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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 Κ. Αναγνωστοπούλου, Ph.D., CFA, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

seraina@unipi.gr, 210 4142189, 6973046963 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Ελεγκτική 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

202,203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 8 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 165 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  
-Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ 
-Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών 
,τραπεζών, ελεγκτικών εταιριών και στελέχη επιχειρήσεων, 
που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα 
-Οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον να εμπλουτίσει τις γνώσεις 
του στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου, ως εργαλείο 
χρήσιμο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.   

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ,ΤΕΙ και αποφοίτοι ΙΕΚ οικονομικής 
κατεύθυνσης με γνώσεις λογιστικής ή αποφοίτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εμπειρία. 
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 



2 

 

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 

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 Ελεγκτικής 4 μήνες, 105 ώρες παρακολούθησης 

Εσωτερικός Έλεγχος 4 μήνες, 60 ώρες παρακολούθησης 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

Σκοπός του προγράμματος είναι  

• να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν τις 
δοκιμές των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας  για την 
ανίχνευση αδυναμιών σε συγκεκριμένες περιοχές των 
λογιστικών συστημάτων, καθώς και να προτείνουν 
τρόπους διασφάλισης της ορθής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και εξασφάλισης της διαφάνειας στις 
συναλλαγές 

• να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα συνδυασμό 
σύγχρονων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών 
προσεγγίσεων της ελεγκτικής. Παρέχονται μελέτες 
περιπτώσεων καθώς και πρακτικές εφαρμογές που 
βοηθούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην 
εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου των 
διδακτικών ενοτήτων 

• να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη 
εκπαίδευση και να αναλύσει θεωρητικά και 
πρακτικά  τις βασικές προσεγγίσεις του ελέγχου των 
δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων των 
επιχειρήσεων.  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναλύονται οι κανόνες 
και οι αρχές του ελέγχου  καθώς και οι ενέργειες και οι 
μέθοδοι που ακολουθεί ο ελεγκτής κατά την άσκηση των 
ελεγκτικών του καθηκόντων. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση να ερμηνεύουν τις εκθέσεις των  ελεγκτών, οι 
οποίες συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις. 

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   ο 
εκπαιδευόμενος /μενη  θα μπορεί να : 
 
1. Ορίζει την ελεγκτική 
2. Αναλύει και διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό κίνδυνο σε 

σχέση με τον έλεγχο της επιχείρησης 
3. Να καταρτίζει την έκθεση ελέγχου βασισμένος/η στα 

φύλλα ελέγχου 
4. Ελέγχει για ουσιώδη σφάλματα 
5. Συλλέγει σωστά τα ελεγκτικά τεκμήρια που χρειάζονται για 

την διαμόρφωση γνώμης 
6. Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης  
7. Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 
1. Συλλέγει επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου για τη 

διαμόρφωση γνώμης 
2. Αξιοποιεί γνώσεις στην πράξη 
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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 Ελεγκτικής 
1. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
Ο ΤΗΣ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

4 2  Ναι 1.ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
2.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝ
ΟΙΕΛΕΓΧΟΥ,ΩΦΕΛ
ΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 
ΠΗΓΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
1ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι ικανοί να 
κατανοούν τα είδη 
ελέγχων και πως 
κατατάσσονται  

2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

5 2  Ναι 1.ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
(Δ.Ε.Π.) ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Ε.Π.) 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
2ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τις 
αρχές και τους 
κανόνες τις 
ελεγκτικής 

3. 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

5 2  Ναι 1.ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
2. ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ 
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
3ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν την 
έννοια της 
ελεγκτικής 
μαρτυρίας 
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4. 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ
ΗΨΙΑ 

4 3  Ναι 1.ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ & 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚ
ΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
4ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
την έννοια της 
ελεγκτικής 
δηγματοληψίας 

5. 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
Η & ΦΥΛΛΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

4 2  Ναι 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
2.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
5ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τα απoδεικτικά 
υλικά που οι 
ελεγκτές 
συγκεντρώνoυν 
και τοποθετούν 
στο φάκελλο 
ελέγχου 

6. ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ
ΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ
Ν 

4 3  Ναι 1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
6ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν πως 
παρακολουθούντα
ι τα διαθέσιμα 
περιουσιακά 
στοιχεία μιας 
οικονομικής 
μονάδας 

7. 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗ
ΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ 

4 3  Ναι 1.ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
7ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν πως 
ο ελεγκτής πρέπει 
να µελετάει τις 
οικονομικές 
συναλλαγές μιας 
ελεγχόμενης 
επιχείρησης 
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8. ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ
ΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  & 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
8ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
πως ο ελεγκτής 
πρέπει να 
µελετάει τις 
οφειλές ή 
δεσμεύσεις μιας 
επιχείρησης προς 
τρίτους 
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9. ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩ
Ν 

5 2  Ναι 1.ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ(ΕΡΓ
ΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ Η 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ, 
ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ, 
ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
9ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν την 
έννοια του 
υπολογισμού εκ 
των προτέρων 
κινδύνων πιθανών 
ζημιών μιας 
επιχείρησης 

10. ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙ
ΗΣΕΩΝ 

4 3  Ναι  
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩ
Ν 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
10ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τον εσωτερικό και 
εξωτερικό έλεγχο 
των ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

11. ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩ
Ν 

4 2  Ναι  
1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
11ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τον 
εσωτερικό και 
εξωτερικό έλεγχο 
των απαιτήσεων 

12. ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩ
Ν ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

4 2  Ναι 1.ΑΥΞΗΣΕΙΣ & 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2. ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
9ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν την 
έννοια του 
ελέγχου της 
καθαρής 
περιουσίας μιας 
επιχείρησης 



8 

 

13. ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩ
Ν ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

4 2  Ναι 1.ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΙΩΝ 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
13ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να κατανοούν τον 
έλεγχο 
εισπρακτέων 
επιταγών και 
λοιπών αξιών 

14. ΈΛΕΓΧΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ
ΩΝ(ΔΗΜΟΣΙ
Ο, 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ
Α ΤΑΜΕΙΑ, 
ΔΑΝΕΙΩΝ, 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ
Σ) 

4 2  Ναι 1.ΈΛΕΓΧΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΔΗ
ΜΟΣΙΟ, 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΩΝ, 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 
 
ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
14ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να κατανοούν τον 
έλεγχο 
υποχρεώσεων(δη
μόσιο, 
ασφαλιστικά 
ταμεία, δανείων, 
λοιπές 
υποχρεώσεις) 

15. ΈΛΕΓΧΟΣ 
ΠΑΓΙΩΝ 

4 3  Ναι 1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ& 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΙΩΝ  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
15ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να κατανοούν  τις 
τηρούμενες 
διαδικασίες στον 
έλεγχο παγίων 

16.  ΈΛΕΓΧΟΣ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙ
ΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υ 

4 2  Ναι 1.ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
 
 ΤΕΣΤ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σ 

Μετά την 
ολοκλήρωση της 
16ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τις τηρούμενες 
διαδικασίες στον 
έλεγχο αμοιβών 
και εξόδων 
προσωπικού   
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Θέματα Ελεγκτικής 

1. Βασικές 

έννοιες 

ελεγκτικής 

   4  Αναγνώριση 

βασικών αρχών 

εσωτερικού 

ελέγχου και των 

οργάνων αυτού 

2. 
Συστήματα 

εσωτερικών 

δικλείδων 

   8 1. Όργανα και 

συστατικά 

στοιχεία 

2. Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις  

Μηχανογραφημέ

να περιβάλλοντα 

Αναγνώριση 

δικλίδων στα 

μηχανογραφημέ

να περιβάλλοντα 

και τις 

μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

3. Εταιρική 

διακυβέρνη

ση 

   4  Αναγνώριση 

οργάνων 

εταιρικής 

διακυβέρνησης 

και σχέση αυτής 

με τον 

εσωτερικό 

έλεγχο 

4. 
Διαδικασίες 

εσωτερικού 

ελέγχου 

   32 1. Ταμειακά 

διαθέσιμα 

2. Χρεόγραφα 

3. Κύκλος 

πωλήσεων 

4. Κύκλος 

αγορών 

5. Ενσώματα 

πάγια 

στοιχεία 

6. Άυλα πάγια 

στοιχεία 

Έξοδα 

▪ Διενέργεια 

δοκιμών 

εσωτερικών 

δικλίδων 

▪ Ανίχνευση 

αδυναμιών 

στα 

συστήματα 

εσωτερικών 

δικλίδων 

▪ Αξιολόγηση 

αποτελεσμάτι

κότητας 

συστήματος 

εσωτερικών 

δικλίδων 

Σχεδιασμός 

εσωτερικών 

δικλίδων 



10 

 

5. Δικλίδες 

εταιρείων 

παροχής 

υπηρεσιών 

   4  Μετά την 
ολοκλήρωση της 
5ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να 
αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν 
τα απoδεικτικά 
υλικά που οι 
ελεγκτές 
συγκεντρώνoυν 
και τοποθετούν 
στο φάκελλο 
ελέγχου 

6. Δικλίδες 

και 

νομιμμοποί

ηση 

εσόδων 

από 

παράνομες 

δραστηριότ

ητες 

   4  Μετά την 
ολοκλήρωση της 
6ης  διδακτικής 
ενότητας ,οι 
εκπαιδευόμενοι 
θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν πως 
παρακολουθούντα
ι τα διαθέσιμα 
περιουσιακά 
στοιχεία μιας 
οικονομικής 
μονάδας 

7. Μελέτη 

και 

αξιολόγηση 

συστήματο

ς 

εσωτερικών 

δικλίδων 

   4  Εξέταση και 

αξιολόγηση 

συστημάτων 

εσωτερικών 

δικλίδων και  

 
 

 

 
 

 
 

 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται ασκήσεις 
εφαρμογής 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 



11 

 

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. Παπαλαμπρακόπουλος  Παύλος 
2. Παζαρζή Γεωργία  

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1. Παπαλαμπρακόπουλος  Παύλος, 
Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Παζαρζή Γεωργία , PhD 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Παπαλαμπρακόπουλος  Παύλος, Οικονομολόγος - 
Υπηρεσίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ελεγκτής – 
Λογιστής, Αξιολογητής Επενδυτικών Προτάσεων, Μέλος 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών «Πολιτική Ανώτατης  
Εκπαίδευσης , 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 

 
 Παζαρζή Γεωργία , PhD 

 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού ➢ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος. 
➢ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος. 
 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 

Ώρες Εξ 
Αποστάσεως 

Σύνολο 
Ωρών 

Μονάδες 
ECVET 

105+60 165 
165 

6,60 
 /25 

 
 
 
6.6  μονάδες ECVET 

Θέματα Ελεγκτικής 4 μήνες, 105 ώρες 

παρακολούθησης,4,2 μονάδες 

ECVET 

Εσωτερικός Έλεγχος 4 μήνες, 60 ώρες 

παρακολούθησης, 2,4 

μονάδες ECVET 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
Θέματα Ελεγκτικής: 470€ χωρίς έκπτωση, 330€ με 
έκπτωση Νο1 και 400€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 470€ (200+140+130), 330€ (170+160), 400€ 
(200+200) 
 
Εσωτερικός Έλεγχος: 470€ χωρίς έκπτωση, 330€ με 
έκπτωση Νο1 και 400€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 470€ (200+140+130), 330€ (170+160), 400€ 
(200+200) 
 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1: 660€ 
Έκπτωση Νο2: 800€ 

 

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 
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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) 

 

 
 
 
 
 

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 
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   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 

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 
 


