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1. Ιδρύθηκε το 1920 και είναι το αρχαιότερο 
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στον τομέα της 
Οικονομίας και της Διοίκησης.

2. Διαθέτει 3 σχολές και 8 ακαδημαϊκά τμήματα:

I. Σχολή Οικονομικών Επιστημών

A.  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

B.  Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών

II. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

A.  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

B.  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

C.  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

D.  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

III. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

A. Τμήμα Πληροφορικής 

B. Τμήμα Στατιστικής 

3. Αριθμεί 28 μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρους και 
μερικής φοίτησης, με διάρκεια από 1 ως 2 έτη.

4. Έχει στο δυναμικό του 225 μέλη Διδακτικού 
Προσωπικού

5. Διαθέτει 33 Ερευνητικά Εργαστήρια.

6. Συγκαταλέγεται στις λίστες με τα καλύτερα 
πανεπιστήμια στον κόσμο:

I. Οι πίνακες διεθνούς κατάταξης της QS κατατάσσουν το ΟΠΑ 
στην 293η θέση παγκοσμίως στο αντικείμενο των Κοινωνικών 
Επιστημών για το 2018. Επίσης σύμφωνα με τους ίδιους 
πίνακες κατάταξης το ΟΠΑ κατατάχθηκε στις θέσεις 151-
200 στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στις 
θέσεις 151-200 στα πεδία Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οικονομικής Επιστήμης και τέλος, στις θέσεις 301-350 στο 
πεδίο Επιστήμες της Πληροφορικής. Το ΠΜΣ στη Λογιστική 
και Χρηματοοικονομική του ΟΠΑ κατατάσσεται στη θέση 95 
παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο Finance  σύμφωνα με τα 
QS Masters Rankings 2019.

II. Οι πίνακες διεθνούς κατάταξης US News κατατάσσουν το 
ΟΠΑ στην 181η  θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο 
“Economics and Business” για το 2018.

III. Οι πίνακες διεθνούς κατάταξης Πανεπιστημίων Shanghai 
ΑRWU κατατάσσουν το ΟΠΑ στις θέσεις 151-200 παγκοσμίως 
για το 2018 στα επιστημονικά πεδία Εconomics και Finance, 
και στις θέσεις 301 – 400 στο επιστημονικό πεδίο Business 
Administration. 

IV. Σύμφωνα με τη λίστα κατάταξης της Eduniversal δεκαέξι (16) 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ κατετάγησαν 
στα 200 καλύτερα του επιστημονικού τους τομέα στην Ευρώπη, 
ενώ το ίδρυμα στο σύνολό του κατατάσσεται για το 2018 
μεταξύ των 300 καλύτερων business schools στον κόσμο, και 
αξιολογείται ως Top Business School (4 αστέρια).

V. Είναι το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που έλαβε 
διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο 
μοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation of Quality 
Management).

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
Αριθμοί και δεδομένα 

Π Μ Σ  Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  K Α Ι  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  |  3



4

Ένα από τα πλέον περιζήτητα Τμήματα 
στους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ ιδρύθηκε 
το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 και από την ίδρυσή του είχε μεγάλη 
απήχηση στους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 
τελευταία χρόνια το Τμήμα αναδεικνύεται συνεχώς στις πρώτες 
προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών μεταξύ των Τμημάτων του 
ΟΠΑ, αλλά και μεταξύ όλων των Τμημάτων του 5ου επιστημονικού 
πεδίου γενικότερα! Το πρόγραμμα σπουδών του είναι σύγχρονο 
και εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλύτερων 
πανεπιστημίων του εξωτερικού, προσαρμοσμένο στην ελληνική 
πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών 
αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρα. 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
τους διακεκριμένοι  επιστήμονες με παρουσία στην ευρωπαϊκή και 
διεθνή επιστημονική κοινότητα, με πολλές συμμετοχές σε διεθνή 
συνέδρια και δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά και 
επαγγελματικά περιοδικά. 

Η ΣΔΕ ιδρύθηκε επίσημα το 2013, όμως ουσιαστικά έχει 
ιστορία που ξεπερνά τα 95 έτη, καθώς περιέλαβε Τμήματα που 
υπάρχουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Ίδρυση 
του, το 1920. Είναι η μεγαλύτερη Σχολή του Πανεπιστημίου, 
αφού περιλαμβάνει 4 από τα 8 ακαδημαϊκά τμήματα του ΟΠΑ 
και συγκεκριμένα τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (ΜΕ), 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ) και Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ).

Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα 
Το Τμήμα έχει σήμερα περίπου τριάντα έξι (36) ενεργούς 
υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι εκπονούν τη διδακτορική τους 
διατριβή σε γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής ή της 
Λογιστικής. Στα πρώτα δώδεκα έτη λειτουργίας του Τμήματος 
έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία σαράντα επτά (47) διδακτορικές 
διατριβές. Αρκετοί από τους Διδάκτορές του Τμήματος έχουν 
καταλάβει θέσεις μελών ΔΕΠ ή εργάζονται σε πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού, ενώ άλλοι κατέχουν υψηλόβαθμες 
θέσεις σε υπουργεία, μεγάλες τράπεζες και επιχειρήσεις εντός 
και εκτός συνόρων: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Τράπεζα 
της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Accenture Hellas, Assos 
Capital SA, Coca Cola HBS, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, ALBA Graduate Business School, European 
University Of Cyprus, HEC University of Lausanne, Manchester 
Business School, University of Manchester, University of Sydney. 

Επιδιώκοντας την αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία και 
τη συνεχή εξέλιξη, και ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, η Σχολή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή της την προαγωγή 
και διάχυση γνώσης με παγκόσμιο αντίκτυπο. Με βασικούς 
πυλώνες το management, την τεχνολογία, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα και μέσω της έρευνας και διεθνών 
συνεργασιών, η Σχολή στοχεύει στο να συμβάλλει σημαντικά στη 
δημιουργία ηγετών που θα στηρίζονται σε ισχυρές πανανθρώπινες 
αξίες και θα είναι ικανοί να δημιουργούν αξία για τον άνθρωπο, 
τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ)

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΔΕ)
Ποιότητα και πρωτοπορία



Καθηγητές
Γεωργούτσος Δημήτριος
Πτυχίο Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
M.Sc. London School of Economics and Political Science, 
University of London
Ph.D. University of Essex

Γκίκας Δημήτριος
Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
M.Sc. Louisiana State University
Ph.D. University of Florida

Δράκος Κωνσταντίνος 
Πτυχίο Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
M.A. University of Essex
Ph.D. University of Essex

Καβουσανός Εμμανουήλ
B.Sc. Queen Mary and Westfield College, University of London
M.Sc. Birkbeck College, University of London
Ph.D. City University

Μπάλλας Απόστολος 

Πτυχίο Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
M.Sc. London School of Economics and Political Science, 
University of London
Ph.D. London Business School, University of London

Παπαδάκη Αφροδίτη
Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
MBA Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σπύρου Σπύρος
Πτυχίο Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
M.Sc. Brunel University
Ph.D. Brunel University

Xέβας Δημοσθένης 

Πτυχίο Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
M.Sc. University of Wales, Institute of Science και Technology
Ph.D. University of Wales, Institute of Science και Technology

Επίκουροι Καθηγητές
Δεμοιράκος Ευθύμιος
Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
M.Sc. The University of Manchester 
Ph.D. The University of Manchester 

Καραμπίνης Νικόλαος
Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
M.Sc. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Λελεδάκης Γεώργιος
Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
M.A. University of Sheffield
Ph.D. University of Warwick

Μπεκίρος Στέλιος
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π.
M.Sc. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ρομπόλης Λεωνίδας
Πτυχίο Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
DEA Πανεπιστημίων Paris 7 – Paris 1 και École nationale de la statistique 
et de l’administration économique (ENSAE)
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σταϊκούρας Χρήστος (σε αναστολή καθηκόντων)
Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. 
MBA Imperial College, University of London
Ph.D. City University, City University Business School

Τζόβας Χρήστος
Πτυχίο Πανεπιστημίου Πειραιώς
M.Sc. Dundee University
Ph.D. D Dundee University

Χαλαμανδάρης Γεώργιος 
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π.
M.Sc. Imperial College, University of London
Ph.D. Imperial College, University of London

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίσκοπος Αθανάσιος
Πτυχίο Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
MBA Roosevelt University 
M.A. State University of New York at Buffalo 
Ph.D. State University of New York at Buffalo

Σιουγλέ Γεωργία
Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
M.Sc. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τσεκρέκος Ανδριανός
Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
M.Sc. University of Lancaster 
Ph.D. University of Lancaster

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος 
Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 
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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική  
(M.Sc. in Accounting and Finance)
Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι ένα από τα πλέον 
περιζήτητα μεταπτυχιακά προγράμματα στον Ελλαδικό χώρο και 
λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Το ΠΜΣ 
επανιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (Υ.Α. 5051/ ΦΕΚ 3071/τ. Β’/27-
7-2018). Βασικοί πυλώνες του ΠΜΣ είναι η αριστεία, η αξιοκρατία και 
η εξωστρέφεια, και στόχος του η δημιουργία αποφοίτων που θα είναι 
περιζήτητα στελέχη, επιτυχημένοι επιχειρηματίες ή ακαδημαϊκοί, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών του 
ΠΜΣ περιλαμβάνει τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών με στόχο τη μέγιστη 
δυνατή εξειδίκευση των αποφοίτων του σε νευραλγικούς τομείς των 
επιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύει αλλά και την καλύτερη 
τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.

Η αποστολή του ΠΜΣ στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική
Αποστολή του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και 
της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την εθνική αλλά 
και διεθνή ασταθή οικονομική συγκυρία, αλλά και το βαθμό της 
πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, η εξειδικευμένη 
γνώση στους τομείς της λογιστικής και χρηματοοικονομικής είναι 
σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαραίτητο εφόδιο για την ανέλιξη στη 
«σκάλα» της διοικητικής ιεραρχίας των επιχειρήσεων. Η αποστολή 
αυτή επιτυγχάνεται μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο 
είναι σύγχρονο, άριστα δομημένο και στο οποίο χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες πέραν της μελέτης της διεθνούς 
βιβλιογραφίας όπως εργαστηριακά μαθήματα, μελέτες περιπτώσεων και 
εργασίες, 

Κριτήρια  Επιλογής και Διαδικασία 
Υποβολής Αίτησης
Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών γίνεται με τα παρακάτω 
κριτήρια:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ για ιδρύματα του 
εξωτερικού).

• Βαθμός πτυχίου.

• Δύο συστατικές επιστολές.

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

• Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα 
μαθήματα του ΠΜΣ. 

• Επίδοση στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται σε 
προπτυχιακό επίπεδο.

• Επαγγελματική προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του 
προπτυχιακού τίτλου σπουδών (για τους υποψήφιους στο 
πρόγραμμα μερικής φοίτησης). 

• Προσωπική συνέντευξη ενώπιον ειδικής Επιτροπής Επιλογής.

H Επιτροπή Αξιολόγησης  κατατάσσει τους υποψήφιους αξιολογώντας 
τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια κατά την κρίση της.

Το Πρόγραμμα δέχεται και αξιολογεί αιτήσεις σε κυλιόμενη 
βάση, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο κάθε έτους, με πολλαπλές 
καταληκτικές ημερομηνίες. Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των 
θέσεων, συνίσταται στους υποψηφίους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
νωρίς.

Παντελής Μαρινάκης

PhD, ACA, Investment Analyst, 
Bodenholm Capital, Λονδίνο, 
απόφοιτος full time 2004-05

«Ξεκίνησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
έχοντας μεγάλες προσδοκίες, και σίγουρα 
εκπληρώθηκαν. Ο συνδυασμός καθηγητών 
που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι 
στον τομέα τους, μαζί με ένα γκρουπ 
ταλαντούχων φοιτητών φέρνει την 
διδακτική εμπειρία σε ένα νέο επίπεδο. Το 
πρόγραμμα μου έδωσε  σε βάθος γνώση 
στη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, 
πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές 
και φιλίες ζωής.» 

Γιαννούλης Χρήστος

Head of Tax, ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν, 
Αθήνα, απόφοιτος part time 2007-09

«Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί ένα 
κορυφαίο πρόγραμμα στο είδος του που 
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχα 
προγράμματα του εξωτερικού, το αντίθετο 
θα έλεγα. Μου προσέφερε ουσιαστικές 
και πρακτικές γνώσεις στην Λογιστική 
Επιστήμη και επιπλέον πιστεύω ότι 
αποτελεί απαραίτητο διαβατήριο για 
την κατάληψη ανώτερων και ανώτατων 
θέσεων σε μία εταιρεία στην εποχή μας.»

Καραμφυλίδης Κώστας

CFA, CPA, Director, PwC Deals,
Νέα Υόρκη, απόφοιτος full time 
2004-05

 «Είμαι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από 
τις πλούσιες εμπειρίες που αποκόμισα στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική 
και Χρηματοοικονομική: δυναμικό 
διδακτικό προσωπικό, απαιτητικά 
μαθήματα με σύγχρονες αναφορές, 
ποικιλόμορφο μείγμα σπουδαστών και 
πρωτοποριακές εγκαταστάσεις. Εξαιτίας 
του άριστου συνδυασμού θεωρητικής και 
εφαρμοσμένης γνώσης το Πρόγραμμα 
παράγει κατ’ εξακολούθηση πρώτης 
τάξεως αποφοίτους με ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 
Εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετική 
κουλτούρα, εξαιρετικές ευκαιρίες. Τί 
περισσότερο να ζητήσει κανείς από ένα 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών στη Λογιστική 
και Χρηματοοικονομική;»
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Γιατί να επιλέξετε το 
ΠΜΣ στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική
Ευέλικτη δομή και σύγχρονο πρόγραμμα 
σπουδών
Το Πρόγραμμα προσφέρει:

• τμήμα πλήρους φοίτησης διάρκειας 12 μηνών και

• τμήμα μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μηνών 

ενώ για κάθε τμήμα οι φοιτητές εξειδικεύονται στις εξής κατευθύνσεις:

•  Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing) 

•  Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

•  Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις και Διαχείριση Κινδύνων 
(Finance, Investments and Risk Management)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
αντιστοιχεί συνολικά σε εβδομήντα πέντε (75) Πιστωτικές Μονάδες 
(ΠΜ) βάσει του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης μονάδων 
(ECTS), και περιλαμβάνει ανάλογα με την κατεύθυνση δώδεκα (12) 
ισοδύναμα σε ΠΜ μαθήματα, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Το κάθε ένα από τα δώδεκα μαθήματα αντιστοιχεί σε πέντε (5) 
ΠΜ ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί ανάλογα με την κατεύθυνση 
σε δεκαπέντε (15) ΠΜ. Για τους σπουδαστές μερικής φοίτησης 
προβλέπεται η παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κατά το πρώτο έτος 
των σπουδών τους και τεσσάρων (4) το δεύτερο, ενώ τα μαθήματα αυτά 
πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Οι διαλέξεις των μαθημάτων 
γίνονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία 
είναι κυρίως στην Αγγλική. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία 
(3) προπαρασκευαστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους κατεύθυνση 
σπουδών, τα οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική 
εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση 
σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί 
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του Προγράμματος.

Ειδικότερα θέματα που αφορούν στις υποχρεώσεις των σπουδαστών 
και σχετίζονται με την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη 
διαδικασία αξιολόγησης τους και την καταβολή των διδάκτρων 
αναλύονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.  
(Υ.Α. 5356/ ΦΕΚ 3529/τ. Β’/21-08-2018). 

Ξένια Λογοθέτη

Internal Controls Analyst, Philip 
Morris International Αθήνα, απόφοιτη 
part time 2006-08

 «Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο 
τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τις 
δεξιότητες και τη γνώση μου χάρη στην 
υψηλής ποιότητας διδασκαλία. Έμαθα να 
εργάζομαι σε ομαδικό περιβάλλον και να 
είμαι συνεπής με το πρόγραμμά μου και 
τις φοιτητικές μου υποχρεώσεις, τα όποια 
συνέβαλαν καθοριστικά στην προετοιμασία 
μου για τη μελλοντική επαγγελματική μου 
καριέρα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών  
μου έδωσε ένα σημαντικό πλεονέκτημα 
στην απαιτητική αγορά εργασίας και την 
ευκαιρία να έχω μια επιτυχημένη καριέρα 
σε μία από τις “big four” ελεγκτικές 
εταιρίες. Η γνώση και η εμπειρία που 
κέρδισα θα συνεχίσει να με βοηθάει 
στο να αναπτύσσω τον εαυτό μου και να 
ξεπερνάω τις μελλοντικές  προκλήσεις.»

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

FCCA, CIA, Εσωτερικός Ελεγκτής, 
Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, 
απόφοιτος full time 2005-06

«Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική με 
βοήθησε να  εμβαθύνω σημαντικά τις 
γνώσεις μου πάνω σε σύγχρονα θέματα 
της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
επιστήμης. Τόσο το επίπεδο οργάνωσης 
του οδηγού σπουδών όσο και το 
επίπεδο διδασκαλίας αποτελούν 
καταλυτικούς παράγοντες επιτυχίας του 
Προγράμματος καθώς επικεντρώνονται 
σε σύγχρονα θέματα της λογιστικής και 
χρηματοοικονομικής επιστήμης, όπως τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι γνώσεις 
που αποκόμισα με βοήθησαν σημαντικά 
στην μέχρι τώρα επαγγελματική μου 
πορεία καθώς αποτέλεσαν την απαραίτητη 
βάση που χρειάστηκα για να καταφέρω να 
ανταπεξέλθω και να προσαρμοστώ στις 
απαιτήσεις της εργασίας μου.»

Δημήτριος Φράγκου

FCCA, Director, Finance and 
Accounting Division, PWC Greece, 
Αθήνα, απόφοιτος part time 2006-08 

«Φοιτώντας στο Μεταπτυχιακό 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
απόκτησα ολοκληρωμένες γνώσεις 
στους συγκεκριμένους τομείς, 
έχοντας την ευκαιρία να συνεργαστώ 
με καταξιωμένους καθηγητές και 
συναδέλφους από διαφορετικούς τομείς 
της οικονομίας. Δουλεύοντας παράλληλα, 
κατάφερα να συνδυάσω τη θεωρητική 
γνώση με την πρακτική εμπειρία, 
συμβάλλοντας στη ποιοτικότερη παροχή 
υπηρεσιών στους πελάτες μας.»
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Κατεύθυνση Λογιστική και Ελεγκτική
(Accounting and Auditing)

Κατεύθυνση Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
(Accounting and Finance)

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις 
και Διαχείριση Κινδύνων  
(Finance, Investments and Risk Management)

Ποσοτικές μέθοδοι Ποσοτικές μέθοδοι Ποσοτικές μέθοδοι 

Εισαγωγή στη Λογιστική Εισαγωγή στη Λογιστική Εισαγωγή στη Λογιστική

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

Τ Μ Η Μ Α  Π Λ Η Ρ Ο Υ Σ  Φ Ο Ι Τ Η Σ Η Σ

Κατεύθυνση Λογιστική και Ελεγκτική
(Accounting and Auditing)

Κατεύθυνση Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
(Accounting and Finance)

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις 
και Διαχείριση Κινδύνων  
(Finance, Investments and Risk Management)

Α Εξάμηνο
1 ΔΙΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων  (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων (5 Π.Μ.)

Ποσοτικές Μέθοδοι (5 Π.Μ.) Ποσοτικές Μέθοδοι (5 Π.Μ.) Ποσοτικές Μέθοδοι (5 Π.Μ.)

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική Λογιστική  (5 Π.Μ.)

2 ΔΙΜΗΝΟ

Λογιστική Κόστους (5 Π.Μ.) Λογιστική Κόστους (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (5 Π.Μ.)

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI (5 Π.Μ.) Τραπεζική (5 Π.Μ.)

Άμεση Φορολογία και Φορολογικός Σχεδιασμός 
(5 Π.Μ.) Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (5 Π.Μ.) Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (5 Π.Μ.)

Β Εξάμηνο
3 ΔΙΜΗΝΟ

Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις (5 Π.Μ.) Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (5 Π.Μ.) Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (5 Π.Μ.)

Διοικητική Λογιστική (5 Π.Μ.) Διοικητική Λογιστική (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (5 Π.Μ.)

Επιλογή 5 Π.Μ. από: Επιλογή 5 Π.Μ. από: Επιλογή 5 Π.Μ. από:

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (5 Π.Μ.) Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (5 Π.Μ.)

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (5 Π.Μ.) Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης (5 Π.Μ.) Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (5 Π.Μ.)

Φορολογία κεφαλαίου (5 Π.Μ.) Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (5 Π.Μ.) Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων (5 Π.Μ.)

Έμμεση Φορολογία (5 Π.Μ.)

Τραπεζική Λογιστική (5 Π.Μ.)

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και 
Εσωτερικός Έλεγχος (5 Π.Μ.)

4 ΔΙΜΗΝΟ

Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (5 Π.Μ.) Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (5 Π.Μ.) Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (5 
Π.Μ.)

Ελεγκτική (5 Π.Μ.) Επιλογή 10 Π.Μ. από: Επιλογή 10 Π.Μ. από:

Επιλογή 5 Π.Μ. από: Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών (5 Π.Μ.) Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (5 Π.Μ.)

Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης (5 Π.Μ.) Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (5 Π.Μ.) Παράγωγα Πιστωτικού Κινδύνου (5 Π.Μ.)

Λογιστική Δημόσιου Τομέα (5 Π.Μ.) Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης (5 Π.Μ.) Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (5 Π.Μ.)

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα: Λογιστική και 
Αποτίμηση (5 Π.Μ.)

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα: Λογιστική και 
Αποτίμηση (5 Π.Μ.) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών (5 Π.Μ.)

Διαχ. Λειτουργικών και Χρηματοοικονομικών 
Κινδύνων (5 Π.Μ.) Διεθνής Χρηματοδοτική(5 Π.Μ.) Μικροδομή Αγορών και Προσομοιώσεις 

Συναλλαγών (5 Π.Μ.)

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά (5 Π.Μ.) Διεθνής Χρηματοδοτική και 
Μακροχρηματοοικονομική (5Π.Μ.)

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά (5 Π.Μ.)

Ιούλιος – Σεπτέμβριος

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (15 ΠΜ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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Κατεύθυνση Λογιστική και Ελεγκτική
(Accounting and Auditing)

Κατεύθυνση Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
(Accounting and Finance)

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις 
και Διαχείριση Κινδύνων  
(Finance, Investments and Risk Management)

Α Εξάμηνο
1 ΔΙΜΗΝΟ

Ποσοτικές Μέθοδοι (5 Π.Μ.) Ποσοτικές Μέθοδοι (5 Π.Μ.) Ποσοτικές Μέθοδοι (5 Π.Μ.)

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων  (5 Π.Μ.)

2 ΔΙΜΗΝΟ

Λογιστική Κόστους (5 Π.Μ.) Λογιστική Κόστους (5 Π.Μ.) Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (5 Π.Μ.)

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική Λογιστική (5 Π.Μ.)

Β Εξάμηνο
3 ΔΙΜΗΝΟ

Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις (5 Π.Μ.) Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (5 Π.Μ.) Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (5 Π.Μ.)

Διοικητική Λογιστική (5 Π.Μ.) Διοικητική Λογιστική (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (5 Π.Μ.)

4 ΔΙΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων  (5 Π.Μ. ) Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων  (5 Π.Μ.) Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (5 
Π.Μ.)

Ελεγκτική (5 Π.Μ.) Επιλογή 5 Π.Μ. από: Επιλογή 5 Π.Μ. από:

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τραπεζών (5 Π.Μ.) Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (5 Π.Μ.)

Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης (5 Π.Μ.) Παράγωγα Πιστωτικού Κινδύνου (5 Π.Μ.)

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα: Λογιστική και 
Αποτίμηση (5 Π.Μ.) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών (5 Π.Μ.)

Μικροδομή Αγορών και Προσομοιώσεις 
Συναλλαγών (5 Π.Μ.)

Γ Εξάμηνο
5 ΔΙΜΗΝΟ

Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (5 Π.Μ.) Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (5 Π.Μ.)

6 ΔΙΜΗΝΟ

Άμεση Φορολογία και Φορολογικός Σχεδιασμός 
(5 Π.Μ.) Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (5 Π.Μ.) Τραπεζική (5 Π.Μ.)

Δ Εξάμηνο
7 ΔΙΜΗΝΟ

Επιλογή 5 Π.Μ. από: Επιλογή 5 Π.Μ. από: Επιλογή 5 Π.Μ. από:

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης (5 Π.Μ.) Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (5 Π.Μ.) Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (5 Π.Μ.)

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (5 Π.Μ.) Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης (5 Π.Μ.) Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (5 Π.Μ.)

Φορολογία κεφαλαίου (5 Π.Μ.) Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (5 Π.Μ.) Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων (5 Π.Μ.)

Έμμεση Φορολογία (5 Π.Μ.)

Τραπεζική Λογιστική (5 Π.Μ.)

Λογ. Πληροφ. Συστήματα και Εσωτερικός Έλεγχος 
(5 Π.Μ.)

8 ΔΙΜΗΝΟ

Επιλογή 5 Π.Μ. από: Επιλογή 5 Π.Μ. από: Επιλογή 5 Π.Μ. από:

Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης (5 Π.Μ.) Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (5 Π.Μ.) Διεθνής Χρηματοδοτική και 
Μακροχρηματοοικονομική (5Π.Μ.)

Λογιστική Δημόσιου Τομέα (5 Π.Μ.) Διεθνής Χρηματοδοτική (5 Π.Μ.) Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά (5 Π.Μ.)

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα: Λογιστική και 
Αποτίμηση (5 Π.Μ.) Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά (5 Π.Μ.) Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (5 Π.Μ.)

Διαχ. Λειτουργικών και Χρηματοοικονομικών 
Κινδύνων (5 Π.Μ.)

Οκτώβριος- Ιούλιος

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας  (15 Π.Μ.)

Συνοπτική περιγραφή των ανωτέρω μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ



Προσέλκυση υποψηφίων φοιτητών 
υψηλού επιπέδου
Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι ένα 
εντατικό πρόγραμμα, το οποίο προσελκύει ευφυείς φοιτητές, 
με πολύ καλές προπτυχιακές σπουδές και πολύ καλή γνώση 
αγγλικών, ταλέντο, προοπτικές, έτοιμους να εργαστούν 
σκληρά και με τη φιλοδοξία να εξελιχθούν σε υψηλόβαθμα 
στελέχη επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 
υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει από τον 
προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους και αναζητούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (τμήμα 
πλήρους φοίτησης- full time), καθώς και σε ανερχόμενα 
στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ήδη στην κατοχή τους 
ένα πτυχίο και επιθυμούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο 
των γνώσεών τους στα αντικείμενα της Λογιστικής και της 
Χρηματοοικονομικής (τμήμα μερικής φοίτησης – part time).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

• Ο μέσος όρος βαθμολογίας του 1ου πτυχίου των 
εισακτέων στο ΠΜΣ ανέρχεται στο 7,22 

• 4,55% των εισακτέων στο ΠΜΣ έχουν αποφοιτήσει 
από το πανεπιστήμιό τους με «Άριστα» 

• 4,62% των εισακτέων στο ΠΜΣ έχει ήδη στην 
κατοχή του ένα πτυχίο επιπέδου Masters

• 77,04% των φοιτητών του ΠΜΣ έχει στην κατοχή 
του πτυχίο αγγλικών επιπέδου Proficiency 

• Οι εισακτέοι στο τμήμα μερικής φοίτησης έχουν 
κατά μέσο όρο 3,7 έτη προϋπηρεσίας

 

Ταχεία επαγγελματική αποκατάσταση 
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, οι οποίοι αποτελούν τους 
καλύτερους πρέσβεις του, είναι περιζήτητοι στην αγορά 
εργασίας και ακολουθούν διακεκριμένη σταδιοδρομία στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εντός και εκτός της Ελλάδας. 
Μεγάλο δε ποσοστό των φοιτητών του τμήματος πλήρους 
φοίτησης απορροφάται από την αγορά εργασίας πριν ακόμα 
από την ολοκλήρωση των σπουδών του στο πρόγραμμα! 
Οι απόφοιτοι στελεχώνουν μεταξύ άλλων οικονομικές 
διευθύνσεις δημοσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, 
εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις και ελεγκτικές εταιρείες όπως οι:

3Ε ΑΕ, ADECO, AEGEAN BALTIC BANK, AIR SEA 
LINES, ALPHA BANK, ALTEC, BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., CITIBANK, COCA COLA 
3E, COLGATE, DELOITTE, EFG EUROBANK ERGASIAS 
SA, ERICSSON HELLAS, ERNST και YOUNG, EΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, GENIKI BANK, GRANT THORNTON, HSBC, 
INTERAMERICAN, JOHNSON και JOHNSON, KANTOR 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, KPMG, KRAFT ΗELLAS, L’ OREAL 
, LEVI STRAUSS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, MILLENNIUM BANK, 
NESTLE AE, NIPPON KAIJI KYOKAI-ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ 
ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ, NOVABANK SA, OCEAN FLEET 
SHIPPING LTD, PHILIP MORRIS, PROBANK AE, PWC 
SA, ROCHE, SEACHARM NAVIGATIONS LTD, SHELL, 
UNILEVER, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΒΕΕ, ΔΕΗ 
Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ Α.Ε., ΣΟΛ 
Α.Ε., ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΙΤΑΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.α.
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Πολυεθνικές-Λοιπές εταιρείες

33,89%
Τράπεζες

20,99%
Ελγκτικές συμβουλευτικές εταιρείες

17,31%
Δημόσιος τομέας/ΔΕΚΟ

12,59%
Ναυτιλιακές εταιρείες

4,30%
Ελεύθεροι επαγγελματίες

4,41%
Πανεπιστήμια-Εκπαιδευτικά ιδρύματα

2,62%
Ασφαλιστικές εταιρείες

2,20%
Χρηματιστηριακές εταιρείες

1,68%

Μπικάκης Ανδρέας

Head of Business Intelligence & Analytics, Eurobank (GRE), 
Αθήνα, απόφοιτος part time 2005-07

«Όταν είσαι ένας μαθηματικός που δουλεύει στον τραπεζικό κλάδο, 
είναι σημαντικό να συμπληρώσεις το ακαδημαϊκό σου υπόβαθρο με 
την πρακτική γνώση για το πώς τα χρηματοοικονομικά βοηθούν στη 
λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα 
Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική γεφύρωσε τις μαθηματικές μου 
δεξιότητες με τον κόσμο των χρηματοοικονομικών. Οι σπουδές μου στο 
ΟΠΑ με βοήθησαν να χτίσω ένα δυνατό χρηματοοικονομικό υπόβαθρο 
βασισμένο πάνω στο εξής τρίπτυχο: επαγγελματίες διδάσκοντες, πολύτιμα 
μαθήματα, οργανωμένο πρόγραμμα. Ειδικά, το διδακτικό προσωπικό 
αποτελείται από επαγγελματίες που πιστεύουν στη σκληρή δουλειά 
και είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή. Συνολικά, πιστεύω ότι το ευρύ 
πρόγραμμα σπουδών και οι ευκαιρίες μάθησης που μου προσφέρθηκαν, 
μου έδωσαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική μου 
σταδιοδρομία.»
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Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
ορίζονται σε έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 €) ανά φοιτητή για το 
Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και σε επτά χιλιάδες τετρακόσια 
ευρώ (7.400 €) ανά φοιτητή για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης. 
Το ποσό καταβάλλεται σε επιμέρους δόσεις. Για την απαλλαγή 
φοιτητών από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 35 του 
ν. 4485/2017, όπως ισχύουν. 
 

Χορήγηση χρηματικών βραβείων 
αριστείας 
Το ΠΜΣ προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης βραβείων αριστείας 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των 
φοιτητών στα μαθήματα του Π.Μ.Σ.. Το ύψος και ο αριθμός των 
βραβείων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης. 

Επίσης, το ΠΜΣ έχει ενταχθεί στο University Affiliation Program 
του οργανισμού CFA (Chartered Financial Analysts), τίτλος 
που απονέμεται σε προγράμματα σπουδών των οποίων η διδακτέα 
ύλη καλύπτει τουλάχιστον το 70% της ύλης στην οποία απαιτείται 
εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. 
Το ΠΜΣ δικαιούται ως εκ τούτου να χορηγεί έως τρεις υποτροφίες 
ανά ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια του προγράμματος CFA 
Program Awareness Scholarships, σε φοιτητές ή αποφοίτους 
που επιθυμούν να προβούν στην εξέταση για την απόκτηση της 
επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Οι υποτροφίες έχουν τη 
μορφή μερικής απαλλαγής από τα εξέταστρα της πιστοποίησης. 

Το ΠΜΣ  συμμετέχει στο ACFE Anti-Fraud Education 
Partnership Program. Το Association of Certified Fraud 
Examiners (ACFE) εδρεύει στο Austin, Texas (ΗΠΑ) και 
αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό κατά της απάτης 
με περισσότερα από 75.000 μέλη παγκοσμίως. Το Anti-Fraud 
Education Partnership Program διευκολύνει τα πανεπιστήμια 
να προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στο γνωστικό 
αντικείμενο του ελέγχου, της πρόληψης και του εντοπισμού 
περιστατικών απάτης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το 
ACFE παρέχει στα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πανεπιστήμια 
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, όπως πρακτικά 
εγχειρίδια, μελέτες περίπτωσης, videos και επιπρόσθετους 
πόρους, που βοηθούν σημαντικά το έργο των διδασκόντων.

Tο Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί τέλος από το Institute of 
Internal Αuditors (The IIA) ως ένα από τα The IIA Internal 

 Ενότητα Κριτήρια απαλλαγής

Accounting

Βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 6.0 σε όλα τα ακόλουθα μαθήματα βάσει της 
αναλυτικής βαθμολογίας:
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Η΄ Εισαγωγή στη Λογιστική + 
Χρηματοοικονομική Λογιστική

Assurance
Βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 6.0 σε όλα τα ακόλουθα μαθήματα βάσει της 
αναλυτικής βαθμολογίας:
Ελεγκτική Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Εσωτερικός Έλεγχος

Business and 
Finance Βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών μεγαλύτερος ή ίσος του 6.0

Financial 
Management

Βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 6.0 σε όλα τα ακόλουθα μαθήματα βάσει της 
αναλυτικής βαθμολογίας:
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων + Χρηματοοικονομικά Παράγωγα:
Λογιστική και Αποτίμηση Η΄ Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων + 
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Management 
Information

Βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 6.0 σε όλα τα ακόλουθα μαθήματα βάσει της 
αναλυτικής βαθμολογίας:
Λογιστική Κόστους,  Διοικητική Λογιστική

Διεθνείς Πιστοποιήσεις του 
προγράμματος σπουδών
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εξαιρούνται από ενότητες 
στις οποίες απαιτείται εξέταση για τη λήψη της 
επαγγελματικής πιστοποίησης του Association 
of Chartered Certified Accountants (ACCA). 
Συγκεκριμένα, όλοι οι απόφοιτοι εξαιρούνται από 
τις ενότητες: F1 “Accountant in Business”  (AB), 
F2 “Management Accounting” (MA), F3 “Financial 
Accounting” (FA), F4 “Corporate and Business 
Law” (CL), ενώ ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν 
παρακολουθήσει ενδέχεται να λάβουν εξαίρεση και 
από τις ενότητες F5 “Performance Management 
(PM) και F8 “Audit and Assurance” (AA). *

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εξαιρούνται από ενότητες 
στις οποίες απαιτείται εξέταση για τη λήψη της 
επαγγελματικής πιστοποίησης του Institute of 
Chartered Accountants in England και Wales 
(ICAEW). Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι εξαιρούνται  
από επιμέρους ενότητες σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα:

Τραχανάς Μανώλης
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπηρεσία Ειδικών 
Ελέγχων, απόφοιτος part time 2005-07

«Θεωρώ πως το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική αποτελεί ένα από τα πρωτοπόρα στο χώρο 
εκπαιδευτικά προγράμματα, το οποίο ασχολείται συστηματικά 
με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επιπροσθέτως, το εν λόγω 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στη 
μετάδοση εξαιρετικά σημαντικών, για την επαγγελματική μου 
σταδιοδρομία, γνώσεων.»

Audit Awareness Program Schools, σε αναγνώριση της 
προσήλωσης και των προσπαθειών του να προσφέρει στους 
φοιτητές του το απαραίτητο πλαίσιο γνώσεων, προκειμένου να 
είναι σε θέση να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εσωτερικού 
ελεγκτή. 

* Οι ανωτέρω απαλλαγές βρίσκονται σε καθεστώς αναθεώρησης για τους 
αποφοίτους του ΠΜΣ του έτους 2019 και έπειτα.
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Εργαστήρια του Τμήματος 

Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών
(3ος  όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, κεντρικό κτίριο, http://www.
aislab.aueb.gr/). 

Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών, καλλιεργεί και αναπτύσσει 
την ακαδημαϊκή σκέψη και έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της 
Λογιστικής και των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Το 
εργαστήριο παρέχει επίσης σύγχρονο λογισμικό όπως τα Modern 
Accounting 2000, EVal, EViews, WinRats, Limdep, Gauss, Stata 
και βάσεις δεδομένων όπως οι DataStream Advance, Compustat, 
ICAP Data, Perfect Analysis, International Accounting Standards, 
Βάση Χρηματιστηριακών Δεδομένων του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών κ.α.. Τέλος, το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών έχει 
αναπτύξει μία σειρά από ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα 
για την υποστήριξη λογιστικών διαδικασιών σε διάφορους 
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
(γραφείο 108, 1ος όροφος, κτήριο μεταπτυχιακών σπουδών, 
http://www.loxri.aueb.gr/finlab.htm)

Στόχος του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών είναι 
η ανάπτυξη πρωτοποριακής – θεωρητικής και εφαρμοσμένης - 
έρευνας στη χρηματοοικονομική, η αξιοποίησή της στη διδασκαλία 
αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων στα πλαίσια της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό 
περιβάλλον. Διαθέτει είκοσι τέσσερις (24) θέσεις εργασίας 
και είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λογισμικά και βάσεις 
δεδομένων όπως: Εviews, SPSS, WinRATS, Matlab, OxMetrics, 
Limdep, StataSE, Pertrac Analytical Platform, Perfect Analysis, 
DataStream Advance, WorldScope, Thomson1, Bloomberg, 
Clarkson, Compustat, DealScan. Συχνά στο χώρο του Εργαστηρίου 
διοργανώνονται μεταξύ άλλων εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε 
βάσεις δεδομένων και λογισμικά.

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης 
Επιχειρήσεων
(γραφείο 206,2ος  όροφος, κτήριο Τροίας)

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και 
Αποτίμηση Επιχειρήσεων», «Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός 
απάτης», «Ελεγκτικής» και «Φορολογικής Λογιστικής».

Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής
(γραφείο 207,2ος  όροφος, κτήριο Τροίας, https://befinlabaueb.
wixsite.com/befinlab)

Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες 
στο γνωστικό αντικείμενο «Κεφαλαιαγορές, Χρηματαγορές και 
Επενδυτική Συμπεριφορά» και ειδικότερα σε θέματα που άπτονται 
της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Αναλυτικότερα το 
γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει: θεωρία 
Προοπτικής, και Ορθολογισμός (Prospect Theory και Rationality), 
Επενδυτική Ψυχολογία και Ευριστικοί κανόνες (Investor 
Psychology και Heuristics), Προβλέψεις και Παρουσίαση της 
Πληροφόρησης (Predictions και Framing Effects), Αγελαία 
Συμπεριφορά Επενδυτών (Herd Behavior), Επενδυτικό Συναίσθημα, 
(Investor Sentiment), η εξήγηση Χρηματοοικονομικών Γρίφων 
(Closed End Fund Puzzle, Dividend Puzzle, μεταξύ άλλων), 
Υπέρ-αντίδραση και Υπό-αντίδραση Επενδυτών (Overreaction και 
Underreaction), Τα Όρια του Arbitrage (The Limits of Arbitrage), 
Υποδείγματα Αποτίμησης Επενδύσεων και Συμπεριφορικές 
Μεταβλητές (Asset Pricing Models and Behavioral Variables), Η 
Επίδραση της Νομισματικής Πολιτικής στις Προσδοκίες (Monetary 
Policy and Expectations). Το εργαστήριο διοργανώνει επίσης 
σειρά επιστημονικών συνεδρίων όπως το Εθνικό Συνέδριο της 
Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και 
Τραπεζικής  (FEBS) 2018.

Διατμηματικό Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, 
Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης
(γραφείο 207,2ος  όροφος, κτήριο Τροίας, https://www.dept.aueb.
gr/en/isfm ) (σε συνεργασία με τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών)

Διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που καλύπτονται στο 
εργαστήριο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ναυτιλιακά οικονομικά, 
χρηματοοικονομικά και διοίκηση, όπως: Λειτουργία των αγορών 
των ναύλων, των επενδύσεων στη  ναυτιλία, των αγορών των 
νέων και μεταχειρισμένων πλοίων, των αγορών διάλυσης 
πλοίων, των καυσίμων, των ναυτιλιακών παραγώγων, των 
οικονομικών των λιμένων, των επενδύσεων στον κλάδο της 
ναυτιλίας των σχημάτων χρηματοδότησης και της ανάλυσης των 
πηγών κεφαλαίων, των αγορών χρεογράφων και αξιόγραφων, 
την αξιολόγηση των επενδύσεων και των εναλλακτικών επιλογών 
που υφίσταται, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, 
και άλλα θέματα που αφορούν στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Το 
εργαστήριο διοργανώνει επίσης σειρά επιστημονικών συνεδρίων 
όπως το 27th Annual Conference of the International Association 
of Maritime Economists (IAME) 2019.

Διαρκής αξιολόγηση διδασκόντων και 
επιβράβευση της διδασκαλίας
Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 έχει θεσπιστεί η απονομή 
βραβείου καλύτερης διδασκαλίας. Το βραβείο απονέμεται κάθε 
χρόνο στα πλαίσια της Τελετής Αποφοίτησης στο διδάσκοντα που 
κατατάσσεται στην πρώτη θέση με βάση τις αξιολογήσεις των 
φοιτητών. 

Προηγμένες Εγκαταστάσεις και 
Υλικοτεχνική Υποδομή 
Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων γίνεται 
στο ειδικά διαμορφωμένο Κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών 
που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευελπίδων 47Α και 
Λευκάδος 33. Μαθήματα επίσης πραγματοποιούνται και στο νέο 
υπερσύγχρονο κτήριο του ΟΠΑ που στεγάζεται στη συμβολή των 
οδών Τροίας 2 και Σπετσών, όπως επίσης και το βοηθητικό κτήριο 
της οδού Ευελπίδων 29. 



Ενεργή σύνδεση με την αγορά 
εργασίας 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ εξυπηρετούνται από το 
Γραφείο Διασύνδεσης του Ο.Π.Α. www.career.aueb.gr/” (www.
career.aueb.gr/), το οποίο αποτελεί τον κύριο υποστηρικτικό 
μηχανισμό που βοηθάει τους φοιτητές και αποφοίτους 
πανεπιστημίου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να 
ενημερωθούν σχετικά με θέματα σπουδών, επιμόρφωσης και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το Γραφείο συνεργάζεται με 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημοσιεύει αγγελίες εργασίας 
και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές και 
αποφοίτους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 
Επίσης διοργανώνει κάθε άνοιξη τις  “Ημέρες Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού” στη διάρκεια των οποίων οι εκπρόσωποι 
των επιχειρήσεων έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν 
και να συζητήσουν διεξοδικά με τους ενδιαφερόμενους 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους..

Το Πρόγραμμα έχει επίσης θεσπίσει τη «Σειρά Σεμιναρίων 
Διακεκριμένων Ομιλητών από την Αγορά» στα πλαίσια της 
οποίας προσκαλούνται ως επισκέπτες ομιλητές και παραδίδουν 
σεμιναριακές διαλέξεις στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
κορυφαία στελέχη μεγάλων εγχώριων και πολυεθνικών 
επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Γνωρίστε μας από κοντά!
Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική στεγάζεται στον 9ο όροφο 
του Κτηρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών του πανεπιστημίου 
(γραφείο 913), και δέχεται καθημερινά υποψηφίους και 
ενδιαφερόμενους για το Πρόγραμμα, προκειμένου να τους 
βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους, αλλά και 
να τους επιλύσει οποιαδήποτε απορία! 

Διεύθυνση
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33,
9ος όροφος, γραφείο 913, ΤΚ: 11362

Τηλέφωνο
210 8203 633, 210 8203 630

fax
210 8203 634

Email
master.accfin@aueb.gr 

Ελένη Μπάρμπα

Supervisor, Τράπεζα της Ελλάδος, 
Αθήνα, απόφοιτη full time 2008-09

«Σε μία δύσκολη εποχή για την ελληνική 
και την παγκόσμια οικονομία, το ΠΜΣ 
στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
προσφέρει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα προκειμένου να 
σταδιοδρομήσει κανείς στον τομέα της 
επιλογής του. Επιπλέον της εξειδίκευσης, 
μέσα από την παρακολούθηση του 
προγράμματος αποκτά κανείς ένα 
καινοτομικό τρόπο σκέψης και 
σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες, που 
θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει με 
επιτυχία τις προκλήσεις του σύγχρονου 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το 
απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, οι 
πρακτικές εφαρμογές των θεωρητικών 
γνώσεων και η αμεσότητα της διδασκαλίας 
από καταξιωμένους διδάσκοντες 
συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα και 
επιτυχία του προγράμματος.»

Αποστόλου Ηλιάνα

IT Manager, ΟΠΑΠ Α.Ε., απόφοιτη part 
time 2004-06

 «…..Οι απαιτήσεις του προγράμματος 
είναι πολλές και ο συνδυασμός εργασίας 
και σπουδών σίγουρα είναι δύσκολος. 
Παρόλα αυτά οι προκλήσεις και το 
ενδιαφέρον των καθηγητών κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος συνέβαλαν 
στο να σε κάνουν να το δεις όχι ως μια 
λογική συνέχεια των προπτυχιακών 
σπουδών αλλά ως ένα ισχυρό εφόδιο, μια 
δυνατή πρόκληση στο να αναζητάς μέσα 
από τις γνώσεις τους, τα επιστημονικά 
τους ενδιαφέροντα και την εμπειρία 
τους  τις σωστές κατευθύνσεις για την 
επαγγελματική ολοκλήρωση.
Κατά τη διάρκεια των 2 αυτών χρόνων 
δεν απέκτησα μόνο εμπειρία και γνώσεις 
αλλά γνώρισα και ανθρώπους, φοιτητές 
και καθηγητές που έχουν τις ικανότητες 
και τη θέληση να με βοηθούν και να με 
συμβουλεύουν σε κάθε βήμα μου μέχρι 
σήμερα. ….Ένα μεταπτυχιακό σαν και 
αυτό πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλει στο 
να κάνει έναν απόφοιτο να διαπρέψει σε 
διάφορους επαγγελματικούς τομείς.»

Καλλιώρα Αγγελική

Assistant Auditor, Eurobank, 
απόφοιτη full time 2011-12

«Όταν ξεκίνησα να ψάχνω για τις σπουδές 
μου, στόχος μου ήταν να εμπλουτίσω 
τις γνώσεις μου, να διευρύνω τους 
ορίζοντές μου και να αποκτήσω 
προσόντα που θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της αγοράς. Το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική 
και Χρηματοοικονομική, τόσο από την 
πλευρά του περιεχομένου των μαθημάτων, 
όσο και από την πλευρά της ποιότητας του 
διδακτικού προσωπικού, ανταποκρίθηκε 
στις προσδοκίες μου και μου έδωσε 
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην 
επαγγελματική μου σταδιοδρομία.»
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Ευγενία Λυμπεροπούλου
Senior Consultant Strategy Operations, Deloitte 
Consulting, Αθήνα, απόφοιτη αγγλόφωνου full 
time 2011-12

«Η επιλογή μου να παρακολουθήσω το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και τη 
Χρηματοοικονομική αποδείχτηκε ζωτικής σημασίας 
για την μετέπειτα πορεία μου και για τη γρήγορη 
επαγγελματική μου αποκατάσταση. Το καλά δομημένο 
πρόγραμμα σπουδών και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
των μελών του διδακτικού προσωπικού με βοήθησε 
να αποκτήσω στο σύντομο χρονικό διάστημα του ενός 
έτους πλήρη γνώση και εξειδίκευση με αποτέλεσμα 
να είμαι σε θέση να διαχειριστώ όλες τις καθημερινές 
προκλήσεις στο χώρο εργασίας μου.»

Chris Peter Tsavalos
Private Investor, απόφοιτος αγγλόφωνου 
 full time 2011-12

«The MSc in Accounting and Finance concentrates on 
essential skills needed by professionals to kick-start 
their careers in either the finance or accounting field 
and is a valuable tool for anyone that wishes to gain a 
head start in a competitive marketplace that requires 
specialized knowledge and skills to succeed.»

Αγγελόπουλος Γεώργιος
PhD, Risk Analyst, Prudential Regulation 
Authority, Bank of England, Λονδίνο, απόφοιτος 
full time 2007-08

«Το Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
αποδείχθηκε μία σωστή επενδυτική επιλογή. Τόσο το 
περιεχόμενο των διαλέξεων όσο και οι διδάσκοντες 
του τμήματος με βοήθησαν νε βελτιώσω τις 
θεωρητικές γνώσεις μου στα χρηματοοικονομικά και 
να αποκτήσω εικόνα της χρήσης και της χρησιμότητας 
της χρηματοοικονομικής στην πράξη. Το πρόγραμμα 
προσφέρει ένα πολύ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
είτε για την εύρεση εργασίας είτε για το ξεκίνημα 
ακαδημαϊκής καριέρας την Ελλάδα. Είναι επίσης 
αναγνωρισμένο ακόμα και στα πιο ανταγωνιστικά 
διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.» 

Ρίκος Μιχάλης
CFA, Senior Portfolio Manager, EFG Asset 
Management (UK) Ltd, Λονδίνο, απόφοιτος full 
time 2007-08

«Tο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα 
ποιοτικό και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα το οποίο μου 
προσέφερε σε βάθος γνώση της χρηματοοικονομικής 
σε θεωρία και πράξη. Τα μαθήματα και οι καθηγητές 
είχαν καθαρό επαγγελματικό προσανατολισμό, γεγονός 
που κάνει το πρόγραμμα αναγνωρίσιμο στη Ελλάδα και 
το εξωτερικό.»

Χατζηγεωργίου Γιάννης
General Manager, JD Outsourcing, Παλλήνη, 
απόφοιτος part time 2015-17

«Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών αποτέλεσε για μένα το εφαλτήριο για την 
επαγγελματική μου εξέλιξη και καταξίωση. Η σύγχρονη 
δομή του προγράμματος σπουδών σε συνδυασμό 
με το υψηλό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού 
με καθοδήγησαν να βελτιωθώ και να αναπτύξω τις 
δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να είμαι σε θέση να 
ανταποκρίνομαι αποτελεσματικότερα στις καθημερινές 
προκλήσεις της εργασίας μου. Προσωπικά πιστεύω 
πως αποτελεί κορυφαία επιλογή και δίνει στον 
απόφοιτο μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά 
εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.»

Μπονάτος Ιωάννης
Manager, Risk Assurance Services, PwC Greece, 
Αθήνα, απόφοιτος part time 2015 -2017

«Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική μου έδωσε τη δυνατότητα να 
αποκτήσω ένα σημαντικό γνωστικό υπόβαθρο και να 
εμβαθύνω στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Αν 
και οι προηγούμενες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές μου ήταν σε αρκετά διαφορετικό γνωστικό 
αντικείμενο και εργαζόμενος παράλληλα, βρήκα 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα αρκετά απαιτητικό 
αλλά δομημένο με ένα τρόπο που επέτρεπε στους 
συμμετέχοντες όχι απλά την παρακολούθηση αλλά την 
κατανόηση και εξοικείωση με πολλές νέες έννοιες και 
εξελίξεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πέρα 
όμως της προσφερόμενης γνώσης, είχα την ευκαιρία 
να συνεργασθώ με καταξιωμένους καθηγητές και 
εξαίρετους συναδέλφους. Κάνοντας μία ανασκόπηση 
σήμερα, της προσπάθειας, των πόρων και του χρόνου 
που χρειάστηκε να αφιερώσω, είμαι ικανοποιημένος 
για την επιλογή μου και σίγουρος ότι με βοήθησε 
γενικότερα να εξελιχθώ ως επαγγελματίας.»       

Αντεμισάρης Ελευθέριος
Οικονομικός Διευθυντής, Φυτώρια Αντεμισάρη, 
Αθήνα, απόφοιτος part time 2014-16

«Η ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού στη 
Χρηματοοικονομική Λογιστική αποδείχθηκε μια 
σημαντική προσωπική επένδυση, καθώς παρέχει τα 
απαραίτητα εφόδια και εκτεταμένες γνώσεις για την 
αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και στρατηγική 
κάθε εταιρίας. Είναι ένα μεταπτυχιακό με μεγάλη 
αναγνώριση και ζήτηση στην αγορά εργασίας και 
αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την επαγγελματική 
εξέλιξη και σταδιοδρομία.»

Γκλιάτα Ελένη
Ελεγκτής Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, 
Αθήνα, απόφοιτη part time 2016-18

«Η παρακολούθηση του διεθνούς αναγνωρισμένου 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική με βοήθησε να εμβαθύνω 
περαιτέρω τις γνώσεις μου σε θέματα λογιστικής και 
χρηματοοικονομικής μέσω ενός καλά δομημένου και 
πλούσιου προγράμματος σπουδών καθώς και άριστα 
καταρτισμένων και καταξιωμένων καθηγητών. Το 
άριστο δε επίπεδο οργάνωσης των μαθημάτων 
διευκόλυναν σημαντικά τον συνδυασμό εργασίας, 
σπουδών και οικογένειας, ενώ οι εργασίες που μου 
ανατέθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων, διεύρυναν 
περαιτέρω τον τρόπο έρευνας και σκέψης.»
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Δ: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33,
 9ος όροφος, γραφείο 913,
ΤΚ: 113 62

T: +30 210 8203 633, 210 8203 630, 
F: +30 210 8203 634

E: master.accfin@aueb.gr


