
Περιβαλλοντική Λογιστική,
Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση



Σύντομη Περιγραφή
Το πρόγραμμα Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και
Διακυβέρνηση έχει ως αποστολή να καλλιεργήσει και να προάγει, μέσω
της κατάρτισης, την εκπαίδευση (δυνητικών) στελεχών του δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, με
ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και
διακυβέρνησης (environmental, social and governance – ESG).
Επίσης, έχει ως σκοπό την παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους
συμμετέχοντες με στόχο την εξοικείωσή τους με όλα τα νέα λογιστικά
και χρηματοοικονομικά θέματα που ασχολούνται οι σύγχρονες
επιχειρήσεις, τόσο για την επίτευξη της αειφορίας τους, όσο και για
την πράσινη χρηματοδότησή τους. Επιπλέον, γίνεται ιδιαίτερη μνεία
στη νέα μορφή διακυβέρνησης των εταιρειών για την επίτευξη
βιωσιμότητας, όπως αναφέρεται στην ατζέντα της UNESCO (2030) για
βιώσιμη ανάπτυξη. 

Σκοπός Προγράμματος

Η εκμάθηση επιλεγμένων ενοτήτων σε θέματα Περιβαλλοντικής
Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Διακυβέρνησης που καθιστούν
τον υποψήφιο έτοιμο να εργαστεί σε σύγχρονες επιχειρήσεις που
δίνουν έμφαση σε στελέχη με γνώσεις ESG (Environmental, Social and
Governance).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντίληψη του εννοιολογικού πλαισίου της περιβαλλοντικής
λογιστικής, 
Κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών των επιχειρήσεων
που συνδέονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, 
Κατανόηση των ηθικών προβλημάτων της επιχειρηματικής
δράσης,
Αναγνώριση της σημασίας των παραγόντων ESG στην
απόδοση των εταιρειών και στην αποτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων.

Αναγνώριση και εφαρμογή των διεθνών υποδειγμάτων και τις
σύγχρονες τεχνικές εκθέσεων που χρησιμοποιούνται από τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για την περιγραφή και
αποκάλυψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών,
Κατανόηση των εργαλείων για την ποσοτικοποίηση της
ποιοτικής πληροφορία που παρέχεται μέσω των δηλώσεων
εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Δημιουργία και διαχείριση χαρτοφυλακίων ESG,
Αξιολόγηση και ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων και
χαρτοφυλακίων.

Σε επίπεδο γνώσεων:

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

Σε επίπεδο ικανοτήτων:



Διδακτικές Ενότητες

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Περιβαλλοντική Λογιστική

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

Διακυβέρνηση

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου. 

Διάρκεια

200 ώρες 
3 μήνες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και
Διακυβέρνηση" υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
NextGenerationEU


