
 
 
 

Προγράμματα	  σε	  Λογιστική,	  Ελεγκτική	  &	  Management	  
από	  το	  Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.	  και	  το	  ΕΚΠΑ	  

	  
Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) 
και  το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του 
ΕΚΠΑ ανακοινώνουν τη διάθεση εξειδικευµένων επιµορφωτικών  Προγραµµάτων 
µονοετούς και διετούς φοίτησης στους τοµείς της Ελεγκτικής και Λογιστικής σε 
συνδυασµό µε τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Τραπεζικά, τα Χρηµατοοικονοµικά 
και τα Νοµικά.  
 
Τα Προγράµµατα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Λυκείου  µε ή χωρίς 
εργασιακή εµπειρία που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις ή να 
αξιοποιήσουν τα προσόντα που ήδη έχουν, ώστε να µπορούν να απασχοληθούν σε 
Λογιστικά Γραφεία, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργανισµούς, 
Συµβουλευτικές Επιχειρήσεις κ.α. 
 
Η διάρκεια των προγραµµάτων είναι µονοετής ή διετής και η επιτυχής 
παρακολούθησή τους οδηγεί στην απόκτηση «Professional Certificate» και 
«Advanced Professional Certificate» αντίστοιχα, στο εκπαιδευτικό αντικείµενο που 
επιλέγουν οι ενδιαφερόµενοι. 
 
Professional	  Certificate	  (Μονοετή	  προγράμματα	  φοίτησης)	  	  

• Διοίκηση	  Επιχειρήσεων	  με	  έμφαση	  στη	  Λογιστική	  και	  τις	  Επενδύσεις	  Ι	  	  
• Λογιστική,	  Τραπεζική	  και	  Διεθνή	  Χρηματοοικονομικά	  	  
• Νοµοθεσία και Λογιστική Ι 
• Διαχείριση	  Κινδύνων	  και	  Εσωτερικός	  Έλεγχος	  Ι	  	  
• Στρατηγική	  των	  Επιχειρήσεων	  και	  Χρηματοοικονομική	  Λογιστική	  	  

Advanced	  Professional	  Certificate	  (Διετή	  προγράμματα	  φοίτησης)	  	  

• Διεθνή Χρηµατοοικονοµικά και Ελεγκτική Τραπεζών 
• Διοικητική	  Λογιστική	  και	  Χρηματοοικονομικά	  	  
• Λογιστική	  και	  Θεσμικό	  Πλαίσιο	  Λειτουργίας	  Οργανισμών	  	  
• Διοίκηση	  Επιχειρήσεων	  με	  έμφαση	  στη	  Λογιστική	  και	  τις	  Επενδύσεις	  ΙI	  	  
• Νοµοθεσία και Λογιστική ΙΙ 
• Διαχείριση	  Κινδύνων	  και	  Εσωτερικός	  Έλεγχος	  II	  



* Τα προγράµµατα επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%) 
* Ισχύει έγκαιρη προκράτηση θέσης µέχρι 16/12/2013 µε 100 ευρώ και έκπτωση 5% 
στα δίδακτρα. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δουν αναλυτικά τη δοµή των Προγραµµάτων στην 

ιστοσελίδα 
 

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel 
 
 

Η διδασκαλία των Προγραµµάτων συνδυάζει δια ζώσης µαθήµατα από Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές και Νοµικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (e-learning) µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας.   

 
Έναρξη Μαθηµάτων:  17/02/2014 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.465 & 

210.36.89.402 ή 
στο email: iesoel@elke.uoa.gr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


