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Συνεργασία του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με το ACCA 1-2

❑ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών από το 

2017 προσφέρει στους αποφοίτους του την ευκαιρία να αποκτήσουν μια 

από τις πιο σημαντικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις στον χώρο της 

Λογιστικής και της Ελεγκτικής Επιστήμης, μέσω της συνεργασίας του με 

το παγκόσμιο Οργανισμός Ορκωτών-Λογιστών Ελεγκτών [ASSOCIATION 

OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA)].

❑ Ύστερα από επαναξιολόγηση του προγράμματος σπουδών μας (έληγε η 

υφιστάμενη πιστοποίησή μας το Δεκέμβριο του 2022), ο Οργανισμός  

επαναπιστοποίησε το προπτυχιακό μας πρόγραμμα για την επόμενη 

πενταετία (2023-2027)
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Το έγγραφο πιστοποίησης του Τμήματός μας από τον ACCA 
(Exemption Accreditation until December 2027)



Tι είναι το ACCA;
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Το ACCA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών 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 ACCA απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 13 μαθήματα
(στα αγγλικά).

7.400 
συνεργαζόμε

νες 
επιχειρήσεις
-εργοδότες  
παγκοσμίως

80 συνεργαζόμενες 
μεγάλες ελεγκτικές 

εταιρείες παγκοσμίως

219.000 μέλη 
και 517.000 
φοιτητές σε 
179 χώρες



Σημασία της συνεργασίας με τον ACCA
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Διευκολύνει την πρόσβαση 
στη διεθνή αγορά 

εργασίας, καθώς συνιστά 
βασικό εργαλείο διεθνούς 

επαγγελματικής 
αναγνωρισιμότητας

Γίνεται αποδεκτό από 
όλες τις μεγάλες 
επιχειρήσεις και 
οργανισμούς, και 
γενικότερα από το 

σύνολο των 
επαγγελματιών της 

λογιστικής, σε 
παγκόσμια κλίμακα

Ευθυγραμμίζεται με τον 
σκοπό του τμήματος να 

εκπαιδεύει υψηλού 
επιπέδου επιστήμονες 

παρέχοντας στους 
φοιτητές εκτός από 

θεωρητικές γνώσεις και 
πρακτικές δεξιότητες

Πηγή:https://accaemployer.newsweaver.co.uk



Συνεργασία του ΑCCA με Πανεπιστήμια

Tο ACCA συνεργάζεται με επιλεγμένα πανεπιστήμια (leading
universities).

Παρέχει εξαιρέσεις μέχρι 9 από τα συνολικά 13 μαθήματα.

Οι εξαιρέσεις δίνονται με βάση την αξιολόγηση των προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών (syllabus).
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Πηγή: https://www.accaglobal.com/lk/en/help/exemptions-calculator.html

https://www.accaglobal.com/lk/en/help/exemptions-calculator.html


Applied Knowledge exams

1. Business and Technology (BT) √

2. Management Accounting (MA) √

3. Financial Accounting (FA) √

Applied skills exams

4. Corporate and Business Law (LW) √

5. Performance Management (PM)

6. Taxation (TX) √

7. Financial Reporting (FR)

8. Audit and Assurance (AA)

9. Financial Management (FM) √

Strategic Professional exams (essentials)

10. Strategic Business Leader (SBL)

11. Strategic Business Reporting (SBR)

Strategic Professional exams (choose 2 from 4 options)

13. Advanced Financial Management (AFM)

14. Advanced Performance Management (APM)

15. Advanced Taxation (ATX)

16. Advanced Audit and Assurance (AAA)

13 μαθήματα ACCA
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Εξαιρέσεις μαθημάτων ACCA –
Αντιστοιχήσεις με το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

Ύστερα από την αξιολόγηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μας, ο ACCA 
αναγνώρισε 6 μαθήματα (από τα συνολικά 13) που εξαιρούνται από την εξέταση ACCA

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να αποκτήσετε τα πλεονεκτήματα των εξαιρέσεων στα 6 μαθήματα ACCA, θα 
πρέπει να περάσετε επιτυχώς τα μαθήματα του Τμήματος που εμφανίζονται στη δεξιά 
στήλη του παρακάτω πίνακα
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Bachelor in Business Administration

Μαθήματα ACCA Αντιστοίχιση με μαθήματά μας 

1. Financial Accounting • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (BA_107) - υποχρεωτικό

• Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (BA_108) -

υποχρεωτικό

2. Taxation • Φορολογική Λογιστική (ΒΑ_304) - επιλογής

3. Management Accounting • Διοικητική Λογιστική (ΒΑ_303) - επιλογής

4. Financial Management • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (BA_122) - υποχρεωτικό

• Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (BA_157) -

υποχρεωτικό

5. Corporate and Business Law • Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο (BA 115) -

υποχρεωτικό

• Δίκαιο Επιχειρήσεων και Αξιογράφων (BA_227) -

επιλογής

6. Business and Technology Αναγνωρίζεται αυτόματα μετά την αποφοίτηση

Πηγή: https://www.accaglobal.com/lk/en/help/exemptions-calculator.html

https://www.accaglobal.com/lk/en/help/exemptions-calculator.html


Σχέση ACCA και ΣΟΕΛ
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➢ Ο συγκεκριμένος τίτλος δίνει την δυνατότητα της άσκησης του επαγγέλματος του
Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικά για την Ελλάδα:
❑ Προκειμένου να αναγνωριστεί κάποιος ως Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής στην Ελλάδα,

αρμόδιος φορέας είναι το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), το οποίο
προσφέρει τον επαγγελματικό τίτλο ΣΟΕΛ.

❑ Πρόκειται για μεταπτυχιακό επαγγελματικό τίτλο διάρκειας 2 ετών και προϋποθέτει την
επιτυχή εξέταση σε 28 μαθήματα στην Ελληνική Γλώσσα.

❑ Ο ΑCCA συνεργάζεται με τον ΣΟΕΛ στην Ελλάδα, στη βάση ενός κοινού σχήματος
εξετάσεων Joint Examinations Scheme –JES- (Ν. 4449/2017).

❑ Ο κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA με την επιπρόσθετη επιτυχή εξέταση σε
4 φορολογικά και νομικά μαθήματα στην Ελληνική Γλώσσα, γίνεται κάτοχος και
του επαγγελματικού τίτλου ΣΟΕΛ.

❑ Ο κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ΣΟΕΛ με την επιπρόσθετη επιτυχή εξέταση σε
4 μαθήματα ACCA στην αγγλική γλώσσα, γίνεται κάτοχος και του
επαγγελματικού τίτλου ACCA.

❑ Με αυτό το τρόπο αναγνωρίζεται επαγγελματικά κάποιος ως Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής
τόσο εντός (ΣΟΕΛ), όσο και εκτός Ελλάδας (ACCA).



Senior Auditor - Audit - Patras

We are currently seeking for enthusiastic team players with exceptional analytical
skills and a well-rounded personality to become part of our dynamic Audit team in
our offices in Patras.
Your role as a Senior Auditor will focus on using analysis, experience, judgement
when designing and executing audit procedures based on understanding of the
client’s business, the risks it faces, and its internal control processes. You will gain
exposure to a variety of industries and business models to increase your
understanding of how organizations operate.

❑ To qualify for the role you must have:

• A minimum of 2-4 years of solid work experience in Audit;
• Holders or in the final stage (please indicate in the CV number of remaining

modules) of acquiring a professional qualification (SOEL, JES, ACCA, ACA);
• Strong technical and auditing skills, with good knowledge of IFRS;
• Very good knowledge of MS Office and good knowledge of auditing software such

as ACL;
• Use of technology and innovation tools in auditing practice;
• University Degree in: Accounting / Auditing / Finance / Economics / Business

Administration and a Postgraduate Qualification in a relevant area. Other
academic background with quantitative skills and relevant experience will also be
considered as a strong asset;

• Excellent oral and written communication skills in both Greek and English
(Proficiency);
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Αγορά Εργασίας και ACCA



Εκδηλώσεις για το ACCA στο τμήμα μας /Σεμινάρια

❑ Συνεχείς ενημερώσεις (δια ζώσης και 

διαδικτυακές) από το τμήμα Εμπορικής 

Ανάπτυξης Νότιας Ευρώπης ACCA στους 

φοιτητές του τμήματος μας, όπου 

αναλύονται τα οφέλη του προγράμματος 

και επιλύονται απορίες.

❑ Διαδικτυακά σεμινάρια με πιστοποιητικά 

παρακολούθησης 
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