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Ανώτατη διάρκεια φοίτησης (σύμφωνα με το Ν. 
4957/2022)

• Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν 
είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες που κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος (για τα τετραετούς 
φοίτησης Τμήματα)

• Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2021-2022 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
έτη) προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη) για τα 
τετραετούς φοίτησης Τμήματα

• Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οφείλουν να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:

• το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου 
Σεπτεμβρίου 2027) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα



Tο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής έχει τροποποιηθεί, ως εκ τούτου ορισμένα 
μαθήματα έχουν αλλάξει εξάμηνο ή έχουν μετονομασθεί.

Το μάθημα επιλογής «Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο» (παλιός 
κωδικός ΔΚ508) μετακινείται από το 5ο στο 6ο εξάμηνο με νέο 
κωδικό ΔΚ607.

Το μάθημα επιλογής «Επιχειρηματική Ευθύνη» (παλιός 
κωδικός ΔΙ607) μετονομάζεται σε «Εταιρική Διακυβέρνηση 
και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και μετακινείται από το 6ο 
στο 5ο εξάμηνο με νέο κωδικό ΔΙ508.



Tο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής έχει τροποποιηθεί, ως εκ τούτου ορισμένα 
μαθήματα έχουν αλλάξει εξάμηνο ή έχουν μετονομασθεί.

• Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και στο 7ο εξάμηνο. Επομένως, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 
πραγματοποιείται είτε στο 7ο, είτε στο 8ο εξάμηνο.

• Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας παραμένει προαιρετική και πιστώνεται με έξι (6) μονάδες ECTS και υπολογίζεται ως ένα 
μάθημα επιλογής του τετάρτου έτους.

• Το μάθημα επιλογής «Ειδικά Θέματα Λογιστικής» (παλιός κωδικός ΛΟ706) μετακινείται από το 7ο στο 8ο εξάμηνο με νέο 
κωδικό ΛΟ807.

• Το μάθημα επιλογής «Διοικητική Οικονομική» (παλιός κωδικός ΟΑ705) μετακινείται από το 7ο στο 8ο εξάμηνο με νέο κωδικό 
ΟΑ806.

• Tο μάθημα επιλογής «Λογιστική Δημόσιου Τομέα» (παλιός κωδικός ΛΟ806) μετακινείται από το 8ο στο 7ο εξάμηνο με νέο 
κωδικό ΛΟ705.

• Tο μάθημα επιλογής «Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας» (παλιός κωδικός ΧΡ807) μετακινείται από το 8ο στο 7ο εξάμηνο με 
νέο κωδικό ΧΡ706.

• Τέλος, εισάγεται το μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση» με κωδικό μαθήματος ΠΑ8000.

• Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται και της αποδίδονται δύο (2) πιστωτικές μονάδες ECTS που δεν λαμβάνονται 
υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος. Η διάρκεια της είναι δύο (2) μήνες και διεξάγεται μόνον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και 
Αύγουστο).



Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Κωδικός Μαθήματα Ώρες/εβδ. ECTS

ΛΟ801 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιρειών

3 6

ΛΟ802 Ελεγκτική: Εξωτερικός Έλεγχος 3 6

ΧΡ803 Διαχείριση Κινδύνου 3 6

Δύο μαθήματα επιλογής Η΄ εξαμήνου

ΧΡ804 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 3 6

ΔΚ805 Εισαγωγή στο Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο 3 6

ΟΑ806 Διοικητική Οικονομική 3 6

ΛΟ807 Ειδικά Θέματα Λογιστικής 3 6

ΠΛ808 Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας 3 6

Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός Μαθήματα Ώρες/εβδ. ECTS

ΛΟ701 Προχωρημένη Λογιστική 3 6

ΛΟ702 Ελεγκτική: Εσωτερικός Έλεγχος 3 6

ΧΡ703 Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 3 6

Δύο μαθήματα επιλογής Ζ΄ εξαμήνου

ΧΡ704 Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας 3 6

ΛΟ705 Λογιστική Δημόσιου Τομέα 3 6

ΧΡ706 Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας 3 6

ΔΚ707 Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Τραπεζών 3 6

ΠΛ708 Υπολογιστική Χρηματοοικονομική 3 6



Πτυχιακή εργασία

• Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και 
πραγματοποιείται στο 7ο ή 8ο εξάμηνο.

• Πιστώνεται με έξι (6) μονάδες ECTS και υπολογίζεται ως ένα μάθημα 
επιλογής.

• Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει την εκπόνηση 
πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο έτος οφείλει να 
παρακολουθήσει εννέα (9), αντί για δέκα (10) μαθήματα.



https://accfin.uth.gr/wp-content/uploads/%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf




Πρακτική Άσκηση του Τμήματος ΛΟ.ΧΡΗ.

◼ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος ΛΟ.ΧΡΗ. θα υλοποιηθεί με τη 
χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» (ΕΣΠΑ), για το λόγο αυτό αποκαλείται συχνά και «χρηματοδοτούμενη 
Πρακτική» ή «Πρακτική ΕΣΠΑ». Έχει θεσμοθετηθεί στο Τμήμα μας από το 2022 και 
αναγνωρίζεται ως εγκεκριμένη δραστηριότητα των φοιτητών συνδεδεμένη με το 
Πρόγραμμα Σπουδών.

◼ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ της παρεχόμενης από το Τμήμα εκπαίδευσης 
και του εργασιακού χώρου.



Επιμέρους Στόχοι

◼ Η απόκτηση εμπειρίας και προϋπηρεσίας των φοιτητών.

◼ Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της 
επαγγελματικής εξάσκησης. 

◼ Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών.

◼ Η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των φοιτητών.

◼ Η ομαλή μετάβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας και η εξοικείωσή τους με το 
εργασιακό περιβάλλον.

◼ Η δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών και συνεργασίας 
μεταξύ του τμήματος και παραγωγικών φορέων.



Πρακτική Άσκηση του Τμήματος ΛΟ.ΧΡΗ.

◼ Είναι προαιρετική

◼ Λαμβάνει κωδικό μαθήματος «ΠΑ8000» και 2 πιστωτικές μονάδες-ECTS. Τα ECTS δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

◼ Η διάρκεια της είναι δύο (2) μήνες και διεξάγεται μόνον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
(Ιούλιο και Αύγουστο).

◼ Προϋπόθεση συμμετοχής των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση είναι να  έχουν περατώσει το 
7ο εξάμηνο των σπουδών.

◼ Για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ο απαιτούμενος αριθμός των πιστωτικών μονάδων 
ECTS είναι 120 (στο σύνολο των μαθημάτων).

◼ Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε ιδιωτικούς ή/και σε δημόσιους φορείς

◼ Αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.



Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης

◼ Έχουν περατώσει το 7ο εξάμηνο των σπουδών. 

◼ Για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ο απαιτούμενος αριθμός των πιστωτικών 
μονάδων ECTS είναι 120 (στο σύνολο των μαθημάτων).

◼ Δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε δραστηριότητα Πρακτικής Άσκησης στο 
χρηματοδοτούμενο πλαίσιο ΕΣΠΑ. 

◼ Δεν έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν, με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους 
ωραρίου στα επιστημονικά ερευνητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα στα οποία το 
Τμήμα αναπτύσσει δραστηριότητα Πρακτικής Άσκησης κατά την έννοια του παρόντος.

◼ Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας).

◼ Δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. 



Κριτήρια Επιλογής

◼ Μέσω αλγορίθμου μοριοδότησης.

◼ Κοινωνικά κριτήρια.

◼ Η βαθμολογική ταξινόμηση γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος.



Πληροφορίες Πρακτικής Άσκησης



Βεβαίωση ψηφιακών 
δεξιοτήτων

• Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος (αρ.1/14-4-2021) θα χορηγείται  
βεβαίωση απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων από 
την παρακολούθηση μαθημάτων Πληροφορικής 
στους απόφοιτους του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 

• Για την απόκτηση της σχετικής βεβαίωσης 
απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 4 
μαθήματα

• Τα μαθήματα πληροφορικής και πιστοποίησης 
γνώσης Η/Υ είναι τα παρακάτω:

Κωδικός Μάθημα
Υποχρεωτικό/ 

Επιλογής

ΠΛ302 Πληροφοριακά Συστήματα Υποχρεωτικό

ΠΛ505 Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι Επιλογής

ΠΛ606 Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ Επιλογής

ΠΛ608 Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Επιλογής

ΠΛ708 Υπολογιστική Χρηματοοικονομική Επιλογής

ΠΛ808 Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας Επιλογής



• Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας προσφέρει στους απόφοιτους την δυνατότητα απόκτησης μιας 
από τις σημαντικότερες διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο χώρο 
της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης.

• Πρόκειται για την Πιστοποίηση που παρέχει το Association of Chartered
Certified Accountants – ACCA.

• Το ACCA είναι ένα παγκόσμιο σώμα επαγγελματιών λογιστών-ελεγκτών το 
οποίο μέσα από την πιστοποίηση που προσφέρει, δημιουργεί σε 
ολόκληρο τον κόσμο καταρτισμένους επαγγελματίες με ικανότητες και 
φιλοδοξίες, που είναι σε θέση να αναζητήσουν καριέρα στον τομέα της 
Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης.

• Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν απαλλαγή σε κάποιες από τις 
δεκατέσσερις συνολικά ενότητες της Πιστοποίησης του ACCA (ACCA 
Qualification)



Μεταπτυχιακές Σπουδές



Ευχαριστούμε 
πολύ για την 
προσοχή σας


