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Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε το 2019

σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(ΦΕΚ υπ’ Αριθμ. 4610/07.05.2019, Τεύχος 70, Άρθρο 13, Παρ. 1, α).

 

Πρόεδρος Τμήματος;

Πιτόσκα Ηλέκτρα
Καθηγήτρια

ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

&
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
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To Τμήμα, παρέχει τρία επιπλέον, νέα εξ αποστάσεως
διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών

σπουδών, τα οποία έχουν υψηλή ζήτηση και είναι
αναγνωρισμένα από το κράτος, όπως κάθε Π.Μ.Σ. των

ΑΕΙ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΓΕΣΙΑ, 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 

 
 

 ΕΓΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ



Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη
Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα” του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως σκοπό την εξειδίκευση
επιστημόνων στον τομέα πράσινης ηγετικής επιχειρησιακής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και
ανθρώπινου δυναμικού, επενδυτικών εργαλείων, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος
Επιχειρηματικότητα» («Green Leadership, organizational culture and sustainable innovative entrepreneurship» ) έχει
σύγχρονο προσανατολισμό, συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική της εφαρμογή και παρέχει στους φοιτητές
υψηλές δεξιότητες στην ανάπτυξη και διοίκηση διεθνών καινοτόμων βιώσιμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων
στο επαγγελματικό τους ταξίδι τόσο στους Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, στην Ιδιωτική
Επιχειρηματικότητα ή σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στις αρχές και τις αξίες μιας Κυκλικής Κοινωνικής.

Στοχεύει στην εξερεύνηση νέων τρόπων σκέψης για την πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από νέες αναγκαίες
συναρπαστικές κατευθύνσεις. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τη συνεργασία των καθηγητών, των
φοιτητών αλλά και της κοινότητας έχει στόχο να προωθήσει την αλλαγή σε ένα καινοτόμο Ηγετικό στυλ σε
οργανωτικό επίπεδο ώστε να κάνουν οι απόφοιτοί μας τη διαφορά στο Οικονομικό- Επιχειρηματικό περιβάλλον
γενικότερα. Το HKBKE (LCSIE) θα ενισχύσει σημαντικά αφενός τις δυνατότητες της Ελληνικής και Διεθνούς
Επιχειρηματικότητας στην εξεύρεση Ηγετικών στελεχών και αφετέρου θα αποτελέσει βήμα για επαγγελματική
ανέλιξη στελεχών σε διάφορους τομείς μιας σύγχρονης βιώσιμης πράσινης οικονομικής ανάπτυξης όπως,

Εμπορεία αγαθών, Ιδιωτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, Στρατηγική Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων σε Τοπικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Κοινωνικές και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Business

Start-ups.

Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:

Καταραχιά Ανδρονίκη
Καθηγήτρια 

 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
 "Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη

Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα"
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Oι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία των επιχειρήσεων αλλά και η φοροτεχνική και λογιστική αντιμετώπιση των
αλλαγών αυτών οδηγεί στην ίδρυση ενός νέου καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τη συνέργεια
των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΧ)

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ανάγκη ίδρυσης του ΠΜΣ αναφέρεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση η οποία επιδεινώθηκε με την πανδημία
και ωθεί την ανάγκη για ολιστικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των
οικονομικών δεδομένων με έμφαση στη συνεχή αλλαγή της φορολογικής και οικονομικής νομοθεσίας των
επιχειρήσεων και κατ ’ επέκταση στη φοροτεχνική-λογιστική αντιμετώπιση. 

Σε αντιδιαστολή με τα Eυρωπαϊκά και Aμερικανικά μεταπτυχιακά προγράμματα, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα
είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας,

παραθέτοντας σε στέρεες βάσεις τόσο τη θεωρία της φοροτεχνικής (εφαρμοσμένης λογιστικο-ελεγκτικής και
συμβουλευτικής) όσο και της νομοθεσίας των επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο για πλήρη κατανόηση και
εφαρμογή των γνώσεων της ελληνικής φορολογικής και οικονομικής νομοθεσίας αλλά και της ευρωπαϊκής μέσω των
εξειδικευμένων μαθημάτων, που συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική της εφαρμογή, συμβάλλοντας στη
διαμόρφωση ερευνητικού στελεχιακού δυναμικού υψηλού επιπέδου.

Ιδιαίτερα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων με την έμφαση τόσο
στην Ενωσιακή όσο και στην Ελληνική νομοθεσία, θεωρείται το κατάλληλο πρόγραμμα για παρακολούθηση τόσο από
αποφοίτους Νομικών και Οικονομικών σχολών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Ελεγκτικής ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων αλλά και όσο από αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, προσφέροντας την κατάλληλη ευελιξία για την
παρακολούθηση των μαθημάτων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ακόμη κατάλληλο και για αλλοδαπούς φοιτητές
γιατί υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται όλα τα μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα καθιστώντας κατάλληλο και
προσιτό σε ένα ευρύ φάσμα φοιτητών τόσο από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες όσο και από τις χώρες της
ανατολικής μεσογείου.

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: 

Βελέντζας Ιωάννης
Καθηγητής

 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
 "Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων:

Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο"
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Το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Λογιστική είναι κοινό Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ μεταξύ
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό τίτλο
Σπουδών των δύο Ιδρυμάτων Ανώτατης Eκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται η διαδικασία αναγνώρισης από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το πρόγραμμα σπουδών, αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες οι οποίοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους: α)

την αποτροπή, εντοπισμό και διερεύνηση περιπτώσεων απάτης και β) τον εσωτερικό έλεγχο.

Στις μέρες μας τα φαινόμενα εσωτερικής και εξωτερικής απάτης είναι ένα συχνό φαινόμενο, το οποίο σε πολλές
περιπτώσεις έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για τους οργανισμούς, τους εργαζομένους και την κοινωνία,

ενώ αντίθετα με την προκατάληψη που υπάρχει ότι οι απάτες αφορούν σχεδόν εξολοκλήρου τους μεγαλύτερους
οργανισμούς η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Ο δεύτερος πυλώνας του μεταπτυχιακού είναι ο εσωτερικός του οποίου η αξία είναι αναγνωρισμένη και σε
πολλές περιπτώσεις η σύσταση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωτική. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
εταιρίες που οι μετοχές τους είναι διαπραγματεύσιμες σε κύριες αγορές, ενώ υπάρχουν πολλές μεγάλες μη
εισηγμένες εταιρίες και άλλες οντότητες που κατανοώντας την σημασία του, συστήνουν εθελοντικά μονάδα
εσωτερικού ελέγχου.

Το μεταπτυχιακό αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επαγγελματική και πρακτική κατάρτιση σε όσους
επιδιώκουν να στελεχώσουν είτε τμήματα εντοπισμού, αποτροπής και διερεύνησης απάτης είτε τμήματα
εσωτερικού ελέγχου σε εισηγμένες εταιρίες, σε ελεγκτικές εταιρίες, σε εταιρίες δημοσίου συμφέροντος όπως
επίσης και σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του προγράμματος προσφέρει στους φοιτητές σύγχρονες γνώσεις στους ανωτέρω
τομείς, ενώ ο στόχος του προγράμματος είναι σπουδών είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα
προσόντα συνδυάζοντας την θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή για στελεχιακές θέσεις σε
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η έμφαση στο πρακτικό μέρος του προγράμματος εξηγεί και την ανάγκη για
διδάσκοντες οι οποίοι είναι κάτοχοι σχετικών επαγγελματικών προσόντων και έχουν σχετική επαγγελματική
τριβή και πείρα στους τομείς του οικονομικού εγκλήματος και του εσωτερικού ελέγχου.

Κοινό Διαπανεπιστημιακό Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 

(δεν απαιτείται υποβολή για αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

 
 
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 

"Εγκληματολογική Λογιστική"
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https://accfin.uowm.gr/project/forologiko-kai-oikonomiko-dikaio-ton-epicheiriseon-enosiako-kai-elliniko-plaisio/
https://accfin.uowm.gr/project/forologiko-kai-oikonomiko-dikaio-ton-epicheiriseon-enosiako-kai-elliniko-plaisio/
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Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, παρέχει, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς, τη
δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικής Διατριβής και
Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.), σε τομείς που εμπίπτουν στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του
Τμήματος αλλά και σε συγγενή πεδία. 

Εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής 

και
Μεταδιδακτορικής Έρευνας

2022
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Πραγματοποιήθηκαν, οι ορκωμοσίες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματός μας, που
λόγω του Covid, έγιναν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ξανά δια ζώσης.

Στους νέους συναδέλφους, ευχόμαστε Καλή Σταδιοδρομία.

 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ
2022

 



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 • VOLUMΕ 2 

e

ERASMUS
Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Meftune Özbakir Umut , από το

Πανεπιστήμιο Bolu Abant Izzet Baysal της Τουρκίας και η Dr. Ilkut Elif

Kandil Goker, από το Πανεπιστήμιο Kirikkale, καλεσμένες από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής &

Χρηματοοικονομικής, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus,

πραγματοποίησαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, στους φοιτητές του
τμήματός μας.

 



@accfinuowm

Ακουλουθήστε τη σελίδα του τμήματος στο facebook, 
 για να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις και τα νέα του τμήματος .

ΣΕΛ ΙΔΑ  ΣΤΟ  F A C E B O O K
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