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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 Τραπεζικές Δραστηριότητες και Εργαλεία 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

202, 206 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 8 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 94 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζοϋπαλλήλους  πού 
ασχολούνται με το εμπόριο, Εφοριακοί, φορολογούμενοι, 
πιστωτές, νομικοί. 
Φοιτητές ή απόφοιτους Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης, 
Στελέχη Οικονομικών / Εμπορικών Διευθύνσεων 
επιχειρήσεων, Στελέχη Χρηματοπιστωτικού τομέα 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιθυμητές γνώσεις 

πληροφορικής ή/και τραπεζικής. 

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 σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, 
πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και 
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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 

Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο 
στο Διεθνές Εμπόριο 

2 μήνες, 30 ώρες παρακολούθησης 

Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων 3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών 
απαιτήσεων) και Commercial Finance 

3 μήνες, 14 ώρες παρακολούθησης 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

Στόχοι του Προγράμματος είναι  

• η κατανόηση των ενεγγύων πιστώσεων με παραδείγματα  
και τεστ αυτοαξιολόγησης σε κάθε ενότητα 

• να προσφέρει το βασικό γνωσιακό υπόβαθρο γύρω από ένα 
ειδικότερο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την 
ικανοποίηση αξιώσεων, της κατάσχεσης των τραπεζικών 
καταθέσεων και να αναδείξει την πρακτική εφαρμογή του 
μέσου αυτού στη σύγχρονη οικονομική και συναλλακτική 
ζωή αλλά και τους περιορισμούς που ο κοινός νομοθέτης 
θέτει γύρω από αυτό. Η κατάσχεση των χρηματικών 
απαιτήσεων στα χέρια Τράπεζας, ως τρίτης, συνιστά 
σήμερα εν μέσω οικονομικής ύφεσης, το κατ’ εξοχήν 
αποτελεσματικό μέσο για την ικανοποίηση των δανειστών. 
Οι λόγοι που εξηγούν την ανωτέρω παραδοχή, η εξέλιξη της 
νομοθεσίας σχετικά με την κατάσχεση των καταθέσεων, οι 
υποχρεώσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος μετά την επίδοση 
του κατασχετηρίου σε αυτό, οι ιδιαιτερότητες ορισμένων 
καταθέσεων, οι ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν όταν 
στην εν λόγω διαδικασία εμπλέκεται το Δημόσιο, είτε ως 
δανειστής, είτε ως οφειλέτης, είναι ορισμένα από τα 
θέματα που θα εξετάσουμε με αρκετή προσοχή, ώστε στο 
τέλος του μαθήματος οι φοιτητές που θα το 
παρακολουθήσουν να έχουν αποκτήσει μία σφαιρική 
αντίληψη για το πώς και σε ποιες περιπτώσεις η λειτουργία 
των τραπεζών δύναται να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για 
την ικανοποίηση των πιστωτών 

• να εξοικειώσει τον συμμετέχοντα με το παγκοσμίως πιο 
δυναμικό προϊόν βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων. Το factoring αποτελεί το βασικό συστατικό 
της λεγόμενης χρηματοδότησης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Αν και υπάρχει στις παγκόσμιες αγορές με 
διάφορες μορφές εδώ και πολλούς αιώνες, έχει κερδίσει 
σημαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια αφού αποτελεί 
έναν από τους πιο ασφαλείς τρόπους χρηματοδότησης των 
τρεχουσών αναγκών μιας επιχείρησης με πολύ μειωμένες 
πιθανότητες δημιουργίας επισφαλειών αφού 
παρακολουθεί το συναλλακτικό κύκλωμα και λαμβάνει 
έγκαιρα τα όποια μηνύματα αφερεγγυότητας.  
Το factoring θεωρείται παγκοσμίως ως καταλυτικό 
χρηματοδοτικό προϊόν του εγχώριου και παγκόσμιου 
εμπορίου ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που οι εμπορικές 
συναλλαγές έναντι ανοικτού λογαριασμού (χωρίς δηλαδή 
Τραπεζικές εγγυήσεις) κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Για τους 
πιο πάνω λόγους και σε συνδυασμό με την ενίοτε 
ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει, το factoring αποτελεί 
και σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των πωλήσεων μιας 
επιχείρησης εξ ου και το ενδιαφέρον και από στελέχη 
εμπορικών διευθύνσεων των επιχειρήσεων εκτός από αυτά 
του αμιγώς χρηματοοικονομικού τομέα. 
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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)  

Η ικανότητα  χειρισμού των ενεγγύων πιστώσεων  με σχετική  
άνεση , πού είναι σημαντική για κάθε ασχολούμενο με το 
αντικείμενο 

Ικανότητα Έρευνας Νομοθεσίας και Νομολογίας 

Σύγκριση και Αξιολόγηση Πληροφοριών 

Διαφοροποίηση Κατάσχεσης από Ιδιώτη και Δημόσιο 

Ικανότητα μετατροπής θεωρητικών δεδομένων στην 
καθημερινή πρακτική 

Σωστή αντίληψη των πλεονεκτημάτων, αλλά και των 
υποκείμενων κινδύνων 

Αντίληψη και ανάλυση των αναγκών με στόχο τη σωστή 
αντιστοίχιση με τη σωστή υβριδική παραλλαγή του προϊόντος 
factoring 
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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) 

Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο στο Διεθνές Εμπόριο 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ    1   

2. Ο ΚΥΚΛΟΣ 
ΤΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΣΤΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-
ΕΞΑΓΩΓΕΣ) 

   1   

3. ΟΡΙΣΜΟΙ    1   

4. ΕΚΔΟΣΗ, 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ
ΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΕΝΕΓΓΥΟΥ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ 

   1   

5. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

   1   

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ/Π
ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΦΟΡΤΩΤΙΚΩ
Ν 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

   13 6.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
6.2 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ 
6.3 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
6.3.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
6.3.2 ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
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6.3.3 ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
6.3.4 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
6.3.5 
ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ/ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ ΒΑΡΟΥΣ 
6.3.6 ΚΙΒΩΤΟΛΟΓΙΟ 
6.3.7 ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
6.4 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
6.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ 
ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ 
ΠΙΘΑΝΟΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ/Π
ΛΗΡΩΜΗ 

   4   

8. 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙ
ΜΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

   4   

9. ΕΞΟΔΑ 
ΕΝΕΓΓΥΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

   4   

Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων 

1. EΙΣΑΓΩΓΗ- 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

   4 1.Εισαγωγικές 
Παρατηρήσεις  
2.Εννοιολογική 
Προσέγγιση 
χρήσιμων όρων  
3.Ιστορική 
Αναδρομή 
 

ΕΜΠΕΔΩΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2.ΑΡΣΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
ΚΑΙ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

   4 1.Η στροφή της 
νομολογίας και η 
θέσπιση του 
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ
Ν 
(ΠΑΡΑΒΑΛΛ
ΕΤΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
) 

άρθρου 24 του ν. 
2915/2001. 
 
2.Ανάλυση του 
άρθρου 24 ν. 
2915/2001. 
3.Η σημασία της 
νομοθετικής 
κατοχύρωσης της 
άρσης του 
τραπεζικού 
απορρήτου των 
καταθέσεων στην 
περίπτωση 
κατασχέσεων 
4.Η εφαρμογή των 
άρθρων 87 επ. του 
νδ 17.7/13.8.1923 
«περί ειδικών 
διατάξεων επί 
ανωνύμων 
εταιρειών». 
 

3.Κατάσχεση 
εις χείρας 
τρίτου ως 
μέσο 
αναγκαστική
ς εκτέλεσης, 
κατάσχεση 
καταθέσεων 
εις χείρας 
της 
τράπεζας ως 
τρίτης 

-ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΚΠΟΛΔ 

   4 1.Η επιβολή 
κατάσχεσης κατά 
τον ΚΠολΔ. 
2.Γενικές 
Προϋποθέσεις 
κατάσχεσης εις 
χείρας τρίτου. 
3.Ειδικές 
Προϋποθέσεις 
κατάσχεσης εις 
χείρας τρίτου. 
4.Αντικείμενο 
κατάσχεσης εις 
χείρας τρίτου 
(Τράπεζας). 
5.Η έναρξη 
κατάσχεσης εις 
χείρας τρίτου κατά 
τον ΚΠολΔ. 
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4.Ειδικότερα 
ζητήματα 
κατασχέσεω
ν (ενδ. 
κατάσχεση 
κοινού 
λογαριασμο
ύ, 
κατάσχεση 
καταθέσεως 
σε 
αλληλόχρεο 
λογαριασμό) 
Α-Β-Γ 
ΜΕΡΟΣ 

   13 1.Περιεχόμενο 
κατασχετηρίου 
2.Η δήλωση τρίτου   
3.Ειδικά Ζητήματα 
(μέρος πρώτο) 
Ειδικά Ζητήματα 
(μέρος δεύτερο) 
Ειδικά ζητήματα 
(μέρος τρίτο) 

 

5.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ
ΩΝ (ΜΕΡΟΣ 
Α-Β) 

   8 1.Η στάση της 
Τράπεζας σε 
περίπτωση 
τηρήσεως 
περισσότερων 
λογαριασµών στο 
όνοµα του καθ’ ού 
η εκτέλεση 
οφειλέτη-
καταθέτη. 
2.Συνέπειες από 
την επιβολή της 
κατάσχεσης 
τραπεζικών 
καταθέσεων 
(μέρος πρώτο και 
δεύτερο) 

 

 ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 
ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ 
ΤΡΙΤΟΥ 
(ΜΕΡΟΣ Α-Β) 

   13 Το Δημόσιο με την 
ιδιότητα του 
επισπεύδοντος 
δανειστή - ΚΕΔΕ 
(μέρος πρώτο) 
Το Δημόσιο με την 
ιδιότητα του 
επισπεύδοντος 
δανειστή - ΚΕΔΕ 
(μέρος δεύτερο) 
1. Ιδιαιτερότητες 
κοινοποίησης 
2. Ακατάσχετα 
(άρθρο 31 ΚΕΔΕ)  
3. Άλλες 
ειδικές/προνομιακ
ές ρυθμίσεις 
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 ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΩΣ ΚΑΘ’ ΟΥ 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

   4 Το Δημόσιο ως 
καθ’ ου η εκτέλεση 
1. Επιτρεπτό της 
κατάσχεσης κατά 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ, 
ΟΤΑ 
2. Προϋποθέσεις 
κατάσχεσης 
α. Κατάσχεση 
αποκλειστικά της 
ιδιωτικής 
περιουσίας του 
Δημοσίου 
β. Προσκόμιση 
ισόποσης 
εγγυητικής 
επιστολής εκ 
μέρους του 
επισπεύδοντος 
δανειστή 
γ. Προθεσμία 
εκτέλεσης 
Συμπερασματικές 
σκέψεις 

 

Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) και Commercial Finance 

1. Εισαγωγή 
στο 
Factoring 

   1 1. Πρόλογος 
2. Ορισμός 
3. Ιστορία 

 

Γενική γνώση της 
ιστορικής εξέλιξης 
και συνεισφοράς  

2. 
Λειτουργία 
και 
Προϊόντα 

 

   1,5 1. Λειτουργία και 
είδη factoring 

Προϊόντα factoring 

Λειτουργία κι 
εξειδίκευση  

3. Ασκήσεις- 
παραδείγμα
τα 

   1   

4. Χρήση και 
Μοντέλο 
Εταιρείας 
Factoring 

   1 1.Οφέλη και 
εμπόδια στην 
υιοθέτηση του 
factoring 2. Το 
επιχειρηματικό 
κοινό που υιοθετεί 
το factoring 3. 
Τυπική δομή ενός 
Factoring παρόχου         
4. Factoring και 
πληροφοριακά 
συστήματα 

Πρακτική 
αντιμετώπιση και 
γενική αντίληψη 
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5. Ασκήσεις- 
παραδείγμα
τα 

   1   

6. Θεσμική 
αντιμετώπισ
η 

   1,5 1. 1. Νομικό σκέλος 
2. 2. Φορολογικό 

σκέλος 
3. 3. Λογιστικό 

σκέλος 
4. 4. Θεσμική 

εποπτεία 

5. Factoring και 
καταπολέμηση 
ξεπλύματος 
χρήματος (Anti-
money laundering) 

Θεσμική 
αντιμετώπιση 

7. Ασκήσεις- 
παραδείγμα
τα 

   1   

8. Κίνδυνοι 
για τον 
Factor και 
Διαχείριση 
αυτών 

   1,5 1. Πιστωτικός 
κίνδυνος 
(Credit Risk) 

2. Αντισταθμιστές 
πιστωτικού 
κινδύνου (Risk 
sharing 
partners) 

3. Εμπορικός 
κίνδυνος 
(Commercial 
Risk) 

4. Λειτουργικός 
κίνδυνος 
(Operational 
Risk) 

5. Κίνδυνος 
αγοράς 
(Market Risk) 

6. Κίνδυνος 
αντισυμβαλλόμ
ενου 
(Counterparty 
Risk) 

Πολιτική 
διαχείρισης 
κινδύνων 

Αντίληψη 
κινδύνων στην 
πράξη 

9.Ασκήσεις- 
παραδείγμα
τα 

   1   
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10. Το 
factoring και 
Commercial 
Finance στην 
παγκόσμια 
αγορά 

   1 1. Οργανισμοί 
προώθησης 

2. Επικοινωνία 
και 
εκπαίδευση 

Διεθνείς Αγορές 

Γενικές γνώσεις 
για την έκταση 
χρήσης του 
προϊόντος 

11. Τάσεις 
και 
συγγενείς 
μηχανισμοί 

 

   1,5 1. Global 

Transaction 

Services 

2. Τιτλοποίηση 

απαιτήσεων 

(Trade 

Receivables 

Securitization

) 

Floor Plan 
Financing 

Η ένταξη του 
προϊόντος σε μια 
ευρύτερη 
προοπτική 

 

                                                                   

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.      Ευαγγελία Σκρέκη 
3.      Γεώργιος Καραγιαννόπουλος 

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1.      Εμμανουήλ Τσιριτάκης , Μέλος ΔΕΠ 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 
2.      Ευαγγελία Σκρέκη, Δικηγόρος 
3.      Γεώργιος Καραγιαννόπουλος,  Διευθύνων 
Σύμβουλος Eurobank Factors 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

 
3,76 μονάδες ECVET 
 

 
Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

30+50+14 94 
94 

3,76 
 /25 

 

Ενέγγυες Πιστώσεις 
– Ένα 
χρήσιμο εργαλείο 
στο Διεθνές Εμπόριο 

2 μήνες, 30 ώρες 

παρακολούθησης 

Κατάσχεση 
Τραπεζικών 
Καταθέσεων 

3 μήνες, 50 ώρες 

παρακολούθησης, 2 μονάδες 

ECVET 

Factoring 
(πρακτορεία 
επιχειρηματικών 
απαιτήσεων) και 
Commercial Finance 

3 μήνες, 14 ώρες 

παρακολούθησης 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο στο 

Διεθνές Εμπόριο: 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με 

έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ (εφάπαξ) 

Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων: 350€ χωρίς 

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

Νο2 

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

(200+100) 

Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) 
και Commercial Finance: 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: 670€ 
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 
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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 

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 
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  Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 
 


