
Παρουσίαση του Τμήματος



Παρουσίαση του τμήματος

• Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 
2019.
• οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-

2020. 

• Ένα από τα τρία τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών 
Επιστημών 



Παρουσίαση του τμήματος

• Ένα από τα 9 τμήματα «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» στην 
Ελλάδα

• 4ο πανελλαδικά (πανελλαδικές 2020)

• 1ο εκτός τμημάτων Αθήνας-Θεσσαλονίκης



Οργάνωση σπουδών

• Oι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά 
με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και την λειτουργία 
των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

• Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 
διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής. 

• Τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν 5 
υποχρεωτικά μαθήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανά 
εξάμηνο.

• Τα δύο τελευταία έτη του προγράμματος περιλαμβάνουν ένα μίγμα 
από 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής ανά 
εξάμηνο. 



Οργάνωση σπουδών

• Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα 
όπως: λογιστική και χρηματοοικονομική υποβάθρου, δίκαιο, 
οικονομικά, στατιστική και οικονομετρία, οργάνωση και διοίκηση των 
επιχειρήσεων, οικονομικά μαθηματικά, πληροφοριακά συστήματα, 
κ.ά., και θέτουν την θεωρητική και πρακτική βάση για την καλύτερη 
κατανόηση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.

• Τα μαθήματα επιλογής συνδέουν την θεωρία με την πράξη και 
προσφέρουν την δυνατότητα εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα 
γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής.



Οργάνωση σπουδών

• Το τμήμα προσφέρει επίσης:

• Μεταπτυχιακές Σπουδές («Λογιστική και Ελεγκτική») και 

• Διδακτορικές Σπουδές



Επαγγελματικές προοπτικές

• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν 
να απασχοληθούν σε
• οικονομικές υπηρεσίες
• λογιστήρια ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων
• ελεγκτικές εταιρείες
• Τράπεζες
• χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες.

• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα μπορούν επίσης να εκπονούν υψηλής 
ποιότητας χρηματοοικονομικές μελέτες και να χρησιμοποιούν σύνθετα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία.

• Η επιστημονική επάρκεια που παρέχει το Τμήμα θα επιτρέψει τους 
πτυχιούχους να παρακολουθήσουν προγράμματα μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού και να 
ασχοληθούν περαιτέρω με την επιστημονική έρευνα.



Επαγγελματικές προοπτικές

• Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας ως μέλη, και λαμβάνουν την άδεια ασκήσεως 
οικονομολογικού επαγγέλματος

• Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την εγγραφή τους ως μέλη 
στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχουν το δικαίωμα να 
αποκτήσουν άδεια λογιστή – φοροτεχνικού



Οικονομολογικό επάγγελμα

• Ειδικότερα οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος είναι:

1. Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς 
επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.

2. Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματο-πιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών 
θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.

3. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής 
δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.

4. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών 
Καταστάσεων.

5. Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω 
υπηρεσιών.

6. Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και 
πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής,
στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.

7. Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά 
φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

8. Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων τη οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφηρμοσμένης οικονομικής, σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.



Επαγγελματικές προοπτικές

• Η άδεια λογιστή– φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική 
ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ και Β’ τάξης.

• Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή 
Φοροτεχνικού Β’ τάξης, και κατά συνέπεια να διενεργούν κάθε 
είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών 
τηρούντων απλογραφικά βιβλία.

• Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β' 
τάξης μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξης 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος



Επάγγελμα λογιστή – φοροτεχνικού

• Το έργο των λογιστών-φοροτεχνικών είναι:

1. Η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών.

2. Η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των 
αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και 
παραστατικών.

3. Η ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών 
αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών.

5. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και 
καταστάσεων καθώς και η επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς 
τις φορολογικές και οικονομικές αρχές.

6. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς 
τις Δημόσιες Αρχές.

7. Η σύνταξη , υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων ,ασφαλιστικών εισφορών και 
προγραμμάτων εργασίας.



Επαγγελματικές προοπτικές - Δημόσιο

• Επιπρόσθετα, στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος 
γίνονται δεκτοί στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή/και 
Οικονομικού

• Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων 
εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• καθώς εντάσσονται στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας (παλιός 

κλάδος: ΠΕ09 Οικονομολόγων



Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Περισσότερες πληροφορίες

http://accfin.uth.gr/

http://accfin.uth.gr/


Ευχαριστούμε πολύ για 
την προσοχή σας


