
  
 
 

Διεθνής Πιστοποίηση - Συνεργασία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών ACCA (Association of 

Chartered Certified Accountants) 
 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, έλαβε πενταετή πιστοποίηση από το Association of Chartered Certified 
Accountants - ACCA. Η διεθνής αυτή αναγνώριση θα έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιπτώσεις 
στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων του Τμήματος τόσο στην 
Ελλάδα όσο και διεθνώς. 
Ειδικότερα το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, μετά από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό 
ACCA, χαρακτηρίστηκε ως διαπιστευμένο πρόγραμμα ACCA για την περίοδο από 01/01/2023 
έως 31/12/2027. Ειδικότερα έλαβε εξαιρέσεις για τις ακόλουθες επτά (7) θεματικές ενότητες: 
 

i. Business and Technology, 
ii. Management Accounting, 

iii. Financial Accounting, 
iv. Corporate and Business Law, 
v. Performance Management, 

vi. Taxation, 
vii. Financial Reporting. 

 
Παράλληλα το Τμήμα μας βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης πρόσθετων προσφερόμενων 
μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ώστε να λάβει εξαιρέσεις και στις 
υπόλοιπες δύο θεματικές ενότητες: 
 
iii. Audit and Assurance, 
iv. Financial Management. 
 
Ο οργανισμός ACCA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών ορκωτών λογιστών - 
ελεγκτών, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης των επαγγελματικών 
ικανοτήτων λογιστών και ελεγκτών. Για την απόκτηση του Επαγγελματικού Τίτλου του 
Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 13 
θεματικές ενότητες. 
Ο οργανισμός ACCA, σε συνεργασία με επιλεγμένα πανεπιστήμια (leading universities) και 
έπειτα από αξιολόγηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των τμημάτων τους, 
παρέχει στους φοιτητές των διαπιστευμένων τμημάτων εξαιρέσεις σε έως 9 από τις 13 
θεματικές ενότητες. Το Τμήμα μας έχει ήδη εξασφαλίσει τις 7 από τις 9 απαλλαγές, γεγονός 
που το κατατάσσει στη 2η θέση ως προς το ύψος των παρεχόμενων απαλλαγών σε 
προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα, πίσω από το Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (9 απαλλαγές) και στην ίδια 



θέση με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (7 
απαλλαγές). 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος, με την λήψη του πτυχίου τους μπορούν να αιτηθούν τη λήψη 
των εξαιρέσεων κι εφόσον επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν στην εξέταση και των 
υπολοίπων ενοτήτων, ώστε να λάβουν την πλήρη πιστοποίηση του οργανισμού. 
Η συνεργασία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με τον παγκόσμιο οργανισμό ACCA: 
a. Διευκολύνει την πρόσβαση στη διεθνή αγορά εργασίας, καθώς συνιστά βασικό εργαλείο 
διεθνούς επαγγελματικής αναγνώρισης, 
b. Γίνεται αποδεκτό από όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, και γενικότερα από 
το σύνολο των επαγγελματιών της λογιστικής, σε παγκόσμια κλίμακα, 
c. Ευθυγραμμίζεται με τον σκοπό του τμήματος να παρέχει στους φοιτητές του υψηλού 
επιπέδου θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες. 
Το Τμήμα σε συνεργασία με τον οργανισμό ACCA δύναται να διοργανώνει εκδηλώσεις και 
σεμινάρια που απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και επαγγελματίες. 
Παράλληλα οι φοιτητές του Τμήματος έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα 
πλεονεκτημάτων που προσφέρονται από τον οργανισμό ACCA, όπως λήψη σημαντικών 
εκπτώσεων στις εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων για τις οποίες δεν έχουν λάβει 
εξαιρέσεις, παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πραγματοποίηση πρακτικής 
άσκησης σε διεθνείς φορείς, πρόσβαση στη διεθνή αγορά εργασίας και διασύνδεση με 
πολυεθνικές εταιρείες και οντότητες κα. 


