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Κοζάνη 25-9-2018 

Αριθμός Πρωτ.: 102 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Προς τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Λογιστικής και Ελεγκτικής  
Για την απόκτηση διπλώματος / πιστοποίηση στον Εσωτερικό 

Έλεγχο 
 

Ο Διευθυντής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας 

έχοντας υπόψη 

 

1. Την απόφαση 14/2017 (πρακτικό 14ο θέμα 1ο ) της Συνέλευσης του Τμήματος 

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η συνεργασία του Τμήματος 

με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας, για την 

υλοποίηση έργου με αντικείμενο <<Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Ημερίδες στη 

Λογιστική, τη Διοίκηση και την Οικονομία>>.  

2. Την απόφαση 3/2017 (πρακτικό 3ο Θέμα 3ο ) του Επιστημονικού 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής 

Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση έργου με αντικείμενο 

<<Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Ημερίδες στη Λογιστική, τη Διοίκηση και την 

Οικονομία>> 
3. Την απόφαση 4/2017 (πρακτικό 4ο θέμα 6ο ) του Επιστημονικού 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής 
Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού 
με την μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ένωση με διακριτικό τίτλο The 
Association of Certified Public Accountants International (ACPAI).  

4. Το από 21-7-2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Κέντρου Τεχνολογικής 

Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας και της ένωσης με διακριτικό τίτλο The 

Association of Certified Public Accountants International (ACPAI). 
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5. Την απόφαση 5/2018 (πρακτικό 5ο θέμα 2ο ) του Επιστημονικού 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής 
Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προς φοιτητές & απόφοιτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών, καθώς και Πτυχιούχους Οικονομικών και Πολυτεχνικών Σχολών, για 
την απόκτηση διπλώματος/πιστοποίηση για των Εσωτερικό Έλεγχο, στο 
πλαίσιο του έργου <<Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Ημερίδες στη Λογιστική, 
τη Διοίκηση και την Οικονομία>>. 

 

αποφασίζουμε 

 

Προκηρύσσουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απόκτηση 

Διπλώματος / Πιστοποίηση στον Εσωτερικό Έλεγχο. 

Η πρόσκληση απευθύνεται: 

Α) Σε φοιτητές και απόφοιτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

Λογιστικής και Ελεγκτικής. 

(Β) Σε απόφοιτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, οικονομικής 

κατεύθυνσης. 

(Γ) Σε πτυχιούχους Οικονομικών και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. 

 

Το Δίπλωμα / Πιστοποίηση θα χορηγηθεί ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 

Σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής 

Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ένωση The Association of Certified 

Public Accountants International (ACPAI). 

 

Η Διάρκεια των Σεμιναρίων και το συνολικό κόστος για την απόκτηση του 

Διπλώματος / Πιστοποίησης, διαμορφώνεται κατά κατηγορία, ως εξής: 

Για την κατηγορία (Α), η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι έξι (6) ώρες και το συνολικό 

κόστος πεντακόσια (500,00) ευρώ. 

Για την κατηγορία (Β), η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι δώδεκα (12) ώρες και το 

συνολικό κόστος εξακόσια (600,00) ευρώ. 

Για την κατηγορία (Γ), η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες και 

το συνολικό κόστος εφτακόσια (700,00) ευρώ. 
Στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνεται και το παράβολο ύψους τριακοσίων 
πενήντα (350,00) ευρώ, το οποίο θα κατατεθεί για λογαριασμό της ένωσης The 
Association of Certified Public Accountants International (ACPAI).  
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Επισυνάπτεται η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - εγγραφής μέλους για την 

απόκτηση του διπλώματος από το ACPAI. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αποστείλουν την αίτηση συμπληρωμένη μέχρι την 31-10-2018, μέσω email, στην 

Γραμματεία του ΠΜΣ στο mscauditing@gmail.com. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αξιολόγηση των 

αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν λεπτομερώς για τις επόμενες 

διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Δήμητρα 

Σδράκα τηλέφωνο 6970379495) και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. 

Σαριαννίδη Νικόλαο. 

 

Ο Διευθυντής του ΚΤΕ 

 

 

Ασημόπουλος Νικόλαος 

Καθηγητής 
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