
Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

Παρουσίαση: Νικόλαος Συκιανάκης



Το Τμήμα

• Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ένα από τα έξι
Τμήματα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών (ΣΔΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
• Αποτελεί την ακαδημαϊκή εξέλιξη του ομότιτλου Τμήματος του

πρώην ΤΕΙ Πειραιά.
• Βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Π. Ράλλη &

Θηβών 250, Αιγάλεω), κτίριο Δ
• Website: accfin.uniwa.gr



Προσωπικό

• Μέλη ΔΕΠ 18, συν 2 υπό διορισμό
• Μέλη ΕΔΙΠ 2
• Μέλη ΕΤΕΠ 2
• Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας: 3 μέλη
• Απασχολούμενοι με συμβάσεις διδασκαλίες ορισμένου χρόνου 

(ακαδημαϊκοί υπότροφοι, μέσω ΕΣΠΑ, κλπ)
• Υποψήφιοι διδάκτορες πλέον των 30



Γνωστικό Αντικείμενο

• Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος καλύπτει:

• Το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής, δηλαδή της καταγραφής και

ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων ενός ιδιωτικού ή δημόσιου

οργανισμού

• Tο γνωστικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής, του σχεδιασμού και της

υλοποίησης αποτελεσματικών λύσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση,

δηλαδή την παροχή πιστώσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς



Σκοπός

• Το Τμήμα με γνώμονα την προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής 
σκέψης, αποσκοπεί στην δημιουργία επαγγελματιών που έχουν 
θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές ικανότητες στους τομείς της 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
• Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω του Προγράμματος Σπουδών, το 

οποίο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά και 
επαγγελματικά πρότυπα, ενώ παράλληλα είναι προσαρμοσμένο στην 
ελληνική πραγματικότητα. 



Τομείς ενδιαφέροντος

• Λογιστικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων.
• Οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
• Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων.
• Επίλυση φορολογικών και σχετικών νομικών προβλημάτων.
• Λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων.
• Χρηματοδοτική λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών



Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

• Το  Τμήμα  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  προσφέρει  ένα  
σύγχρονο  περιβάλλον  εκπαίδευσης,  ανταγωνιστικό  στο  διεθνές  
ακαδημαϊκό  περιβάλλον,  που  παρακολουθεί  τις  διεθνείς  
επιστημονικές  και  εκπαιδευτικές  εξελίξεις  εκ  του  σύνεγγυς. 
• Το  προπτυχιακό  πρόγραμμα σπουδών στη Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική έχει ως στόχο να προσφέρει στους  φοιτητές 
όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν είτε να 
ενταχθούν στη διεθνή  αγορά  εργασίας  είτε  να  συνεχίσουν  στις  
σπουδές  τους  σε  μεταπτυχιακό  και  διδακτορικό  επίπεδο.  



Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

• Στο  πρόγραμμα  σπουδών  περιλαμβάνονται  μαθήματα  γενικού  
υπόβαθρου  καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της διοίκησης 
επιχειρήσεων και των οικονομικών, καθώς επίσης  και  εξειδικευμένα  
μαθήματα  στους  τομείς  της  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής.
• Το  πρόγραμμα  σπουδών  είναι  προσανατολισμένο,  πρώτον,  να    

προσφέρει  στους  φοιτητές  τις  θεωρητικές  γνώσεις  στους  τομείς  
της  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής,  και  δεύτερον,  να  
εκπαιδεύσει  τους  φοιτητές  στη  χρήση  των  γνώσεων  αυτών  σε  
πρακτικό  επίπεδο.



Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος 
Σπουδών
• Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι διάρκειας τεσσάρων (4) 
ετών και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα. 
• Το ΠΠΣ αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος 

ECTS, δεδομένου ότι κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές 
μονάδες. 
• Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ, απονέμεται πτυχίο του Επιπέδου 6 του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 



Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος 
Σπουδών
• Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) προσφέρει δύο κατευθύνσεις, Λογιστική ή

Χρηματοοικονομική, τις οποίες φοιτητές καλούνται να επιλέξουν στο 5ο εξάμηνο των σπουδών
τους.

• Ο τυπικός φοιτητής, προκειμένου να καταστεί πτυχιούχος, αναμένεται να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί επιτυχώς σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα ή σε σαράντα δυο μαθήματα (42) πλέον
πρακτικής άσκησης.

• Οδηγός Σπουδών: 

https://accfin.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/135/2020/11/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%82-
%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-21.pdf

https://accfin.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/135/2020/11/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-21.pdf


Μέθοδοι Διδασκαλίας

• Η αξιοποίηση μιας σειράς διδακτικών μεθόδων και μέσων, που
περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις,
εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπόνηση μελέτης, και εξ αποστάσεως
μάθηση.
• Μερικά από τα προσφερόμενα μαθήματα: Χρηματοοικονομική

Λογιστική, Διοικητική Λογιστική, Οικονομική, Μαθηματικά
Οικονομικών Επιστημών, Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Εμπορικό Δίκαιο,
Χρηματοπιστωτικό Τραπεζικό Δίκαιο, Στατιστική για Επιχειρήσεις,
Επιχειρησιακή Πληροφορική, Φορολογικά.



Επαγγελματικές Προοπτικές

• Με την αποφοίτησή τους, αποκτούν τίτλο Λογιστή Β΄ Τάξης, και μετά 
3 χρόνια προϋπηρεσίας και παρακολούθηση επιμορφωτικών 
σεμιναρίων, τον τίτλο Λογιστή Α΄ Τάξης.
• Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο ΟΕΕ και αποκτούν την 

δυνατότητα εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών. 
• Μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή 
• Απασχόληση ως στελέχη σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
• Απασχόληση ως επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί.



Τομείς Απασχόλησης

• Επιχειρήσεις που παρέχουν λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, 

ελεγκτικές εταιρείες, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες ως σύμβουλοι 

επενδύσεων, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, όπως το 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων, οργανισμοί ευρύτερου δημοσίου τομέα.



Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει τρία

διαφορετικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΜΣ) στα

γνωστικά πεδία που θεραπεύει. Η λειτουργία τους διέπεται από τις

διατάξεις του ν. 4485/2017 και από τον εσωτερικό κανονισμό του

καθενός.



Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και 
Πολιτική − Public Economics and Policy»

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Δημόσια Οικονομική και

Πολιτική. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των

φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της

αγοράς εργασίας, αλλά και η εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε

θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη

Δημόσια Οικονομική Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού του

Μεταπτυχιακού Προγράμματος.



Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική 
της Ναυτιλίας (MSc in Finance & Shipping),

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών

στα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, και Ναυτιλιακής Οικονομίας

με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων



Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία

• Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό

τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» και

αγγλικό τίτλο “M.Sc. in Applied Accounting, Auditing and Taxation”

αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών που

προορίζονται για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα ως ελεύθεροι

επαγγελματίες ή ως σύμβουλοι / στελέχη και οικονομικοί αναλυτές /

διευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών.



Διδακτορικές Σπουδές

• Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λειτουργεί

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) το οποίο διέπεται από

τις διατάξεις του ν. 4485/2017, καθώς και του σχετικού κανονισμού

λειτουργίας ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 394/13-02-2019.


