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Πρόγραμμα 
Επαγγελματικής 

Εμπειρίας

Ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας από την 
EY, το ACCA & το ΟΠΑ: 



Λίγα λόγια για το 
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας

Ένα πρωτοποριακό, ταχύρρυθμο πρόγραμμα, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Προσφέρει μια γρήγορη οδό στην απόκτηση δεξιοτήτων λογιστικής 
και ελεγκτικής μέσω συνδυασμού:

Της απόκτησης Πτυχίου 
Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής από 
το

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Της μοναδικής εργασιακής 
εμπειρίας που θα 

αποκτήσουν στην EY, 
έναν από τους κορυφαίους 
παρόχους επαγγελματικών 

υπηρεσιών 

Της απόκτησης της 
διεθνώς αναγνωρισμένης 

πιστοποίησης από το
ACCA

a
a



Τα Μοναδικά Χαρακτηριστικά 
του Προγράμματος

Στοχεύει σε 
προπτυχιακούς 

φοιτητές: 
κάθε χρόνο, θα 

εγγράφονται 
~30-40 φοιτητές.

Οι φοιτητές θα 
απασχολούνται για 3 
μήνες κάθε έτος στην 

ΕΥ, ξεκινώντας από τον 
δεύτερο χρόνο έως και 
το τέλος των σπουδών 
τους και παράλληλα με 

τις σπουδές τους θα 
ενταχθούν στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης 
του ACCA. 

Αποτελεί μια ξεκάθαρη και 
γρήγορη οδό προς την 

επαγγελματική εμπειρία – οι 
φοιτητές θα ενταχθούν σε 
ένα τριμερές Πρόγραμμα 

Επαγγελματικής Εμπειρίας 
από την ΕΥ, το ACCA και το 

τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του 

ΟΠΑ.



Τα Μοναδικά Χαρακτηριστικά 
του Προγράμματος

Με την 
ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι 

φοιτητές έχουν 
απαλλαγές από το 
ACCA, και επιτυχή 
ολοκλήρωση ενός

SP paper.

Η EY θα 
χρηματοδοτήσει όλες 

τις υπολειπόμενες 
εξετάσεις του ACCA
κατά τη διάρκεια της 

εργασίας των 
συμμετεχόντων, 

εφόσον 
προσληφθούν μετά 

την αποφοίτησή 
τους. 

Εργασιακή προϋπηρεσία 
9-12 μηνών και 

προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης με την EY
(ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες στελέχωσης της 

εταιρείας).



aΕπίσκεψη στα γραφεία της EY – Εισαγωγή στο πρόγραμμα.
aΙανουάριος – τέλος Μαρτίου: Αιτήσεις για το EY / ACCA / ΟΠΑ Πρόγραμμα 

Επαγγελματικής Εμπειρίας.
aΑπρίλιος: Πρώτο στάδιο – Συνέντευξη.
aΙούνιος: Πρόσκληση σε Ημέρα Αξιολόγησης από το ACCA. Οι αξιολογητές θα είναι εκπρόσωποι 

της  EY.
aΙούλιος: Προτάσεις Συμβολαίων Εκπαίδευσης και Συμβολαίων Εργασίας με την ΕΥ στους 

επιτυχόντες.
1ΕΤΟ

Σ

aΟι φοιτητές ξεκινούν να εργάζονται στην ΕΥ για 3-4 μήνες (με πλήρη ή μερική 
απασχόληση, ανάλογα από το πρόγραμμα και την επιθυμία του κάθε φοιτητή).

aΤο εργασιακό πρόγραμμα θα είναι προσυμφωνημένο από την EY – οι φοιτητές δε θα εργάζονται 
κατά τη διάρκεια εξεταστικών περιόδων.

aΌλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εγγράφονται στο ACCA Accelerate Program – τα κόστη 
καλύπτονται από την EY.

aΟι φοιτητές ολοκληρώνουν το πρόγραμμα του ACCA Ethics and Professional Skills Module 
(EPSM) στο τέλος του 2ου Έτους.
2ΕΤΟ

Σ



aΟι φοιτητές συνεχίζουν να εργάζονται στην ΕΥ για 3-4 μήνες (με πλήρη ή μερική 
απασχόληση, ανάλογα με το πρόγραμμα και την επιθυμία του κάθε φοιτητή).

aΤο εργασιακό πρόγραμμα θα είναι προσυμφωνημένο με την EY – οι φοιτητές δε θα εργάζονται 
κατά τη διάρκεια εξεταστικών περιόδων.

aΟι αιτήσεις για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο 3ο Έτος, θα είναι ανοικτές από τον Οκτώβριο 
μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου – οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο, με τους 
νέους συμμετέχοντες να ξεκινούν τον Ιανουάριο του 3ου Έτους.

aΟι φοιτητές παρακολουθούν μία Συνεδρία Δεξιοτήτων του ACCA, μέρος της διαδικασίας 
αλληλεπίδρασης του ACCA.

3ΕΤΟ
Σ

aΟι φοιτητές συνεχίζουν να εργάζονται στην ΕΥ για 3-4 μήνες (με πλήρη ή μερική 
απασχόληση, ανάλογα με το πρόγραμμα και την επιθυμία του κάθε φοιτητή).

aΤο εργασιακό πρόγραμμα θα είναι προσυμφωνημένο με την EY – οι φοιτητές δε θα εργάζονται 
κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.

aΟι φοιτητές λαμβάνουν Εξαιρέσεις μαθημάτων του ACCA υπό Προϋποθέσεις και προετοιμάζονται 
για το SP Paper, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου ή κάποιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, για 
την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

aΗ ΕΥ προτείνει Συμβόλαια Εργασίας σε επιλεγμένους φοιτητές έως το τέλος του καλοκαιριού –
οι αποφάσεις λαμβάνονται τον Απρίλιο του 4ου Έτους.

4ΕΤΟ
Σ



Ερωτήσεις

Απαντήσεις



ΣΑΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
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ΕΥ

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, 
φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά 
γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν 
τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους 
ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να 
αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young 
Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η 
Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι κατά σειρά αρχαιότητας, το 
τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των 
Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Το ΟΠΑ ως κέντρο αριστείας στην ακαδημαϊκή έρευνα και στη διδασκαλία, 
αξιολογείται ως ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας μας και ένα από 
τα καλύτερα διεθνώς στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Η φήμη του 
αντανακλά από τη μια πλευρά, το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού του 
προσωπικού, την ποιότητα του ερευνητικού και διδακτικού του έργου και τα 
σύγχρονα προγράμματα σπουδών και από την άλλη, την υψηλή επιστημονική 
κατάρτιση των αποφοίτων του που τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά με επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Όραμα του ΟΠΑ είναι να αναγνωρίζεται διεθνώς ως κέντρο αριστείας στις 
επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκησης και της Πληροφορίας και να 
συμβάλλει με τη δράση του και την προσφορά του στις προκλήσεις της 
επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας του σήμερα και του αύριο.

ACCA

ACCA supports its 219,000 members and 527,000 students in 179 countries, 
helping them to develop successful careers in accounting and business, with 
the skills required by employers. ACCA works through a network of 104 offices 
and centres and more than 7,300 Approved Employers worldwide, who provide 
high standards of employee learning and development. Through its public 
interest remit, ACCA promotes appropriate regulation of accounting and 
conducts relevant research to ensure accountancy continues to grow in 
reputation and influence. 

In Greece, ACCA has over 3,000 members and students, as well as the Joint 
Exam Scheme with SOEL (Institute of Certified Public Accountants of Greece), 
which allows ACCA students to receive the local CPA as well as the globally 
recognised ACCA qualification. ACCA is currently introducing major innovations 
to its flagship qualification to ensure its members and future members continue 
to be the most valued, up-to-date and sought-after accountancy professionals 
globally. 

Founded in 1904, ACCA has consistently held unique core values: opportunity, 
diversity, innovation, integrity and accountability.
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