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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

Το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει την υλοποίηση του 11ου 

κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία 

προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και 

γνώσεων με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

Τα επιμορφωτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη 

επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 

τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΕΑΠ, σε όλα τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και 

Επιμόρφωσης του ΕΑΠ (όπως τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα), δεν 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένοι φοιτητές σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα 

Σπουδών του ΕΑΠ. 

Σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων 

Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και 

επαγγελματικού κύρους. Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε πόλη ανάλογα και με τη 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων.  

Τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα διεξάγονται από 21 Οκτωβρίου 2015 

έως 21 Φεβρουαρίου 2016, προσφέρονται με την μεθοδολογία του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου και είναι διάρκειας 150 ωρών (16 ώρες διδασκαλίας, που 

παρακολουθούνται δια ζώσης σε 4 συμβουλευτικές συναντήσεις, με τον επιβλέποντα 
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καθηγητή και 134 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και 

γραπτής εργασίας 6 έως 10 σελίδων, που αξιολογείται από τον διδάσκοντα).  

Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση 

Παρακολούθησης. 

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του 11ου Κύκλου είναι τα εξής:  

1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος 

συμμετοχής 280 ευρώ) 

2. Ανάλυση Επενδύσεων (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος 

συμμετοχής 280 ευρώ) 

3. Χρηματοοικονομική (Γενική) Λογιστική (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 

ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ) 

4. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, 

κόστος συμμετοχής 280 ευρώ) 

5. Λογιστική Εταιρειών (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος 

συμμετοχής 280 ευρώ) 

6. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 

ευρώ) 

7. Ελεγκτική – Πλήρης Λογιστικός Έλεγχος με Πρακτικές Εφαρμογές (εξ 

αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ) 

8. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος 

συμμετοχής 280 ευρώ) 

9. Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος 

συμμετοχής 280 ευρώ) 

10. Διοίκηση Μάρκετινγκ (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος 

συμμετοχής 280 ευρώ) 

11. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος 

συμμετοχής 280 ευρώ) 
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Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι 25/9/2015 

Καταβολή Διδάκτρων: μέχρι 9/10/2015 

Έναρξη Παρακολούθησης: 21/10/2015 

 

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα ανωτέρω προγράμματα θα πρέπει να 

συμπληρώσουν μέχρι τη Παρασκευή 25/9/2015 την αίτηση που επισυνάπτεται σε 

αρχείο WORD (.doc) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά (ως συνημμένο αρχείο) 

στη διεύθυνση eapkatartisi@gmail.com. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να 

καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού 

Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος 

συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν: 

 να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την 

γραμματεία των συγκεκριμένων προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689453, ή 

 να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο 

eapkatartisi@gmail.com, ή 

 να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο 

Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, 

Γραφείο 508, Αθήνα 105 59. 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος,  

 

Δημήτρης Βασιλείου 

Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης 

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τραπεζικής 
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Αρ. Αίτησης:  

 

Ημερομηνία      .../…/2015 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

…………………………………………………… 

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ονοματεπώνυμο: 

  

του: 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 
 

(οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.) 

Διεύθυνση επικοινωνίας: 
 

(οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.) 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 

 

Email επικοινωνίας: 
 

 

Aρ. Αστ. Ταυτ: 
 

Ημ/νία γέννησης: 
/    / 

  

Α.Φ.Μ.: 
 

Δ.Ο.Υ.: 
 

  

 

Οικογ. κατάσταση: Άγαμος  Έγγαμος  Αριθμός παιδιών  

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

(αριθμητικά) 
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2. ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

(αριθμητικά) 

   

   

   

 

 

3. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

(αριθμητικά) 

   

   

   

 

 

4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΓΝΩΣΗΣ 

  

  

  

 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΤΗ  

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Έχετε παρακολουθήσει άλλα σεμινάρια; NAI  OXI  

(πού, πότε, τι αντικείμενο είχαν)  

   

ΦΟΡΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

   

   

   

   

   

   

 

 

Είστε σήμερα εγγεγραμμένος/η φοιτητής/τρια σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ; 
NAI  OXI  

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι αληθείς. 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  

1. Για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας.  

2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μόνο με τον ελάχιστο 

απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών. 

3. Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται οι συμμετέχοντες να 

διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο internet και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

4. Με την κατάθεση των διδάκτρων η παρούσα αίτηση καθίσταται δεσμευτική. 

Σε περίπτωση που ματαιώσετε τη συμμετοχή σας δεν θα υπάρχει δυνατότητα 

επιστροφής των διδάκτρων.   

5. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης απαιτείται εκπόνηση 

τουλάχιστον των μισών Δραστηριοτήτων στη διάρκεια του Προγράμματος και 

επιτυχής εκπόνηση τελικής εργασίας. 

6. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή / 

και ματαίωση του προγράμματος, αλλαγή των επιμορφωτών και του τόπου 

και χρόνου διεξαγωγής. Για κάθε πιθανή αλλαγή ενημερώνεστε εγκαίρως από 

το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εάν το πρόγραμμα αναβληθεί οριστικά 

από το ΕΑΠ θα υπάρξει μέριμνα για την επιστροφή των διδάκτρων.  
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