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5 Πόλεις
1 Πανεπιστήμιο



Το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
8 σχολές, 35 τμήματα
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Βόλος)
• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
• Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
• Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
• Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
• Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών
• Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Βόλος-Λάρισα-Καρδίτσα) 
• Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
• Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
• Γεωπονίας –Αγροτεχνολογίας
• Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
• Τροφίμων & Διατροφής

Πολυτεχνική Σχολή (Βόλος)
• Μηχανολόγων Μηχανικών
• Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
• Πολιτικών Μηχανικών
• Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Επιστημών Υγείας (Λάρισα-Καρδίτσα-Λαμία)
• Ιατρικής
• Κτηνιατρικής

• Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
• Νοσηλευτικής
• Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας
• Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)
• Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
• Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών (Λαμία)
• Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
• Πληροφορικής
• Φυσικής
• Μαθηματικών

Σχολή Τεχνολογίας (Λάρισα-Καρδίτσα)
• Συστημάτων Ενέργειας
• Περιβάλλοντος
• Ψηφιακών Συστημάτων
• Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών (Βόλος-Λάρισα)
• Οικονομικών Επιστημών
• Διοίκησης Επιχειρήσεων



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. 



Παρουσίαση του τμήματος

• Προπτυχιακές Σπουδές

• Μεταπτυχιακές Σπουδές

1.«Λογιστική και Ελεγκτική»

2.«Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και 
Διακυβέρνηση» 

• Διδακτορικές Σπουδές

Το τμήμα προσφέρει επίσης:



Το Πρόγραμμα Σπουδών απαιτεί για τη λήψη του πτυχίου:
• 40 μαθήματα + 4 ΞΓ = 44 μαθήματα (240 πιστωτικές μονάδες)

•32 Υποχρεωτικά + 8 Επιλογής = 10 /έτος
• Μια προαιρετική πρακτική άσκηση δίμηνης διάρκειας 
• Μια προαιρετική πτυχιακή εργασία

Στα 2 πρώτα έτη σπουδών διδάσκονται 5 μαθήματα ανά εξάμηνο (+ μια ξένη 
γλώσσα κατά τα 2 πρώτα έτη).
Έπειτα ξεκινούν οι επιλογές, οι οποίες αφορούν κυρίως στην Διοίκηση, την 
Λογιστική και Ελεγκτική, την Χρηματοοικονομική, την Πληροφορική, την 
Οικονομική Επιστήμη, το Δίκαιο και τις Ποσοτικές Μεθόδους.

1ο Έτος 
10 μαθήματα

+
Ξένη Γλώσσα 

2ο Έτος 
10 μαθήματα

+
Ξένη Γλώσσα 

3ο Έτος 

10 μαθήματα

4ο Έτος
10 μαθήματα

ή 
9 μαθήματα 

+ 
Πτυχιακή εργασία



• 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)



Διδακτικό Προσωπικό

1. Καθηγητής Παναγιώτης Παναγιώτου

2. Καθηγητής Ηλίας Σαντουρίδης, 

3. Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Κουτούπης, Αναπλ. Πρόεδρος

4. Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Φάσσας, Πρόεδρος

5. Επίκουρος Καθηγητής Βύρων Δαμασιώτης

6. Επίκουρος Καθηγητής Μιχαήλ Νεραντζίδης

7. Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Τζερεμές

8. Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Τσάκαλος

9. Επίκουρη Καθηγήτρια Ευδοκία Τσιφόρα

10. Επίκουρος Καθηγητής Αντώνιος Περσάκης

11. Λέκτορας Παρασκευή Τσούτσα

12. Δαλαμάγκας Ιωάννης, μέλος ΕΔΙΠ

13. Κουλουκτσής Ιωάννης, μέλος ΕΤΕΠ



Διοικητικό Προσωπικό

• Κανιούρας Πάρης
• ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

• Μαργέλου Βασιλική
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



Έναρξη Σπουδών…





http://accfin.uth.gr/

https://accfin.uth.gr/
http://accfin.uth.gr/


Σύντομος Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ Για 
Τους Πρωτοετείς Φοιτητές

• Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) προσφέρει στους πρωτοετείς φοιτητές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασής τους με το Ίδρυμα.

• Για την άμεση ενεργοποίηση και χρήση των βασικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω οδηγό – βήματα.

Βήμα 1: Ιδρυματικός Λογαριασμός ΠΘ

• Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Ιδρυματικό Λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο 
Ιδρυματικός Λογαριασμός αποτελείται από το Όνομα Χρήστη (username) και τον μυστικό Κωδικό (password).

• Για να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Ανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης. Εκεί θα καταχωρήσετε το όνομα χρήστη 
και το συνθηματικό ανάκτησης που σας δόθηκαν και δύο φορές έναν κωδικό δικής σας επιλογής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνθηματικό ανάκτησης που σας έχει δοθεί είναι μίας 
χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

Βήμα 2: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

• Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (eMail). Δεν απαιτούνται ενέργειες 
από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν το email τους στο ΠΘ.

• Το προσωπικό eMail είναι της μορφής username @uth.gr, όπου username το Όνομα Χρήστη που αντιστοιχεί στον Ιδρυματικό Λογαριασμό κάθε φοιτητή.

• Η είσοδος χρήστη στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη..

https://secure.it.uth.gr/user/recover


Σύντομος Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ Για 
Τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Βήμα 3: Αριθμός Γενικού Μητρώου

• Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ). Για τους πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ο ΑΓΜ αποτελείται από 7 ψηφία.

• Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν τον ΑΓΜ τους.

• Για να ενημερωθείτε για τον ΑΓΜ που σας έχει αποδοθεί μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (δείτε παρακάτω).

Βήμα 4: Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

• Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα από το Υπουργείο Παιδείας. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα λειτουργεί και σαν Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου.

• Για να αποκτήσετε Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μεταβείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ακολουθώντας το σύνδεσμο http://academicid.minedu.gov.gr

• Κατά την έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας μπορείτε να ενημερωθείτε για τον ΑΓΜ που έχετε λάβει από το ΠΘ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ο 7-
ψήφιος ΑΓΜ του ΠΘ αναφέρεται με την γενική ονομασία Αρ. Μητρώου.

Βήμα 5: Σύνδεση στο Δίκτυο του Π.Θ.

• Για την πρόσβαση σε κάποιες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΘ (π.χ. Ηλεκτρονική Γραμματεία, Βάσεις Δεδομένων Βιβλιοθήκης) από την προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή (PC, Laptop, Tablet, Smartphone), είναι απαραίτητο:

• αν βρίσκεστε εντός των χώρων του ΠΘ, να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του ΠΘ (οδηγίες WiFi/Eduroam), ή

• αν βρίσκεστε εκτός των χώρων του ΠΘ, να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου - VPN (οδηγίες Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)). Η σύνδεση χρήστη στο VPN γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό 
χρήστη.

http://academicid.minedu.gov.gr/
http://it.uth.gr/services/wifieduroam
http://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn


Σύντομος Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ Για 
Τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Βήμα 6: Ηλεκτρονική Γραμματεία

• Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας μπορείτε απομακρυσμένα να κάνετε δήλωση μαθημάτων, να δείτε τις βαθμολογίες σας κ.α.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία από την προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή εκτός δικτύου ΠΘ θα 
πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου - VPN.

• Η είσοδος χρήστη στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

• Επιπλέον, με την είσοδό σας στη Ηλεκτρονική Γραμματεία, στην ενότητα "Προσωπικές Πληροφορίες Φοιτητή" της αρχικής σελίδας, 
μπορείτε να ενημερωθείτε για τον ΑΓΜ που έχετε λάβει από το ΠΘ.

Βήμα 7: eClass

• Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του ΠΘ.

• Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο του eClass (https://eclass.uth.gr/) και να πραγματοποιήσουν εγγραφή με τα 
στοιχεία του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εγγραφή σας προτείνεται η ανάγνωση της ενότητας των συχνών ερωτήσεων.

• Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, η είσοδος χρήστη στο eClass γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

https://eclass.uth.gr/
https://eclass.uth.gr/info/faq.php


Σύντομος Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ Για 
Τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Βήμα 8: MS Teams

• Η πλατφόρμα MS Teams χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων εξ 
αποστάσεως.

• Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MS Teams ακολουθήστε το σχετικό οδηγό με τίτλο Οδηγίες 
για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams.

• Μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση και παραμετροποίηση, η είσοδος χρήστη στο MS Teams 
γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Βήμα 9: Φοιτητική Μέριμνα

• Πληροφορίες για τις παροχές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας θα 
βρείτε στην ενότητα των δομών Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και στις σχετικές ανακοινώσεις 
των αρμόδιων υπηρεσιών στον κεντρικό ιστότοπο του ΠΘ (https://www.uth.gr).

https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi
https://www.uth.gr/
https://www.uth.gr/


Κατά τη διάρκεια των σπουδών…



Υπηρεσίες
στήριξης
φοιτητών

Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δομή υποστήριξης φοιτητών/ φοιτητριών με 
αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες



Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου, για κάθε πρωτοετή 
φοιτητή/τρια ορίζεται Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του/της. 

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι μέλη του Ακαδημαϊκού και 
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος και παρέχουν βοήθεια, 
καθοδήγηση και συμβουλές στους/στις φοιτητές/τριες σχετικά με την 
επιλογή των μαθημάτων τους και τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.



Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

• Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/-τριών του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και 
ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως 
αντιμετωπίζουν.

• Αρχικά οι φοιτητές/-τριες, ανεξαρτήτως από την πόλη στην οποία φοιτούν, θα πρέπει οπωσδήποτε να στέλνουν μήνυμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: psychologylab@uth.gr, αναφέροντας απαραίτητα ονοματεπώνυμο, Τμήμα φοίτησης και τηλέφωνο 
επικοινωνίας. 

• Στη συνέχεια συνεργάτης της υπηρεσίας επικοινωνεί μαζί τους για ορισμό συνάντησης. Οι συνεδρίες γίνονται, μετά από 
συνεννόηση, με ειδικούς συμβούλους του εργαστηρίου σε ατομική ή ομαδική βάση. Επίσης διεξάγονται βιωματικά σεμινάρια 
συμβουλευτικού χαρακτήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα οποία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι/ες ενδιαφέρονται.

• Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και οι συναντήσεις, ατομικές ή ομαδικές, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, διατηρώντας 
απόλυτα το προσωπικό απόρρητο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

mailto:psychologylab@uth.gr
https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/symboyleytiki


Παρενόχληση-Εκφοβισμός
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν γίνεται ανεκτή καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, θυματοποίησης, 
εκφοβισμού ή παρενόχλησης και διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Η πολιτική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 
ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η παρενόχληση και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση και όπου 
όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα έχουν τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί 
διακριτικά και με υπευθυνότητα από το Ίδρυμα.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα εκφοβισμού, παρενόχλησης ή αρνητικής συμπεριφοράς, παρακαλούμε στείλτε 
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση respect@uth.gr καταγράφοντας το θέμα και βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας ή 
μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα στη γραμμή 2421074024 καθημερινά από 9.00-15.00 (εργάσιμες ημέρες).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

mailto:respect@uth.gr
https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/parenohlisi-ekfobismos


ΠΟΙΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ;

Στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ εγγράφονται φοιτητές και φοιτήτριες με: 

✓ Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, 
δυσαριθμησία κ.ά.) 

✓ Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα 

✓ Αισθητηριακές αναπηρίες (οπτική αναπηρία, κώφωση/βαρηκοΐα) 

✓ Κινητικές αναπηρίες 

✓ Προβλήματα λόγου και ομιλίας 

✓ Διαταραχές αυτιστικού φάσματος 

✓ Χρόνια προβλήματα υγείας (καρκίνος, διαβήτης, καρδιακές παθήσεις 
κ.ά.)



Σίτιση

• Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για 
τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα 
του Π.Θ. (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού 
τους λογαριασμού.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα 
πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

• Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες ακαδ. έτους 2022-2023, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, από 
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 έως Πέμπτη  6 Οκτωβρίου 2022.

https://merimna.uth.gr/


Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και 
συγγραμμάτων 

• Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου, και κατά τις προθεσμίες που ορίζονται θα πρέπει να κάνετε:

• Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία και

• Συγγραμμάτων στη διαδικτυακή υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr). 

• Όλοι οι φοιτητές κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο οφείλουν να κάνουν δήλωση εγγραφής εξαμήνου. Η δήλωση μαθημάτων, η 
οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την προμήθεια 
των αντίστοιχων συγγραμμάτων, όσο και για τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις με την καταγραφή του ονόματός 
σας στους καταλόγους εξέτασης του εκάστοτε μαθήματος του κάθε εξαμήνου σπουδών.

• Η δήλωση συγγραμμάτων ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης μαθημάτων. Σε περίπτωση που δεν 
δηλώσετε κάποιο μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και παραλάβετε σύγγραμμα για αυτό το μάθημα, θα κληθείτε να 
το πληρώσετε ή να το επιστρέψετε. Η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας 
ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr). 

• Η περίοδος δηλώσεων των μαθημάτων και συγγραμμάτων για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού 
έτους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.

http://www.eudoxus.gr/


Αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές

• Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται από τους φοιτητές στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

• Οι φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν την ποιότητα των μαθημάτων και των διδασκόντων, απαντώντας στα 
ερωτήματα ενός ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου.

• Η συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται μέσω συνδέσμων μίας χρήσης οι οποίοι αποστέλλονται αυτοματοποιημένα 
στους φοιτητές του εκάστοτε μαθήματος τις περιόδους αξιολόγησης των εξαμήνων. 

• Για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των απαντήσεων των φοιτητών που συμμετέχουν στη διαδικασία, μετά την 
αποστολή των συνδέσμων μίας χρήσης στους φοιτητές διαγράφονται τα όποια στοιχεία συσχέτισης, το σύστημα δεν 
διατηρεί στοιχεία ταυτοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να αποκαλύπτει την ταυτότητα του χρήστη, ενώ οι 
διδάσκοντες δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο στοιχείο ταυτοποίησης καθώς δεν μετέχουν στη διαδικασία αποστολής 
των συνδέσμων μιας χρήσης.

• Για την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές χρησιμοποιείται το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ. 



Erasmus+

• Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

• Όλοι οι εγγεγραμμένοι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), μπορούν 
να γίνουν φοιτητές Erasmus+ και να πραγματοποιήσουν μέρος του Προγράμματος Σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο-Εταίρο βάσει του υφιστάμενου 
Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus+.

• Πιο συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Erasmus+  μπορεί να συμμετάσχει κάθε φοιτητής/τρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον :

• Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών σπουδών.

• Δεν έχει ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου του/ης, δηλαδή υπάρχει περίοδος 
σπουδών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, που οι φοιτητές να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε ένα πανεπιστήμιο που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+.

• Είναι εγγεγραμμένος/η σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου 
σπουδών, συμπεριλαμβανομένου μεταπτυχιακού και διδακτορικού, και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης 
συμμετέχουσας χώρας.

• Έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει. Επαρκές θεωρείται το επίπεδο που 
απαιτείται από το εκάστοτε Ίδρυμα Υποδοχής. Για να εγκριθεί ο/η φοιτητής/-τρια προς μετακίνηση, είναι απαραίτητο να έχει  καταθέσει  στο 
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων μαζί με την αίτησή του/της και το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

• Τα κριτήρια της επιλογής ανακοινώνονται εκ των προτέρων στις ιστοσελίδες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και έχουν σχέση με τις ιδιαιτερότητες των 
προγραμμάτων σπουδών. 



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». 

◼ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

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



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.



Διασύνδεση 
Επιχειρηματικότητα



Μετά τις σπουδές…



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

• Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με
ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη),
για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη)

• Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:

• το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής
περιόδου Σεπτεμβρίου 2028)



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

• Όλοι οι 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



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



Μεταπτυχιακές Σπουδές



Καταλήγοντας…

• θέστε ερώτημα στον διδάσκοντα/διδάσκουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ή 
επικοινωνήστε μαζί του/ της ηλεκτρονικά στο e-email 

• μπείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://accfin.uth.gr/)

• Ελέγχεται συχνά το φοιτητικό σας e-mail (xxxxx@uth.gr)

• Στο e-class αναρτάται το υλικό του μαθήματος (διαφάνειες διαλέξεων, λυμένες 
ασκήσεις, ανακοινώσεις και οδηγίες μελέτης)

http://accfin.uth.gr/
mailto:xxxxx@uth.gr


Ευχαριστούμε 
πολύ για την 
προσοχή σας


