον. 

  
 
 
 
 
 
 

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) 

Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
1. ΈΝΝΟΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦ
ΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 1ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
κατανοούν την έννοια 
των συμμετοχών και 
χρεογράφων 

2. ΈΝΝΟΙΑ 4 2  Ναι 1.ΈΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΥ- Μετά την ολοκλήρωση 



5 
 

ΟΜΙΛΟΥ-
ΣΚΟΠΟΣ 
ΤΩΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ
ΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

της 2ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν  τις έννοιες 
ομίλου επιχειρήσεων 
και τις διακρίσεις των 
ομίλων  

3. Η 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΤΩΝ 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ
ΩΝ 

4 4  Ναι 1.Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 3ης  διδακτικής 
ενότητας, οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
κατανοούν  την 
ενοποίηση των 
οικονομικών στοιχείων 
των υποκείμενων σε 
ενοποίηση 
επιχειρήσεων 

4.ΠΡΟΥΠΟΘ
ΕΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ
ΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 4ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται και να 
κατανοούν ποιες 
επιχειρήσεις είναι 
υπόχρεες και ποιες 
απαλλάσσονται από τη 
σύνταξη ενοποιημένων 
οικονομικών 
καταστάσεων  

5. ΊΔΡΥΣΗ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩ
Ν-ΑΓΟΡΑ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩ
Ν 

4 2  Ναι 1.ΊΔΡΥΣΗ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ-ΑΓΟΡΑ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 5ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται και να 
κατανοούν τις 
περιπτώσεις ίδρυσης 
και αγορά θυγατρικών 
επιχειρήσεων 

6. ΈΝΝΟΙΑ 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

4 2  Ναι 1. ΈΝΝΟΙΑ 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 6ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν την έννοια 
των συγγενών 
επιχειρήσεων 

7. 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙ
ΚΑ ΚΕΡΔΗ 
ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

4 2  Ναι 1.ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 7ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

γνωρίζουν την 
περίπτωση 
ενδοεταιρικών κερδών 
– ζημιών κατά την 
κατάρτιση των 
ενοποιημένων 
οικονομικών 
καταστάσεων 

8. 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙ
ΚΑ ΈΣΟΔΑ 
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

4 2  Ναι 1.ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 8ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται και να 
κατανοούν την 
περίπτωση 
ενδοεταιρικών εσόδων 
– εξόδων κατά την 
κατάρτιση των 
ενοποιημένων 
οικονομικών 
καταστάσεων  

9. 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙ
ΚΑ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

4 2  Ναι 1.ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 9ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν την 
περίπτωση 
ενδοεταιρικών 
μερισμάτων κατά την 
κατάρτιση των 
ενοποιημένων 
οικονομικών 
καταστάσεων 

10. 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΘΕΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΩΝ 

3 4  Ναι 1.ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 10ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται και να 
κατανοούν την 
ενοποίηση της μορφής 
κάθετου ομίλου 
επιχειρήσεων 

11. 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
Υ ΟΜΙΛΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΩΝ 

3 4  Ναι 1.ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 11ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν την 
ενοποίηση της μορφής 
οριζόντιου ομίλου 
επιχειρήσεων 

12. 
ΕΠΑΝΑΛΗΠ

 7  Ναι 1.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 12ης  διδακτικής 
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ΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
έχουν εξασκηθεί μέσα 
από την πλούσια 
παράθεση  ασκήσεων 

Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων 
1. Η ΕΝΝΟΙΑ 
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

4 2  Ναι 1.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 1ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
κατανοούν τις 
διακρίσεις και τον 
προσδιορισμό της 
υπεραξίας 

2. ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 2ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν την εξαγορά 
και τις μεθόδους 
αποτίμησης των 
περιουσιακών 
στοιχείων 

3. 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

4 3  Ναι 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 3ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
κατανοούν  πως μια 
επιχείρηση συνεχίζει να 
λειτουργεί με άλλη 
νομική μορφή 

4. ΤΡΟΠΟΙ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

5 2  Ναι 1.ΤΡΟΠΟΙ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 4ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται και να 
κατανοούν τους 
τρόπους συγχωνεύσεως 
των επιχειρήσεων με 
βάση το ελληνικό 
νομοθετικό πλαίσιο  

5. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ  

4 2  Ναι 1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 
Ν.1297/1972, 
Ν.2166/1993 ΚΑΙ Ν. 
4172/2013 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 5ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται και να 
κατανοούν τα 
φορολογικά κίνητρα 
βάσει των ν.1297/1972, 
ν.2166/1993 και ν. 
4172/2013 
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6. ΔΙΑΣΠΑΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 6ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τον θεσμό 
της δίασπασης των Α.Ε 

7.ΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ 
2.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
3.ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 7ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν πως 
διαλύεται μια Α.Ε και τη 
διαδικασία 
ακολουθείται μετά τη 
λύση 

8.ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΚΕΡΔΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

4 3  Ναι 1.ΚΡΑΤΗΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
2.ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 
3.ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 8ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται και να 
κατανοούν τον 
υπολογισμό του 
τακτικού αποθεματικού 
και πρώτου μερίσματος 

9.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 9ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν το σύστημα 
φορολογίας των 
επιχειρήσεων 

10.ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

4 3  Ναι  
1.ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑΤΑ  
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 10ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνονται και να 
κατανοούν τις διάφορες 
διευκρινίσεις σχετικές 
με την πτώχευση των 
επιχειρήσεων 

11. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ  
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ
ΗΣ  (Δ.Π.Χ.Π. 3): 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΩΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ  
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση 
της 11ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τις αρχές 
σύνταξης των 
ενοποιημένων 
οικονομικών 
καταστάσεων 

12. ΑΣΚΗΣΕΙΣ  7  Ναι ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μετά την ολοκλήρωση 
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙ
ΣΜΩΝ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩ
Ν 

της 12ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
έχουν εξασκηθεί μέσα 
από την πλούσια 
παράθεση  ασκήσεων 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

1. Θεσμικό 
Πλαίσιο 
Διεθνών 
Προτύπων 
Χρηματοοικον
ομικής 
Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) 

   6,5 ώρες Θεσμικό πλαίσιο 
Δ.Π.Χ.Α., ο ρόλος του 
International 
Accounting 
Standards Board 
(IASB), Εννοιολογικό 
Πλαίσιο IASB (IASB 
Conceptual 
Framework), 
ποιοτικά 
χαρακτηριστικά 
λογιστικής 
πληροφόρησης με 
βάση το Πλαίσιο, 
διαδικασία σύνταξης 
Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες 
Δ.Π.Χ.Α. 
 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαια 1-2, 
επιπλέον 
εισαγωγικές 
σημειώσεις 

 
Ανάπτυξη κατανόησης 

για τη διακριτική 

ευχέρεια που υπάρχει 

στην εφαρμογή των 

Δ.Π.Χ.Α., όπως και των 

βασικών προκλήσεων 

και δυσκολιών στην 

εφαρμογή τους στην 

πράξη για μια σειρά 

λογιστικών θεμάτων.  

 
 

2. Αποθέματα 
(ΔΛΠ 2), 
Γεωργία (ΔΛΠ 
41) 

   6,5 ώρες Αποθέματα (ΔΛΠ 2), 
Γεωργία (ΔΛΠ 41), 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαιο 9, 
επιπλέον 
σημειώσεις με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

Ανάπτυξη ικανότητας 
επιλογής μεταξύ 
χειρισμών που είναι 
αποδεκτοί από τα 
πρότυπα,  καθώς και να 
εφαρμόζουν στην 
πράξη λογιστικούς 
χειρισμούς για από 
βασικά αλλά και πιο 
εξειδικευμένα θέματα 
Δ.Π.Χ.Α. που 
σχετίζονται με τα 
συγκεκριμένα πρότυπα 
που παρουσιάζονται σε 
αυτή την ενότητα – ΔΛΠ 
2 και ΔΛΠ 41.  

3. Ενσώματα 
πάγια (ΔΛΠ 
16), Κόστος 
Δανεισμού 
(ΔΛΠ 23), 
Κρατικές 
Επιχορηγήσει
ς (ΔΛΠ 20) 

   6,5 ώρες Ενσώματα πάγια 
(ΔΛΠ 16), Κόστος 
Δανεισμού (ΔΛΠ 23), 
Κρατικές 
Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 
20), Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαια 10, 
11, επιπλέον 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   
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σημειώσεις με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

4. Επενδύσεις 
σε ακίνητα 
(ΔΛΠ 40) 

   6,5 ώρες Επενδύσεις σε 
ακίνητα (ΔΛΠ 40) – 
σημειώσεις πάνω 
στο ΔΛΠ 40 με 
αναφορά στο 
πρότυπο 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   

5. 
Απομειώσεις 
(ΔΛΠ 36), 
Εξάντληση 
(ΔΠΧΑ 6) 

   6,5 ώρες Απομειώσεις (ΔΛΠ 
36), Εξάντληση 
περιουσιακών 
στοιχείων (ΔΠΧΑ 6), 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαιο 11, 
επιπλέον 
σημειώσεις πάνω 
στα ΔΛΠ 36, ΔΠΧΑ 6 
με αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   

6. Άυλα Πάγια 
(ΔΛΠ 38) 

   6,5 ώρες Άυλα Πάγια (ΔΛΠ 
38), Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαιο 12, 
επιπλέον 
σημειώσεις πάνω 
στο ΔΛΠ 38 με 
αναφορά στο 
συγκεκριμένο 
πρότυπο 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   

7. 
Προβλέψεις 
και 
Ενδεχόμενες 
Υποχρεώσεις 
(ΔΛΠ 37) 

   6,5 ώρες Προβλέψεις και 
Ενδεχόμενες 
Υποχρεώσεις και 
στοιχεία του 
Ενεργητικού (ΔΛΠ 
37), Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαιο 12, 
επιπλέον 
σημειώσεις με 
αναφορά στο 
συγκεκριμένο 
πρότυπο 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   

8. 
Χρηματοοικον
ομικά Μέσα 
(ΔΠΧΑ 9), 
Χρηματοοικον
ομικά Μέσα: 
Παρουσίαση 
(ΔΛΠ 32) – 
Μέρος Α 

   6,5 ώρες Χρηματοοικονομικά 
Μέσα (ΔΠΧΑ 9), 
Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Παρουσίαση 
(ΔΛΠ 32) – Μέρος Α  
 
- 
Χρηματοοικονομικά 
μέσα: 
Κατηγοριοποίηση 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   
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χρηματοοικονομικώ
ν μέσων από τον 
εκδότη τους σε μέσα 
που ανήκουν στις 
υποχρεώσεις ή στα 
ίδια κεφάλαια, 
μετατρέψιμα μέσα 
(ΔΛΠ 32) 
- 
Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Λογιστική 
αναγνώριση και 
επιμέτρηση μετά την 
αρχική αναγνώριση 
για 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του 
ενεργητικού και 
υποχρεώσεις, 
απόσβεση 
premium/discount 
ομολόγων (ΔΠΧΑ 9) 
 
 
 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαια 14, 
16, επιπλέον 
σημειώσεις και 
παραδείγματα με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

9. 
Χρηματοοικονο
μικά Μέσα 
(ΔΠΧΑ 9), 
Επενδύσεις σε 
Συγγενείς 
Επιχειρήσεις 
(ΔΛΠ 28) και 
θυγατρικές 
επιχειρήσεις 
(ΔΠΧΑ 10), 
Μισθώσεις 
(ΔΠΧΑ 16)– 
Μέρος Β 

   6,5 ώρες Χρηματοοικονομικά 
Μέσα (ΔΠΧΑ 9), 
Επενδύσεις σε 
Συγγενείς 
Επιχειρήσεις (ΔΛΠ 
28) και θυγατρικές 
επιχειρήσεις (ΔΠΧΑ 
10), Μισθώσεις 
(ΔΠΧΑ 16)– Μέρος Β  
 
Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Υπόδειγμα 
αναμενόμενων 
ζημιών για την 
αντιμετώπιση του 
πιστωτικού κινδύνου 
(expected loss model 
for credit risk), 
εισαγωγή στη 
λογιστική 
αντιστάθμισης 
κινδύνου (hedge 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   
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accounting), (ΔΠΧΑ 
9) 
- Μισθώσεις (ΔΠΧΑ 
16) 
 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαιο 17, 
επιπλέον 
σημειώσεις και 
παραδείγματα με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

10. Κέρδη ανά 
Μετοχή (ΔΛΠ 
33) 

   6,5 ώρες Κέρδη ανά Μετοχή 
(ΔΛΠ 33) 
 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαιο 16, 
επιπλέον 
σημειώσεις πάνω 
στο ΔΛΠ 33 με 
αναφορά στο 
συγκεκριμένο 
πρότυπο, 
παραδείγματα μέσα 
από το ίδιο το 
πρότυπο 
 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   

11. Έσοδα 
από 
Συμβάσεις με 
Πελάτες 
(ΔΠΧΑ 15) 

   6,5 ώρες Έσοδα από 
Συμβάσεις με 
Πελάτες (ΔΠΧΑ 15), 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαιο 18, 
επιπλέον 
σημειώσεις και 
παραδείγματα με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   

12. Κάλυψη 
επιπλέον 
ΔΠΧΑ: ΔΛΠ 8, 
ΔΛΠ 24, ΔΛΠ 
10, ΔΠΧΑ 8, 
ΔΛΠ 34 

   6,5 ώρες Αλλαγές σε 
λογιστικές πολιτικές 
κι εκτιμήσεις (ΔΛΠ 
8), συναλλαγές 
συνδεδεμένων 
μερών (ΔΛΠ 24), 
γεγονότα μετά το 
τέλος της περιόδου 
αναφοράς (ΔΛΠ 10), 
βασικά θέματα 
ενδιάμεσων 
εκθέσεων (ΔΛΠ 34), 
πληροφόρηση κατά 
λειτουργικό τομέα 

Όμοια με παραπάνω – 
με αναφορά στα 
πρότυπα που 
καλύπτονται στην 
τρέχουσα ενότητα.   
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(ΔΠΧΑ 8) 
 
 
ΔΛΠ 8, ΔΛΠ 24, ΔΛΠ 
10, ΔΠΧΑ 8, ΔΛΠ 34, 
Βιβλίο 
Kieso/Weygandt/Wa
rfield, Κεφάλαια 20, 
22, επιπλέον 
σημειώσεις και 
παραδείγματα με 
αναφορά στα 
συγκεκριμένα 
πρότυπα 

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. Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου  
2. Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος 

 

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1. Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου, Μ.ΔΕΠ 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

2. Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, 
Οικονομολόγος, Ελεγκτής – Λογιστής 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

 

Βαθμοί ECVET   

(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 

9,36 μονάδες ECVET 
 

Ώρες Εξ 
Αποστάσεως 

Σύνολο 
Ωρών 

Μονάδες 
ECVET 

78+78+78 234 
234 

9,36 
 /25 

 

Θέματα Ενοποιημένων 

Οικονομικών 

Καταστάσεων 

3 μήνες, 78 ώρες 

παρακολούθησης, 

3,12 μονάδες ECVET 

Μεταβιβάσεις Μετοχών 

και 

Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις 

Επιχειρήσεων 

3 μήνες, 78 ώρες 

παρακολούθησης, 

3,12 μονάδες ECVET 

Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 

3 μήνες, 78 ώρες 

παρακολούθησης, 

3,12 μονάδες ECVET 
 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων: 

350€ χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ 

με έκπτωση Νο2. 

Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 

(200+100) 

 

Μεταβιβάσεις Μετοχών και 

Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων: 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: 750€ 
Έκπτωση Νο2:  900€ 
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Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: 

350€ χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ 

με έκπτωση Νο2. 

Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 

(200+100) 

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 
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την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική 
ενότητα. 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

 

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 
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 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 

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 

 


