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ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ ΑΡΙΣΔΙΑ & 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 

Η Δσρωπαϊκή Οικονομία 

Η Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκίαο λα απμήζεη ηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη ηελ ζπλεηζθνξά 

ηεο ζε θαηλνηνκηθά πξντφληα, έζεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο EUROPE 2020 ηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζην θέληξν ησλ εμειίμεσλ. Πξνηείλεη ινηπφλ θαη πξνηξέπεη ηα 

Τξηηνβάζκηα Ιδξχκαηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν εμσζηξεθή θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ψζηε λα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία απηή λέεο 

ηδέεο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα αιιά θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηα Αλψηαηα Ιδξχκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ρψξαο 

καο, νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν 

αιιά θαη λα πξνεηνηκάζνπλ θαιχηεξα ηνπο απνθνίηνπο ηνπο γηα ηελ απνξξφθεζή 

ηνπο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δμάιινπ ε «απαζρνιεζηκφηεηα» ησλ απνθνίησλ ηνπο 

ζα γίλεη ζηαδηαθά έλα απφ ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο.  

Η απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ζα βειηησζεί εάλ νη 

απφθνηηνη είλαη πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξα θαηαξηηζκέλνη ζην επαγγεικαηηθφ ηνπο 

πεδίν ψζηε λα δεκηνπξγνχλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. Η 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη αληαγσληζηηθή κε ηελ αθαδεκατθή 

εθπαίδεπζε αιιά ζπκπιεξσκαηηθή. Ο επαγγεικαηηθφο θφζκνο φρη κφλν απνδέρεηαη 

ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε σο ηζφηηκε αιιά θαη ηελ απαηηεί απφ ηα ππνςήθηα 

ζηειέρε ηνπ.  

 

Σο Λογιζηικό Δπάγγελμα – Δπαγγελμαηικά Γικαιώμαηα 

Ο θιάδνο ηνπ ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο γηα ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Απνηειεί έλα επαγγεικαηηθφ πεδίν ην νπνίν έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ην αθνινπζήζνπλ νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκίαο, θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο. Δηδηθά κε ηελ 

ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4152 ηοσ 2013 νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκίαο γίλνληαη ηζφηηκνη σο πξνο ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα κε ηνπο 
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απνθνίηνπο ησλ αληίζηνηρσλ Παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ θαη ιακβάλνπλ άδεηα 

ινγηζηή Β’ ηάμεο (www.oee.gr). 

Η ζπλεηζθνξά ησλ Αθαδεκατθψλ Ιδξπκάησλ ζηε Λνγηζηηθή Δθπαίδεπζε 

ζπκπεξηιακβάλεη ή νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

• Να παξέρεη βαζηθέο θαη πξνρσξεκέλεο γλψζεηο ινγηζηηθήο 

• Να πξνζθέξεη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γλψζεσλ 

• Να αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ θνηηεηψλ 

• Να αλαπηχζζεη ηελ αγάπε ζηε κάζεζε θαη ηελ έξεπλα 

• Να αλαπηχζζεη ηελ αλαιπηηθή θαη ηε ζπλζεηηθή ζθέςε ησλ κειινληηθψλ 

ινγηζηψλ 

• Να ππνζηεξίδεη ηε κεηάβαζή ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν 

Όιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία νη παξάγνληεο πνπ ζα 

επεξεάδνπλ ην ινγηζηηθφ επάγγεικα ζα είλαη (θαη ήδε είλαη) νη εμήο: 

1. Η Πιεξνθνξηθή – (φιεο νη ιεηηνπξγίεο θάζε ζχγρξνλεο επηρείξεζεο εμαξηψληαη 

απφ ηνπο ππνινγηζηέο– είλαη ην ραξηί θαη ην κειάλη ηνπ παξειζφληνο). 

2. Η Γηα βίνπ κάζεζε- (καθξνρξφληα δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ηππηθή, ηε κε ηππηθή (π.ρ. ΚΔΚ) θαη άηππε εθπαίδεπζε (πρ. θαζεκεξηλέο 

εκπεηξίεο, ΜΜΔ, εξγαζία). 

3. Τν Mentoring – (mentor/mentee, θαζνδεγεηήο/ θαζνδεγνχκελνο – είλαη ην 

κνίξαζκα γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ απφ έκπεηξνπο αλζξψπνπο ζε 

λεψηεξνπο ή ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο).  

4. Η Δπαγγεικαηηθή Πηζηνπνίεζε – (πξνζθέξεηαη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο 

νξγαληζκνχο κε δηεζλή απήρεζε). 

 

Η Δπαγγελμαηική Καηάρηιζη 

Η ζπλεηζθνξά ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ινγηζηψλ είλαη 

ζεκαληηθή θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλε 

εηδηθφηεηα (π.ρ. ειεγθηηθή ή θνξνινγηθή ινγηζηηθή), ηελ εκβάζπλζε ζε πξαθηηθή θαη 

εθαξκνζκέλε γλψζε θαη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε γλψζε ζχκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο 

λφκνπο θαη δηαηάμεηο ηνπ θξάηνπο. 

http://www.oee.gr/
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Η Δπαγγελμαηική  Πιζηοποίηζη 

Η Δπαγγεικαηηθή Πηζηνπνίεζε πξνζθέξεηαη απφ Ιλζηηηνχηα πνπ έρνπλ ηηο έδξεο ηνπο 

ζε ρψξεο ηνπ νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ (Ακεξηθή, Μ. Βξεηαλία, θιπ). Τα 

Ιλζηηηνχηα απηά παξέρνπλ Πηζηνπνηεηηθά γλψζεσλ κεηά απφ απαηηεηηθέο θαη 

αμηφπηζηεο εμεηαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Τα πηζηνπνηεηηθά απηά πξνζδίλνπλ θχξνο, 

αμηνπηζηία θαη πςειέο απνδνρέο ζηνπο θαηφρνπο ηνπο . Παξαθάησ παξαζέησ θάπνηεο 

απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο γηα ην ινγηζηηθφ αιιά θαη άιια νηθνλνκνινγηθά επαγγέικαηα: 

 A.C.C.A  (Association of Chartered Certified Accountants – Έλσζε  

  Πηζηνπνηεκέλσλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ)  

 AIA (The Association of International Accountants  

Έλσζε Γηεζλψλ Λνγηζηψλ)  

 CIMA (Chartered Institute of Management Accountants –  

  Ιλζηηηνχην Γηνηθεηηθψλ Λνγηζηψλ) 

 Ι.Ι.Α (Institute of Internal Auditors – Ιλζηηηνχην  

  Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ)  

 CFA (Chartered financial analyst – 

  Πηζηνπνίεζε ζηε Φξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε) 

 C.I.I.A  (Πηζηνπνίεζε επελδπηηθνχ αλαιπηή) 

 P.M.P  (Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηία δηαρεηξηζηή έξγνπ) 

 F.R.M  (Πηζηνπνίεζε Financial Risk Management)  

 

Τποηροθίες Αριζηείας  

Τν ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

αλαγλσξίδνληαο φια ηα πξνεγνχκελα θαη ζέινληαο λα βειηηψζεη ηε ζέζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ηνπ εμαζθάιηζε κηα ζεηξά ππνηξνθηψλ γηα αλαγλσξηζκέλα 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Οη ππνηξνθίεο δελ ζα δίλνληαη σο 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε αιιά σο δσξεάλ παξαθνινχζεζε ζε επαγγεικαηηθά 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Οη ππνηξνθίεο παξέρνληαη απφ ηνλ Όκηιν Epsilon Net ΑΔ 

(www.epsilonnet.gr) κε ηνλ νπνίν έρνπκε αλαπηχμεη κηα επηηπρεκέλε θαη απνδνηηθή 

ζπλεξγαζία ζε φθεινο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ηνπ Ιδξχκαηνο αιιά 

θαη ησλ θαζεγεηψλ ηνπ. Οη ππνηξνθίεο ζα δίλνληαη εηεζίσο ζε ηξείο απνθνίηνπο ηνπ 

ηνκέα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ σο εμήο: 

http://www.epsilonnet.gr/
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 Μία ζέζε ζην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (Diploma in IFRS). Τν πξφγξακκα νδεγεί ζε επαγγεικαηηθή 

πηζηνπνίεζε απφ ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Ινζηιηούηο Α.Ι.Α – Association 

of International Accountants κεηά απφ επηηπρεκέλε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία.  

 Γχν ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ 

Καποδιζηριακού Πανεπιζηημίοσ (ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ) θαη νη επηηπρφληεο ζα 

ιακβάλνπλ αληίζηνηρε Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.  

 

Προϋποθέζεις για ηις Τποηροθίες 

Πξνυπφζεζε  γηα ηηο Υπνηξνθίεο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ επηηχρεη ζηα 

παξαθάησ ινγηζηηθά καζήκαηα βαζκνινγία  ≥ 8,5: 

1. Φξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή   Α΄ εμακήλνπ 

2. Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή     Β΄ εμακήλνπ 

3. Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα – Θεσξία Γ΄ εμακήλνπ 

4. Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα – Δξγαζη. Γ΄ εμακήλνπ 

5. Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή    Γ΄ εμακήλνπ 

6. Αλάιπζε Φξεκ/θψλ Καηαζηάζεσλ   Δ΄ εμακήλνπ 

Οη ππνηξνθίεο απηέο πηζηεχνπκε φηη ζα  απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα απνδνηηθφηεξε θαη 

θαιχηεξε θνίηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ καο εληφο ηνπ Ιδξχκαηνο, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

πξνο ηελ αξηζηεία αιιά θαη ζην μεθίλεκα κηαο επηηπρεκέλεο ζηαδηνδξνκίαο. Δπίζεο 

νθείινπκε λα γλσξίδνπκε φηη γεληθά νη ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο θνξείο αιιά θαη 

εηδηθά ε πξνζέγγηζε κε ηηο δηεζλείο επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο απνηεινχλ 

ζπζηάζεηο ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηκεκάησλ (External Evaluation 

Committee) απφ ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΑΓΙΠ- www.hqaa.gr). 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Καηεχζπλζεο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (http://www.teiath.gr/sdo/de/) ή κέζσ ηεο θαζ. Δθαξκνγψλ  

Σνθίαο Αζσλίηνπ (sasonitou@teiath.gr). 
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