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Σκοπός/Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση των
βασικών πτυχών των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών
(fintech) με τη χρήση πραγματικών περιπτώσεων
εργασίας στην οικονομία. Το πρόγραμμα παρέχει στους
εκπαιδευόμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά
με την λειτουργία του κλάδου fintech, τονίζοντας τις
ιδιαιτερότητες των εργαλείων και γνώσεων που
χρησιμοποιούνται. Απώτερη επιδίωξη είναι να αναδείξει
τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στην αγορά
εργασίας οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στις
παραδοσιακές θέσεις εργασίας.

 
 

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, οι
εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την
δομή των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, να
προσδιορίσουν τα πεδία όπου μπορούν να
εφαρμοστούν, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που
θα αποκομίσουν και να προσαρμοστούν στο νέο
περιβάλλον εργασίας που δημιουργείται. Τέλος, μετά
την κατανόηση των εφαρμογών, δύναται να
σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν δικά τους
project.



Διδακτικές ενότητες

Οικονομία και Χρηματοοικονομική
Τεχνολογία

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και
FinTech (Institutional FinTech)

Επιχειρήσεις και FinTech (Βusiness
FinTech)

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών
Τεχνολογιών



Διάρκεια - 
Τρόπος υλοποίησησης 

 

Εξ αποστάσεως
τηλεκπαίδευση

50 ώρες
2 μήνες

4 διδακτικές 
ενότητες

2 ECVET Αξιολόγηση με quiz
στο τέλος κάθε

ενότητας



Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο - 
Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί
στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και
αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 12 του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή
ισχύει. 

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των
εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. –
Π.Θ. πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης» (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της
υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4653/2020



Απευθύνεται σε:

 

Φοιτητές ή απόφοιτους Πανεπιστημίου και Ιδωτικών
Εκπαιδευτηρίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως σε
εκείνους που εργάζονται (ή υποψήφιους για εργασία)
στους κλάδους της τραπεζικής, συμβουλευτικές
επιχειρήσεις, οικονομικούς αναλυτές καθώς και
ερευνητές και νέους επιχειρηματίες με έμφαση στο
αντικείμενο των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών.

 

Προαπαιτούμενα:

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Κατοχή προσωπικού e-mail
Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών



10% Έκπτωση
 
 
 

20% Έκπτωση
 

30% Έκπτωση
 

30% Έκπτωση

Άτομα με χαμηλό ετήσιο εισόδημα 

Κόστος Επιμόρφωσης

150€

Εκπτωτική Πολιτική

Εργαζόμενες/οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Π.Θ. 
Φοιτήτριες και φοιτητές του Π.Θ. 
Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες
Επιμορφούμενοι που έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. ή που συμμετέχουν παράλληλα σε 2 ή περισσότερα
προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.  

Ομαδικές εγγραφές για 4 άτομα και άνω που εργάζονται στον ίδιο φορέα

Άνεργοι & άτομα με ειδικές ανάγκες

Εφάπαξ καταβολή χρημάτων

50€ με την αίτηση 
και το υπόλοιπο ποσό

σε 2 δόσεις



 

Στοιχεία Κατάθεσης

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου και
οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος.

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 310-00-2002-020935

ΙΒΑΝ: GR6401403100310002002020935

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ ΠΘ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4165.0177



Υποτροφία

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορηγεί υποτροφίες στους
αριστεύσαντες φοιτητές της Σχολής Οικονομικών και 
 Διοικητικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Ο αριθμός των υποτρόφων είναι ένας (1) ανά τμήμα
της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 



Επιστημονικός Υπε΄́υθυμος

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο
Δρ. Ιωάννης Τσάκαλος, Επίκουρος Καθηγητής
Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων στο Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής
Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας



Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα,
Βόλος, Τ.Κ. 38334
learning@uth.gr
24210-06390/66
https://learning.uth.gr/

https://learning.uth.gr/

