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1. Εισαγωγή 
 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Εσωτερικός Έλεγχος, διάρκειας 54 

διδακτικών ωρών -2 μήνες- (2,2 ECVET), το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως (σύγχρονη 

εκπαίδευση). 
 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Κανέλλος Σ. Τούντας, Επίκουρος 

Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης - Τμ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων 

και Συστημάτων Εφοδιασμού Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

2. Σκοπός 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις και 

δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα 

προβλήματα της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης συστημάτων Εσωτερικού Έλεγχου. 

Αποσκοπεί επίσης στο να συμβάλει στην τεχνική κατάρτιση των εκπαιδευομένων για επιμέρους 

δραστηριότητες, με σκοπό να διενεργούν ολοκληρωμένους ελέγχους που θα προσθέτουν αξία, 

να σχεδιάζουν τις στρατηγικές εκείνες οι οποίες προάγουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, 

αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των 

λειτουργιών της διοίκησης ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

3. Αναγκαιότητα προγράμματος 
 

Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής, την παγκοσμιοποίηση του 

εμπορίου και των προσφερόμενων υπηρεσιών, την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων σε 

συνδυασμό με τη γεωγραφική επέκταση τους, προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη των εταιρειών. 

Με τις παραπάνω εξελίξεις και αλλαγές στις οικονομικές δραστηριότητες αυξάνεται ταυτόχρονα 

και η πολυπλοκότητα όπως επίσης και οι οικονομικοί κίνδυνοι, καθιστώντας τον Εσωτερικό Έλεγχο 

σαν βασικό στοιχείο λειτουργίας των εταιρειών, προστατεύοντας παράλληλα την λειτουργία τους 

και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Συνεπώς, ο ελεγκτής πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, 

επαγγελματικές δεξιότητες, επάρκεια και εμπειρία, προκειμένου να εκπληρώσει τις ευθύνες του. 

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου συνδυάζει γνώσεις και πρακτικές 

δεξιότητες προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. 
 

Το πρόγραμμα πέρα από την θεωρία του εσωτερικού ελέγχου, είναι παράλληλα πρακτικό, δίνοντας 

έμφαση σε πραγματικές καταστάσεις που οι ενδιαφερόμενοι θα αντιμετώπιζαν και διαχειρίζονταν. 

Πραγματοποιούνται επίσης αναφορές βάσει βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων και 

διακυβέρνησης.  
 

Τέλος, παρέχει σε βάθος γνώσεις, τεχνικές και μεθοδολογία, που χρειάζεται κάθε σύγχρονος 

επαγγελματίας, για να εφαρμόσει σύγχρονες και καινοτόμες στρατηγικές οργάνωσης και 

διαχείρισης.



 

 

4. Μαθησιακοί στόχοι 

 

Α. Γνώσεις 

 Κατανόηση βασικών εννοιών σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 

 Κατανόηση βασικών αρχών εσωτερικού ελέγχου και διεθνών προτύπων ελέγχου 

 Κατανόηση της διαδικασίας διενέργειας ελέγχων σε συναλλακτικά κυκλώματα 

 Απόκτηση εμπειρίας σύνταξης εκθέσεων ελέγχου 

 Κατανόηση όλου του φάσματος εντοπισμού, ιεράρχησης, αξιολόγησης κινδύνων και 

διενέργειας διαδικασιών επισκόπησης και ελέγχου 

 

Β. Δεξιότητες 

 Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης των διαφόρων επιχειρηματικών και 

επιχειρησιακών λειτουργιών 

 Καθορισμός του κατάλληλου μίγματος στρατηγικής, στόχων και διαχείρισης της 

επιχείρησης 

 Αναγνώριση βασικών βημάτων για την ανάπτυξη και διατήρηση του συστήματος ελέγχου 

 Οργάνωση / σχεδιασμός των δραστηριοτήτων ελέγχου στη δομή μιας επιχείρησης 

 

Γ. Ικανότητες 

 Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης των διαφόρων λειτουργιών και 

διευθύνσεων της επιχείρησης 

 Κατανόηση σε βάθος της άσκησης εταιρικής διακυβέρνησης στην επιχείρηση 

 Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου 

 Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία (Κεφαλαιαγοράς Ν.4706/2020) 

 
5. Ομάδα στόχος 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:  

 Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 

 Αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της ημεδαπής και της αλλοδαπής 

 Επαγγελματίες Εσωτερικούς Ελεγκτές, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

 Εξωτερικούς ελεγκτές 

 Στελέχη επιχειρήσεων / διοικήσεις επιχειρήσεων / μέλη Διοικητικού Συμβουλίου / μέλη 

Επιτροπής Ελέγχου  

 Συμβούλους επιχειρήσεων  

 

 



 

6. Πιστοποιητικά 
 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου 

Μάθησης του ΓΠΑ. 

 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα απόκτησης των εξής επαγγελματικών πιστοποιήσεων: 
 

I. Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Λογιστή – Ελεγκτή  /  The Professional Qualification of 

accountant – auditor CPA: Certified Public Accountant         

II. Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης στη Διοικητική Λογιστική /  The Professional 

Qualification in Management Accounting CMA: Certified Management Accountant 

III. Δίπλωμα στον Εσωτερικό Έλεγχο  /  Diploma in Internal Auditing,  

IV. Δίπλωμα στην αυταξιολόγηση κινδύνων  /  Diploma in Control Risk Self Assessment,  

V. Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση /  The Professional 

Qualification in Financial Management CPFM: Certified Professional Financial Management  

 

Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις παρέχονται από το The Association of Certified Public 

Accountants International (ACPAI) του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

 

 



 

 

7. Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

 

 

Τίτλος διδακτικής ενότητας Τίτλος υποενότητας 
Διάρκεια 

σε ώρες 

ECVET/ 

ECTS 

1.Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο 

Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο 

Έννοια δικλείδων ασφαλείας 

Ανεξαρτησία εσωτερικού ελέγχου 

Θέση του ΕΕ στο οργανόγραμμα 

4 

 

0,16 

2.Πρότυπα εφαρμογής Εσωτερικού 

Ελέγχου 

Κώδικας Δεοντολογίας Ελεγκτών 

Εξέλιξη των προτύπων 

Πρότυπα Εφαρμογής Εσωτερικού 

Ελέγχου 

4 

 

 

0,16 

3.Μεθοδολογία Εσωτερικού ελέγχου 

Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου 

Κύκλος ελεγκτικής μεθοδολογίας 

Αξιολόγηση και ιεράρχηση κινδύνων 
4 

 

 

0,16 

4.Σύστημα ελέγχου 
Σύστημα ελέγχου και Εσωτερικός 

Έλεγχος 4 

 

0,16 

5. Συναλλακτικό κύκλωμα προμηθειών 

και λογαριασμών πληρωτέων 

Έλεγχος προμηθειών & λογαριασμών 

πληρωτέων 

4 0,16 

6.Συναλλακτικό κύκλωμα πωλήσεων 

και λογαριασμών εισπρακτέων 

Έλεγχος πωλήσεων & λογαριασμών 

εισπρακτέων 

4 0,16 

7. Συναλλακτικό κύκλωμα διαχείρισης 

παγίων στοιχείων 

Έλεγχος διαχείρισης παγίων στοιχείων 4 0,16 

8.Συναλλακτικό κύκλωμα διαχείρισης 

αποθεμάτων 

Έλεγχος διαχείρισης αποθεμάτων 4 0,16 

9.Συναλλακτικό κύκλωμα διαχείρισης 

προσωπικού και μισθοδοσίας 

Έλεγχος διαχείρισης προσωπικού & 

μισθοδοσίας 

4 0,16 

10.Συναλλακτικό κύκλωμα διαχείρισης 

διαθεσίμων 

Έλεγχος διαχείρισης διαθεσίμων 4 0,16 

11.Εταιρική διακυβέρνηση 
Εσωτερικός έλεγχος και εταιρική 

διακυβέρνηση 

4 0,16 

12.Ελεγκτική και θεσμική συμμόρφωση 
Θεσμική συμμόρφωση & κανονιστικό 

πλαίσιο 

 

4 

0,16 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 4 0,16 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2 0,08 



 

 

 

 

8. Επιστημονική Ομάδα 
 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Κανέλλος Σ. Τούντας, Επίκουρος 

Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο τμήμα Διοίκησης Γεωργικών 

Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και 

Ανάπτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν: 
 

O κ. Μάριος Ε. Μενεξιάδης, Οικονομολόγος με ειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο & Διευθυντής 

Εσωτερικού Ελέγχου της Aegean Airlines.  
 

O κ. Ελευθέριος Χαραμής, Οικονομολόγος με πλούσια εργασιακή προϋπηρεσία σε μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρείες - Project Manager στην ΑΑΔΕ.    

 

9. Μέθοδος υλοποίησης 
 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη εκπαίδευση) 

 

10. Τεχνικές εκπαίδευσης - Εργαλεία – Εξοπλισμός 
 

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη σύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι 

αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με χρήση της ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class ΚΕΔΙΒΙΜ 

που απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο και χρήση Η/Υ από τον χώρο του εκπαιδευόμενου. Οι 

μέθοδοι εκπαίδευσης βασίζονται σε μελέτες περιπτώσεων, επίλυση διαδραστικών ασκήσεων, 

οργανωμένη συζήτηση, μεταξύ άλλων, που εξασφαλίζουν τη διαδραστική και αποτελεσματική 

αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική 

ενότητα, με βάση την ροή του προγράμματος, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο 

εκπαιδευόμενος καλείται να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά το τεστ αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

επικοινωνίας της πλατφόρμας, όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στους 

εκπαιδευτές του προγράμματος για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις επιμέρους 

θεματικές ενότητες. 

 

11. Εκπαιδευτικό Υλικό- Πρόσθετες Πηγές 
 

 Εκτενείς σημειώσεις 

 Παρουσιάσεις 

 Βιβλιογραφικές πηγές  

 

 



 

 

12. Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

 

12.1  Αξιολόγηση εκπαιδευομένων 
 

Τεστ πολλαπλών απαντήσεων 

 

12.2  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου που 

συμπληρώνουν εκπαιδευόμενοι. Τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση ή/και 

βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

13. Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 

 να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το τεστ αξιολόγησης με την μορφή πολλαπλών 

απαντήσεων. 

 να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων. 
 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου 

Μάθησης του ΓΠΑ.  
 

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, 

μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.  

 

14. Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική 
 

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 600 ευρώ και πρέπει να καταβληθεί έως την 6η 

εβδομάδα από την έναρξη του προγράμματος. Προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή στο 

πρόγραμμα, το ½ του ποσού (300 ευρώ) θα πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του 

προγράμματος.  

Όσοι δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα έως τις 05.10.2022 δικαιούνται έκπτωσης 10% λόγω 

πρώιμης εγγραφής (early entry) και κατά την πληρωμή της δεύτερης δόσης θα πρέπει να 

καταθέσουν 240 ευρώ και όχι 300 ευρώ. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καταθέτουν το ανωτέρω ποσό στον παρακάτω λογαριασμό, 

στον οποίο δικαιούχος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ, αναφέροντας 

απαραίτητα το όνομά τους και τον κωδικό ΕΛΚΕ του έργου (Κωδικός: 450.0017). 
 

Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό με IBAN GR 2801100400000004001883448  
 

Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στην αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ. 



 

 

15. Αιτήσεις 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ και συμπληρώνονται ή επισυνάπτονται όλα τα 

προαπαιτούμενα. 

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το 

ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και 

ακύρωσής του. 

 

16. Επικοινωνία 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με:  

 τον κ. Δρίτσα Στέλιο, Υπεύθυνο Οργάνωσης και Συντονισμού  του προγράμματος: e-mail: 

internalaudit.kedivim.aua@gmail.com  

 τη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:  email: kedivim@aua.gr  Τηλέφωνα: 210 5294400  

(10.00-15.30)

mailto:internalaudit.kedivim.aua@gmail.com
mailto:kedivim@aua.gr


 

 

 
 

 

 Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) 

 

Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα 

 

Κτίριο -  «Θερμοκήπιο Τεχνών και Δεξιοτήτων» (πίσω από το εστιατόριο) – 1ος όροφος 

 

Email: kedivim@aua.gr 

Site: kedivimaua.gr 

Τηλέφωνο: 2105294400 

 

Facebook: Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Instagram: kedivim_gpa 

LinkedIn: Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΓΠΑ 


