
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Σχολή Οικονομίας και Διοικητικών Επιστημών 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Περίγραμμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Περίγραμμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δύνανται να ασχοληθούν 

με αντικείμενα εργασίας όπως αυτά περιγράφονται στις επόμενες ενότητες, σύμφωνα με τις 

ακόλουθες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε πτυχιούχους Τμημάτων Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής:  

1. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού σε θέσεις 

φορέων του Δημοσίου (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003) 

2. Προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας (παλιός κλάδος: ΠΕ09 

Οικονομολόγων), Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. 29 του ν. 4521, ΦΕΚ 38 Α’/2-3-2018). 

Προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω και για να συμμετάσχουν στο 

διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με σκοπό το διορισμό τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/2010 (όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 36, παρ. 22, του Ν.4186/2013 και από το αρ. 111 του Ν. 

4547/2018), πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. 

3. Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – 

Άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος (Π.Δ. 475/91) και Άδεια λογιστή – 

φοροτεχνικού (Ν. 2515/1997, ΦΕΚ 154 /τ. Α’ /1997 και Π.Δ. 340/1998, ΦΕΚ 228 /τ. Α’ 

/1998, τροποποιημένο με το Ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107 /τ. Α’/9-5-2013, Άρθρο 1, 

Παράγραφος Η, Υποπαράγραφος Η2).  

 

Πεδία Απασχόλησης για Ελεύθερους Επαγγελματίες  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με βάση τις γενικές και 

εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 

διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο ώστε να: 

• Τηρούν λογιστικά βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία (με βάση τα ΕΛΠ και 

ΔΛΠ. 

• Συντάσσουν και αναλύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 



• Καταρτίζουν προϋπολογισμούς και απολογισμούς και να αναλύουν τα 

αποτελέσματα. 

• Εφαρμόζουν τις αρχές και μεθόδους κοστολόγησης 

• Χειρίζονται και εφαρμόζουν τα σύγχρονα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. 

• Εκπονούν χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχουν εξειδικευμένες 

χρηματοοικονομικές συμβουλές. 

• Αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων. 

• Προβαίνουν σε εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων 

• Παρέχουν συμβουλές για λογιστικά, διοικητικά, εργατικά θέματα 

• Εκπονούν οικονομοτεχνικές μελέτες 

• Παρακολουθούν και κατανοούν τις οικονομικές εξελίξεις και τις χρηματοπιστωτικές 

διαδικασίες.  

 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να εργαστούν 

στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα ως:  

• στελέχη λογιστηρίου ή/και οικονομικών διευθύνσεων επιχειρήσεων, οργανισμών 

και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,  

• αυτοαπασχολούμενοι λογιστές ή συνεργάτες σε λογιστικά και φοροτεχνικά 

γραφεία 

• εσωτερικοί ή εξωτερικοί ελεγκτές επιχειρήσεων  

• στελέχη επιχειρήσεων με ειδίκευση στην κοστολόγηση αγορών, προμηθειών ή 

υπηρεσιών,  

• τραπεζικοί υπάλληλοι ή στελέχη τραπεζών 

• χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα 

(χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.α.) 

• ασφαλιστικοί σύμβουλοι/ διαμεσολαβητές κτλ. 

 

Επιπλέον δύνανται να:  

• Παρέχουν διδασκαλία σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (ως Καθηγητές στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας), και στην τεχνική και 

επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο 

επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.  

• Στελεχώνουν θέσεις ερευνητών σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, στους 

αντίστοιχους με τα πεδία σπουδών του Τμήματος επιστημονικούς τομείς, σε 

θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. 


