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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 

Μόρμορη Πελαγία, Ε.Ε.Π Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

pelamor@unipi.gr, 210 4142177 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Εξειδικευμένη Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

109 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 4,5 μήνες 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών:   55 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το πρόγραμμα απευθύνεται  
1. σε όσους είναι ή θέλουν να γίνουν στελέχη 
χρηματοπιστωτικών φορέων και ενδιαφέρονται να 
εμβαθύνουν τις  γνώσεις τους στον Τραπεζικό τομέα και σε  
όσους συνεργάζονται ή έχουν ήδη εμπορικές συναλλαγές με το 
εξωτερικό ή σκοπεύουν να δημιουργήσουν τέτοιες σχέσεις στο 
μέλλον. Θεωρείται, λοιπόν, απαραίτητο ότι πρέπει να είναι 
ενήμεροι της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές 
τους με το εξωτερικό και οι οποίες αφορούν σε προϊόντα, 
αγορές ή πωλήσεις, προώθηση προϊόντων, σχέσεις με 
τράπεζες, επιταγές, τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιτόκια, 
συνάλλαγμα, χρηματιστήριο και άλλες δραστηριότητες. 
2. σε δικηγόρους, υποψήφιους ή εν ενεργεία δικαστές, 
φοιτητές νομικής, ασκούμενους δικηγόρους, μεταφραστές 
νομικών κειμένων και όσους ασχολούνται με την δικαστική 
πρακτική. Έμφαση στην ερμηνεία κειμένων Ευρωπαϊκού 
Δικαίου για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να επιτύχουν 
στις εξετάσεις στο Δικαστικό Σώμα αλλά και στο 
Συμβολαιογραφικό ή Διπλωματικό Σώμα ή τις υπηρεσίες 
νομικών μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
- Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό 
- Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2 
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 
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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 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 

Financial English 2,5 μήνες, 30 ώρες 

Legal English 2 μήνες, 25 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

Σκοπός του προγράμματος είναι  

• η εξοικείωση με την ορολογία και τις σχετικές εκφράσεις 
που χρησιμοποιοιούνται στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
και κυρίως στις Τράπεζες 

• η βελτίωση υποδομής των συμμετεχόντων στην Αγγλική 
νομική ορολογία για πληρέστερη ανταπόκριση στις ανάγκες 
της διεθνούς διεπικοινωνίας, κατανόηση της διεθνούς 
νομικής Αγγλικής ορολογίας και δυνατότητα μετάφρασης 
από και προς την Αγγλική γλώσσα νομικών κειμένων πάσης 
φύσεως (δικόγραφα, συμβάσεις, κείμενα θεωρητικής 
νομικής, δικαστικές αποφάσεις Ευρωπαϊκών δικαστηρίων). 
Δίνεται έμφαση στην ερμηνεία κειμένων Ευρωπαϊκού 
Δικαίου και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για 
τους ενδιαφερόμενους όπως επιτύχουν στις εξετάσεις στο 
Δικαστικό Σώμα αλλά και στο Συμβολαιογραφικό ή 
Διπλωματικό Σώμα ή τις υπηρεσίες νομικών μεταφραστών 
της ΕΕ. 

 

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)  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, ο 
εκπαιδευόμενος  

• θα έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τις έννοιες και τα 
εργαλεία της οικονομικής ορολογίας για να μπορεί να 
αποδίδει τη σημασία αγγλικών λέξεων σχετικών με 
την οικονομία, τις χρηματοδοτήσεις, τις τραπεζικές και 
επιχειρησιακές συναλλαγές. 

• θα έχει βελτιώσει τις γνώσεις του στις γενικές Αρχές 
Αγγλικού και Ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού 
Δικαίου στην Αγγλική γλώσσα,και πιο συγκεκριμένα 
στην Ανάλυση ορολογίας κειμένων Αστικού Δικαίου 
(ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό), με 
έμφαση στο δίκαιο των συμβάσεων. 
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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.)   

Θεω
ρία 

Πρακτική 
Δια ζώσης 

διδασκαλία 
στην τάξη 

Από 
απόσταση  

(e-learning) 

Financial English    3 ώρες 1. Banking and 
Credit, Reading 
a bank 
statement, 
Writing 
cheques, credit 
cards 

Γενικές Ικανότητες 

-Κριτική σκέψη 

Ανεύρεση και επεξεργασία 

πληροφοριών  

-Προαγωγή της ελεύθερης, 

δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

-Παραγωγή νέων 

ερευνητικών ιδεών  

-Eργασία σε διεθνές 

περιβάλλον 

-Αναζήτηση  σύγχρονης 

βιβλιογραφίας και 

βελτίωση της γνώσης 

-Παραγωγή νέων 

ερευνητικών ιδεών 

-Αυτόνομη εργασία 

-Λήψη αποφάσεων  

Ο επιμορφούμενος  θα 

είναι  σε θέση: 

(Financial English) 

-να αναγνωρίζει τα 

χαρακτηριστικά 

διατύπωσης και σύνθεσης 

της Αγγλικής επιστημονικής 

γλώσσας και ειδικότητάς 

   3 ώρες 2. Commercial 
and Investment 
banking, Loans 
and Credit 

   3 ώρες 3. Accounting 
systems 

   3 ώρες 4. Central 
banking and 
monetary 
system, Talking 
about figures 

   3 ώρες 5.  Meetings 
and Negotiating 

   3 ώρες 6.  Foreign 
Exchange 
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   3 ώρες 7.  Fraud, 
Bankruptcy 

του 

-να βελτιώσει την γενική 

επικοινωνιακή του 

ικανότητα στην Αγγλική 

γλώσσα (δεξιότητες 

προφορικού και γραπτού 

λόγου)  

-να αντιλαμβάνεται την 

ορολογία και τις έννοιες 

κλειδιά της ειδικότητας του 

-να είναι εξοικειωμένος με 

κάποιες από τις πρακτικές 

δεξιότητες που θα κληθεί 

να αναπτύξει ως 

μελλοντικό στέλεχος  

χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων σε 

πραγματικά εργασιακά 

περιβάλλοντα 

-να κατανοεί και να 

επεξεργάζεται κείμενα και 

άρθρα με επιχειρησιακή, 

οικονομική και τραπεζική 

ορολογία, , λήψη 

αποφάσεων, διοίκησης 

προσωπικού, ανθρώπινους 

πόρους, επενδύσεις, 

έγγραφα συναλλαγών 

επιχειρήσεων, ξένες 

επενδύσεις και κόστος κλπ. 

-να παρουσιάζει τις 

υποθέσεις ή τα 

επιχειρήματά του  με 

σαφήνεια και ακρίβεια στις 

συζητήσεις και τις 

διαπραγματεύσεις του 

(Legal English): 

-να αναγνωρίζει τα 

χαρακτηριστικά 

διατύπωσης και σύνθεσης 

της Αγγλικής επιστημονικής 

γλώσσας και ειδικότητάς 

   3 ώρες 8.  Stocks and 
shares, Mergers 
and Acquisitions 

   3 ώρες 9.  Business 
Correspondence
, Writing reports 

   3 ώρες 10.   Taxes and 
Insurance 

Legal English    4 ώρες 1.  The practice 
of Law (bodies, 
types of law, 
types of courts) 

   3 ώρες 2. 
Understanding 
Contracts 

   3 ώρες 3.  
Understanding 
Contracts 

   3 ώρες 4.  The language 
of Employment 
law 

   3 ώρες 5.  Real Property 
Law 

   3 ώρες 6.  The language 
of Competition 
Law 
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   3 ώρες 7.  Debtor- 
Creditor, 
consumer 
rights, wills 

του  

-να βελτιώσει την γενική 

επικοινωνιακή του  

ικανότητα στην Αγγλική 

γλώσσα (δεξιότητες 

προφορικού και γραπτού 

λόγου) στην νομική 

ορολογία  

-να χειρίζεται 

αποτελεσματικά τη νομική 

γλώσσα σε αγγλικά κείμενα 

-να ελέγχει και να κατανοεί 

νομικά έγγραφα και 

συμφωνίες στην αγγλική 

γλώσσα 

-να σχεδιάζει δικά του 

νομικά έντυπα στην 

αγγλική γλώσσα  

   3 ώρες 8.  The language 
of Business Law 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών αποτελεσμάτων 

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 Χαραλαμπία Συριστατίδου, 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Χαραλαμπία Συριστατίδου, Καθηγήτρια Αγγλικών 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

30+25 55 
55 

2,20 
 /25 

 
2,2 μονάδες ECVET 

Financial English 2,5 μήνες, 30 ώρες 

Legal English 2 μήνες, 25 ώρες 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 

Financial English: 180€ χωρίς έκπτωση, 120€ με 
έκπτωση Νο1 και 150€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 180€ (εφάπαξ), 120€ (εφάπαξ), 150€ 
(εφάπαξ) 
 
Legal English: 180€ χωρίς έκπτωση, 120€ με 
έκπτωση Νο1 και 150€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 180€ (εφάπαξ), 120€ (εφάπαξ), 150€ 
(εφάπαξ) 
 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1:240€ 
Έκπτωση Νο2: 300€ 

 

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. 
 

 


