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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Τμήμα 
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  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
(Sustainable Finance & Accounting): 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
(Με ασύγχρονη εκπαίδευση, Προτεινόμενη έναρξη: 
Νοέμβριος 2021) 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 4 μήνες  

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 120  

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται)  1. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες), 
τράπεζες, επενδυτικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, 
λογιστικές/συμβουλευτικές εταιρείες.  
2. Πτυχιούχοι οι οποίοι θα ήθελαν να εργαστούν σε τέτοιους 
οργανισμούς, όπως και στο δημόσιο. 

Γλώσσα υλοποίησης  Ελληνικά, με υλικό του προγράμματος να είναι επίσης στα 
αγγλικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση αγγλικών (Δυνατότητα 

για κατανόηση κειμένων από τον χρηματοοικονομικό τύπο και 

ρυθμιστικές αρχές). 

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  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, στα e‐
learning: καταγραφή ωρών παρακολούθησης 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας κ.λπ.) 

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 
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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.  Επίσης  σε  κάποιες  διδακτικές 
ενότητες είναι διαθέσιμα video διαλέξεων τα οποία δεν μπορεί 
ο  συμμετέχοντας  να  αποθηκεύσει  αλλά  μόνο  να 
παρακολουθήσει  on  line  συνδεδεμένος  με  την  πλατφόρμα 
όσες  φορές  το  επιθυμεί.  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 

Η μεγάλη εικόνα 
 

10 

Επενδυτικές/χρηματοδοτικές αποφάσεις και 
ο ρόλος των πληροφοριών 

8 

Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις 
(Sustainability performance) 

19 

Λογιστικά θέματα  35 

‘Πράσινη’ τραπεζική  26 

Αγορές ρύπων  9 

‘Πράσινες’ επενδύσεις  13 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 λέξεις) 

 
Σκοπός του προγράμματος είναι παρουσίαση και η κατανόηση 
των  οικονομικών,  κοινωνικών  και  περιβαλλοντικών 
επιδράσεων  που  έχουν  οι  οργανισμοί  στο  εξωτερικό 
περιβάλλον  τους,  όπως  και  των  αλληλεξαρτήσεων  μεταξύ 
αυτών, αλλά και των κινδύνων και ευκαιριών των επιχειρήσεων 
που  συνδέονται  με  περιβαλλοντικά  και  κοινωνικά  ζητήματα. 
Επίσης,  το  πρόγραμμα  έχει  σκοπό  να  παρουσιάσει  με 
λεπτομέρεια τους βασικούς ενδιαφερόμενους και των αναγκών 
τους,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  περιβαλλοντικά  και  κοινωνικά 
ζητήματα,  όπως  και  των  βασικών  εννοιών  της  αειφορίας, 
εταιρικής  κοινωνικής  ευθύνης  και  κοινωνικής υπευθυνότητας 
με  δεδομένο  ότι  αυτές  οι  έννοιες  συνδέονται  άρρηκτα  με  τη 
χρηματοοικονομική και τη λογιστική. Το πρόγραμμα έχει επίσης 
σκοπό  την  κατανόηση  των κινδύνων που φέρουν οι  τράπεζες 
και  άλλοι  χρηματοδότες  οι  οποίοι  σχετίζονται  με  τη 
χρηματοδότηση  επιχειρήσεων  και  έργων  με  χαμηλές 
περιβαλλοντικές  και  κοινωνικές  επιδόσεις,  όπως  επίσης  και 
χρηματοοικονομικών  προϊόντων  που  λαμβάνουν  υπόψη 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους.  
 
Τέλος, το πρόγραμμα έχει σκοπό την ανάπτυξη κατανόησης για 
τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  επιχειρήσεις  επικοινωνούν 
πληροφόρηση για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, και 
γενικότερα  ζητήματα αειφορίας,  σε  εξωτερικούς  χρήστες  των 
οικονομικών τους καταστάσεων με τρόπο που να συνδέει αυτές 
τις παραμέτρους με την χρηματοοικονομική τους απόδοση.  

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)  

Βασικές δεξιότητες: 
1.  Κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών επιδράσεων που έχει κάθε 
οργανισμός στο εξωτερικό του περιβάλλον και των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ αυτών. 

2. Κατανόηση και προσδιορισμός των βασικών 
ενδιαφερομένων (stakeholders) στο εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού και των 
αναγκών τους. 

3. Κατανόηση των εννοιών αειφορία (sustainability), 
εταιρική κοινωνική ευθύνη (corporate social 
responsibility) και κοινωνική υπευθυνότητα 
(accountability) και γιατί αυτές οι έννοιες είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χρηματοοικονομική και 
τη λογιστική. 

4. Κατανόηση των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών 
των επιχειρήσεων που συνδέονται με 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. 

5. Κατανόηση των κινδύνων των τραπεζών και των 
άλλων χρηματοδοτών οι οποίοι συνδέονται με τη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων και έργων με χαμηλές 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις. 
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6. Κατανόηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που 
λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
παραμέτρους και της δυνητικής συνεισφοράς τους 
στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
επιδόσεως των επιχειρήσεων και των τραπεζών, 
αλλά και της κερδοφορίας τους. 

  Προηγμένες δεξιότητες:  
1. Ποσοτικές αναλύσεις κόστους‐ωφελείας για 

'πράσινες' και ‘κοινωνικές’ επενδύσεις 

  2. Προσεγγίσεις στη μέτρηση περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιδόσεων 

  3. Εφαρμογή των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων 
(απομείωση, απόσβεση, προβλέψεις, αναγνώριση 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) 

  4. Σύγχρονες πρακτικές κατάρτισης εκθέσεων για τις 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των 

επιχειρήσεων 

  5. Πρακτικές για τη μείωση του ‘περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος’ προϊόντων και επιχειρήσεων 

  6. Κατανόηση των carbon credits και των σχετικών 

επενδυτικών ευκαιριών, των αγορών ρύπων, και των 

'πράσινων' επενδύσεων (φυσικών και 

χρηματοοικονομικών). 
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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) 

Η μεγάλη εικόνα  Οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση: 
 
‐να κατανοούν τις  
οικονομικές, 
κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές 
επιδράσεις που 
έχει κάθε 
οργανισμός στο 
εξωτερικό του 
περιβάλλον και 
των 
αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ αυτών. 
 
‐να κατανοούν και 
προσδιορίζουν 
τους βασικούς 
ενδιαφερόμενους 
(stakeholders) στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
περιβάλλον ενός 
οργανισμού και 
των αναγκών τους.
 
‐να κατανοούν τις 
έννοιες αειφορία 

        ΩΡΕΣ: 2  1. Οι 
περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές 
επιδράσεις της 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. 

        ΩΡΕΣ: 2  2. Διευρύνοντας 
το σκοπό της 
επιχείρησης πέρα 
της ικανοποίησης 
των οικονομικών 
προσδοκιών των 
μετόχων‐
ιδιοκτητών: Η 
επιχείρηση και οι 
βασικοί 
ενδιαφερόμενοι 
φορείς 
(stakeholders)  

        ΩΡΕΣ: 2  3. Αειφορία 
(Sustainability) ‐ 
Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη 
(Corporate Social 
Responsibility) ‐ 
Κοινωνική 
Υπευθυνότητα 
(Accountability)  
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        Ώρες – 4,5&6: 4  4. ‘Πράσινα’ 
χρηματοοικονομικ
ά προϊόντα, 
αγορές ρύπων και 
καινοτομία 
(επιχειρηματική 
και 
χρηματοοικονομικ
ή) 

(sustainability), 
εταιρική 
κοινωνική ευθύνη 
(corporate social 
responsibility) και 
κοινωνική 
υπευθυνότητα 
(accountability) 
και γιατί αυτές οι 
έννοιες είναι 
άρρηκτα 
συνδεδεμένες με 
τη 
χρηματοοικονομικ
ή και τη λογιστική. 
 
‐να κατανοούν 

τους κινδύνους 

        5. Βιώσιμη 
ανάπτυξη – 
Προκλήσεις και 
επενδυτικές/επιχε
ιρηματικές 
ευκαιρίες 

        6. Θεσμικές 
πρωτοβουλίες της 
ΕΕ 

Επενδυτικές/χρηματοδοτικές αποφάσεις και ο ρόλος των πληροφοριών 
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        Ώρες – 
7,8,9&10: 8 

7. Τιμολόγηση 
χρηματοοικονομικ
ών προϊόντων 
‐  Βασικές 
αρχές 
τιμολογήσεως 
‐
  Τιμολόγησ
η δανείων, 
ομολόγων και 
μετοχών 

αλλά και τις 

ευκαιρίες των 

επιχειρήσεων που 

συνδέονται με 

περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά 

ζητήματα. 

‐να κατανοούν 

τους κινδύνους 

των τραπεζών και 

των άλλων 

χρηματοδοτών οι 

οποίοι συνδέονται 

με τη 

χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων και 

έργων με χαμηλές 

περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές 

επιδόσεις. 

‐να κατανοούν τα 

χρηματοοικονομικ

ά προϊόντα που 

λαμβάνουν 

υπόψη 

περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές 

παραμέτρους και 

τη δυνητική 

συνεισφορά τους 

στη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής 

και κοινωνικής 

επιδόσεως των 

επιχειρήσεων και 

των τραπεζών, 

αλλά και της 

κερδοφορίας 

τους. 

        8. Εισαγωγή στους 
κινδύνους των 
χρηματοδοτών και 
των 
χρηματοδοτουμέν
ων 

        9. Εισαγωγή στους 
κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς 
κινδύνους 

        10. Sustainability 
Credit ratings 
 

Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις (Sustainability performance) 

        ΩΡΕΣ: 2  11. 
Περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές 
επιδόσεις των 
επιχειρήσεων – 
Ιστορική 
αναδρομή  

        ΩΡΕΣ: 4  12. Δείκτες 
μετρήσεως 
περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών 
επιδόσεων  
α. Οι προσεγγίσεις 
των Ηνωμένων 
Εθνών και της 
Διεθνούς 
Τραπέζης (World 
Bank – IFC) 
β. Ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες 
(KLD – Thomson 
Reuters) 
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        ΩΡΕΣ: 4  13. Η δυσκολία 
μετρήσεως των 
περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών 
επιδόσεων  

‐να διεξάγουν 
ποσοτικές 
αναλύσεις 
κόστους‐ωφελείας 
για 'πράσινες' και 
‘κοινωνικές’ 
επενδύσεις 
 
‐ να εκτιμούν 
περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές 
επιδόσεις 
 
‐ να εφαρμόζουν 
τα αντίστοιχα 
λογιστικά 
πρότυπα 
(απομείωση, 
απόσβεση, 
προβλέψεις, 
αναγνώριση 
περιουσιακών 
στοιχείων και 
υποχρεώσεων) 
 
‐ να ακολουθούν 
σύγχρονες 

        ΩΡΕΣ: 4  14. Κλιματική 
Αλλαγή και 
αποτύπωμα 
άνθρακος (Carbon 
footprint)  
α. Μέτρηση: 
Εκπομπές Σκοπού 
1, 2 και 3. 
β. Μείωση: 
Επιτυγχάνοντας το 
“μηδενικό 
ισοζύγιο 
άνθρακα” 
γ. Η συμφωνία 
του Παρισίου και 
άλλες διεθνείς 
πρωτοβουλίες 

        ΩΡΕΣ: 5  15. Εφαρμογές / 
Αναλύσεις 
πραγματικών 
καταστάσεων  

Λογιστικά θέματα 
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        ΩΡΕΣ: 10  16. 
Περιβαλλοντική 
και Κοινωνική 
Λογιστική  
α. 
Προσδιορίζοντας 
το κόστος των 
περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών 
επιπτώσεων 
β. Λογιστική 
αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών 
συνεπειών (ΔΛΠ 
16, ΔΛΠ 36, ΔΛΠ 
37) 
γ. Είναι οι 
εκπομπές ρύπων 
περιουσιακό 
στοιχείο της 
επιχείρησης; 
δ. Οι νέες τάσεις 
στη λογιστική 
απεικόνιση των 
περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών 
επιπτώσεων των 
επιχειρήσεων. 

πρακτικές 
κατάρτισης 
εκθέσεων για τις 
περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές 
επιπτώσεις των 
επιχειρήσεων 
 
‐ να εφαρμόζουν 
Πρακτικές για τη 
μείωση του 
‘περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος’ 
προϊόντων και 
επιχειρήσεων 
 
‐να κατανοούν τα 
carbon credits και 
τις σχετικές 
επενδυτικές 
ευκαιρίες, των 
αγορών ρύπων, 
και των 
'πράσινων' 
επενδύσεων 
(φυσικών και 
χρηματοοικονομικ
ών 
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        ΩΡΕΣ: 10  17. Έκθεση των 
περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών 
επιπτώσεων 
(Environmental 
and Social 
Reporting)  
α. Ιστορική 
αναδρομή 
β. Πρότυπα  
γ. Global 
Reporting 
Initiative 
δ. Carbon 
Disclosure Project 
ε. Sustainability 
Accounting 
Standards Board 
στ. Integrated 
Reporting 
ζ. Αξιοπιστία των 
εκθέσεων 
περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών 
επιπτώσεων 

        ΩΡΕΣ: 6  18. Θεσμικές 
πρωτοβουλίες  
α. Η Οδηγία 
2014/95/ΕΕ για τη 
δημοσιοποίηση 
μη 
χρηματοοικονομικ
ών πληροφοριών 
και πληροφοριών 
για την 
πολυμορφία από 
ορισμένες 
μεγάλες 
επιχειρήσεις και 
ομίλους 
β. Άλλες διεθνείς 
πρωτοβουλίες 

        ΩΡΕΣ: 4  19. Έλεγχος των 
εκθέσεων 
περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών 
επιπτώσεων 
(social audit – 
assurance)  
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        ΩΡΕΣ: 5  20. Εφαρμογές / 
Αναλύσεις 
πραγματικών 
καταστάσεων  

‘Πράσινη’ τραπεζική 

        Ώρες – 
21,22&23: 8 

21. Κίνδυνοι και 
ευκαιρίες 

        22. 
Περιβαλλοντικοί 
& κοινωνικοί 
κίνδυνοι και 
τραπεζικοί 
κίνδυνοι 
(πιστωτικός, 
θεσμικός, φήμης) 

        23. Θεσμικές 
παρεμβάσεις 

        Ώρες: 18  24. Εφαρμογές / 
Αναλύσεις 
πραγματικών 
καταστάσεων   

Αγορές ρύπων 

        Ώρες: 9  25. Οικονομική 
λογική 

        26. To Ευρωπαϊκό 
Σύστημα 
Εμπορίας Ρύπων 
(EU Emissions 
Trading System – 
EU ETS) 
 

        27. Κίνδυνοι και 
ευκαιρίες για 
επιχειρήσεις και 
επενδυτές 

‘Πράσινες’ επενδύσεις 

        13  28. 
Χρηματοδότηση 
της τεχνολογικής 
καινοτομίας 

        29. ‘Πράσινα’ 
ομόλογα 

        30. 
Οικοτουρισμός 

        31. Επενδυτικά 
κεφάλαια 

 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 
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Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών αποτελεσμάτων 

H  εξεταστική  διαδικασία  διεξάγεται  μέσα  από  την 
πλατφόρμα  e‐learning  με  την  ανάρτηση  θεμάτων 
(ερωτήσεων‐  ασκήσεων  τελικής  εξέτασης)  σε  μορφή 
ανάθεσης  εργασίας  με  προθεσμία  υποβολής  των 
απαντήσεων. Η Εργασία αξιολογείται, και περιλαμβάνει 
απαντήσεις  σε  ερωτήσεις,  ασκήσεις  και  μελέτες 
περίπτωσης σχετικές με  την εφαρμογή των θεματικών 
ενοτήτων που καλύφτηκαν στο πρόγραμμα. 
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. Άγγελος Αντζουλάτος  

2. Διογένης Μπαμπουκάρδος 

Ιδιότητες εκπαιδευτών  1. κ. Άγγελος Αντζουλάτος (Καθηγητής Τραπεζικής 

Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής 

και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς) 

2. κ. Διογένης Μπαμπουκάρδος (Assistant Professor of 

Accounting, University of Essex, United Kingdom) 

 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Μέλη ΔΕΠ ελληνικού ή Βρετανικού Πανεπιστημίων, 
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 

Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα: 
Διδασκόντων: 
https://bankfin.unipi.gr/faculty/angelos‐antzoulatos/ 
https://www.essex.ac.uk/people/babou41103/diogenis‐
baboukardos 
 
 
Ακαδημαϊκού υπεύθυνου: 
https://bankfin.unipi.gr/faculty/seraina‐
anagnostopoulou/ 
 
Τα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα των 
διδασκόντων και της ακαδημαϊκής υπεύθυνου 
βρίσκονται στο χώρο της χρηματοοικονομικής και 
λογιστικής, με επιπλέον εξειδίκευση σε θέματα  
αειφόρου ανάπτυξης και των προεκτάσεων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων στη 
χρηματοοικονομική και τη λογιστική 
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Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού  Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 

Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

120  120 
120 

4,8 
 /25 

 

4,8 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  
(Sustainable Finance & 

Accounting): 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

4 μήνες, 120 

ώρες, 4,8 

μονάδες ECVET 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

Κόστος συμμετοχής 
720€ χωρίς έκπτωση, 500€με έκπτωση Νο1, 
600€ με έκπτωση Νο2 
 
Δόσεις: 720€ (200*3+120), 500€ (200*2+100), 600€ 
(200*2+100*2) 

720€, χωρίς έκπτωση 
500€, με έκπτωση Νο1 
600€, με έκπτωση Νο2  
 

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 

 



16 
 

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) 

 

 

 

 


