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Το Πρωτοπόρο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

(https://bankfin.unipi.gr) δημιουργήθηκε το 1989.  Από τότε δεν σταμάτησε να πρωτοπορεί στον 

ελληνικό (και όχι μόνο) ακαδημαϊκό χώρο, εφοδιάζοντας τους φοιτητές τους με τις κατάλληλες 

γνώσεις και δεξιότητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Παράλληλα, τα προγράμματα σπουδών 

του Τμήματος στοχεύουν στη διεύρυνση των οριζόντων και συνεπώς των επιλογών καριέρας των 

αποφοίτων τους. Η επιτυχία της επίτευξης αυτών των στόχων αποδεικνύεται από την 

αναγνωρισιμότητα και το κύρος που έχουν κατακτήσει τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος στον 

επαγγελματικό και στον ακαδημαϊκό χώρο. 

Η πρωτοπορία και η καινοτομία αποτελούν βασικά στοιχεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Τμήμα 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι: 

 Το πρώτο τμήμα Χρηματοοικονομικής που ιδρύθηκε σε ελληνικό Α.Ε.Ι, ενώ εξακολουθεί να 
είναι το μοναδικό ελληνικό ακαδημαϊκό τμήμα που θεραπεύει το αντικείμενο της Τραπεζικής, 
καλύπτοντας επαρκώς το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

 Το πρώτο τμήμα ελληνικού Α.Ε.Ι. που οργάνωσε και εξακολουθεί να προσφέρει από το 1995 
με επιτυχία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική, αλλά και στην 
Τραπεζική (https://bankfin.unipi.gr/msc-bankfin/), 

 Το πρώτο τμήμα ελληνικού Α.Ε.Ι. (εκτός νομικών σχολών) που οργάνωσε και εξακολουθεί να 
προσφέρει με μεγάλη επιτυχία από το 2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποκλειστικά 
για νομικούς, που στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτισή στις νομικές και οικονομικές πτυχές 
της Χρηματοοικονομικής (https://bankfin.unipi.gr/msc-finlaw/), 

 Το πρώτο τμήμα ελληνικού Α.Ε.Ι. που οργάνωσε (το 2021 είναι η πρώτη χρονιά) Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών που στοχεύει αποκλειστικά στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων (https://bankfin.unipi.gr/msc-po/), 

 Το πρώτο και μοναδικό τμήμα Χρηματοοικονομικής ελληνικού Α.Ε.Ι., το οποίο έλαβε 
πιστοποίηση τόσο για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, όσο και για το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του από το κορυφαίο διεθνώς ινστιτούτο πιστοποίησης στο 
αντικείμενο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης CFA Institute (https://bankfin.unipi.gr/cfa-
institute-university-affiliation-program/). 

Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού του Τμήματος ανταμείφθηκαν πρόσφατα με την 

κορυφαία Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών  που έλαβε το Τμήμα 

(https://bankfin.unipi.gr/accreditations/) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΕΘ.Α.Α.Ε. 

(https://www.ethaae.gr/el/), η οποία προέκυψε μετά από μια εξαιρετικά γόνιμη συνεργασία με τους 

αξιότιμους αξιολογητές της Αρχής. 
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Η μεγαλύτερη όμως ανταμοιβή για εμάς είναι η πρόοδος των αποφοίτων μας, στον επαγγελματικό 

χώρο ως υψηλόβαθμα στελέχη  

 του χρηματοοικονομικού τομέα,  

 ελεγκτικών/λογιστικών επιχειρήσεων,  

 τραπεζών,  

 χρηματιστηριακών εταιρειών,  

 εταιρειών παροχής συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών,  

 υπουργείων,  

 διεθνών οργανισμών,  

 εποπτικών αρχών και άλλων οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και  

 παραγωγικών επιχειρήσεων,  

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Πέραν των επιστημονικών γνώσεων που παρέχουν τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, του Τμήματος, 

τα οποία έχουν σχεδιαστεί στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων πανεπιστημίων 

του κόσμου, το Τμήμα ενθαρρύνει, προωθεί και επιβραβεύει την άμιλλα, την αριστεία και την 

επαγγελματική νοοτροπία, επιδιώκοντας να εκπαιδεύσει ηγετικά στελέχη και υπεύθυνους πολίτες. 

Τα τυπικά μονοπάτια σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Τμήματος χαρακτηρίζονται από: 

α) Άμεση ένταξη στον επαγγελματικό στίβο και ανέλιξη μέσω της εργασίας, με πιθανή 

παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

β) Μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνούς φήμης πανεπιστήμια, με πιθανή κατάληξη διδακτορικές 

σπουδές και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. 

Ενδεικτικά, ο απόφοιτος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής απασχολείται 

ως  

 Στέλεχος χρηματοδοτήσεων 

 Χρηματοοικονομικός αναλυτής (Financial analyst) 

 Διαπραγματευτής περιουσιακών στοιχείων (Trader) 

 Διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων (Portfolio manager) 

 Διαχειριστής κινδύνων (Risk manager) 

 Τραπεζικό στέλεχος 

 Σύμβουλος ιδιωτικής τραπεζικής (Private banking) 

 Στέλεχος εταιρειών καινοτομικού κεφαλαίου (venture capital) και ιδιωτικών επενδυτικών ταμείων 

(private equity funds) 

 Στέλεχος λογιστηρίου εταιρειών 

 Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής 

 Στέλεχος ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών 

 Οικονομικός διευθυντής εταιρειών 
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 Χρηματοοικονομικός σύμβουλος νοικοκυριών (Financial consultant & Financial Planner) 

 Στέλεχος ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών 

 Καθηγητής Πανεπιστημίου 

 Ερευνητής 

 Ιδρυτικό Στέλεχος Επιχείρησης 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει περιγραφές αυτών των αντικειμένων εργασίας εδώ: 

https://bankfin.unipi.gr/stadiodromia/ .  

Για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Τμήματος στον επαγγελματικό και τον ακαδημαϊκό χώρο, 

παίρνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες μέσω αρθρογραφίας (https://bankfin.unipi.gr/press-room), ενώ 

παράλληλα στοχεύουμε στην παραγωγή και ανάδειξη έρευνας υψηλής ποιότητας. Χαρακτηριστικά, το 

Τμήμα κατατάσσεται ως το πρώτο στην Ελλάδα στα ευρύτερα πεδία της Οικονομικής Επιστήμης 

και της Διοίκησης Επιχειρήσεων ως προς την αναγνωρισιμότητα της παραγόμενης έρευνας σύμφωνα 

με τη διεθνή βάση REPEC, και 23ο στην παγκόσμια κατάταξη τμημάτων Χρηματοοικονομικής 

(https://ideas.repec.org/top/top.finecon.html, Ιούνιος 2021). 

Παράλληλα, μέσα από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 

Τραπεζικής Διοικητικής, ο φοιτητής εξασφαλίζει απαλλαγή από σημαντικό μέρος των εξεταζόμενων 

πεδίων που απαιτούνται για τη λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης στη Λογιστική 

(https://bankfin.unipi.gr/accreditations/) από τους δύο πιο αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς 

πιστοποίησης, ACCA (https://www.accaglobal.com/gb/en.html) και ICAEW (https://www.icaew.com/). 
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