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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύνταξη του παρόντος οδηγού επαγγέλματος για τους πτυχιούχους του Τμήματος
Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης
Δ.ΑΣΤΑ Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
Ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός εύχρηστου οδηγού για την ενημέρωση
των πτυχιούχων του τμήματος Λογιστικής γύρω από τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν
στον αντίστοιχο επαγγελματικό τους χώρο.
Θα θέλαμε, από αυτήν τη θέση, να ευχαριστήσουμε το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά για την υποστήριξη που μας παρείχε και συνέβαλε στην σύνταξη του παρόντος
Οδηγού.

Η Συντάκτης

Ειρήνη Μηλιώτη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήματος Λογιστικής
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
1.1

Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού
Σκοπός του παρόντος Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής

του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο
πληροφόρησης των αποφοίτων του Τμήματος σε σημαντικά θέματα που αφορούν στην
επαγγελματική τους σταδιοδρομία είτε αυτή αφορά άμεσα την ένταξή τους στην παραγωγική
διαδικασία είτε τη συνέχιση των σπουδών τους στον δεύτερο κύκλο.
Ο Οδηγός απευθύνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών
στο επάγγελμά τους. Παράλληλα ο Οδηγός προσφέρει και τη δυνατότητα σε
επαγγελματικούς και εργοδοτικούς φορείς να σκιαγραφήσουν το προφίλ του αποφοίτου του
Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με βάση το αντικείμενο σπουδών και το πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος.
Παρέχει τα βασικά στοιχεία, αλλά και πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση και
ενημέρωση, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και να εντοπίσουν πιο
εξειδικευμένα θέματα.
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση
με βάση τους νόμους 2916/01 και 4009/2011.
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«Άρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.
1.

Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Τα Α.Ε.Ι. είναι Ν.Π.Δ.Δ. πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από
τον Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αποστολή των ιδρυμάτων
αυτών είναι να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή
επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων στο επάγγελμα, να
συμβάλουν στη δημιουργία πτυχιούχων ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής
στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
2.

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

α)

τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και

την Α.Σ.Κ.Τ. και
β)

τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

(Τ.Ε.Ι.) και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3.

Τα ιδρύματα και των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν

παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Αποστολή των Α.Ε.Ι.
1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α)

να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να

προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να
καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό,
β)

να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση με

σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με
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βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα
διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
γ)

να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να

μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνουν τις
απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,
δ)

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών

πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της
γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση
στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής
συνοχής,
ε)

να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς

στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού
προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
στ)

να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις

απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική,
επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της
δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης:
α)

Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη

εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών,
καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα
επαγγελματικά πεδία.
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β)

Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις

εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά
πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου
σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.
3.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύματα οργανώνονται και λειτουργούν

με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:
α)

της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,

β)

της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,

γ)

της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους,

δ)

της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των

πόρων και των υποδομών τους,
ε)

της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,

στ)

της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων,

ζ)

της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και

η)

της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.»
Σήμερα φοιτούν στα ελληνικά Τ.Ε.Ι. περί τους 170.000 φοιτητές, σε διάφορες Σχολές

και Τμήματα, δημιουργώντας πτυχιούχους επαγγελματίες σε ένα εκτενέστατο φάσμα
γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτει. πρακτικά όλους τους τομείς της ελληνικής
οικονομίας. Είναι λοιπόν αυτονόητη η σημασία αφενός μεν του σωστού επαγγελματικού
προσανατολισμού των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. αφετέρου δε, η δημιουργία από πλευράς των
Ιδρυμάτων γνωστικών αντικειμένων, που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις παρούσες και
τις μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

1.2

Παρουσίαση του Τμήματος – Ιστορικό
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Ειδικότερα το τμήμα «Στελεχών Λογιστηρίου» του Κ.Α.Τ.Ε. Πειραιώς ιδρύθηκε το
1976 με βάση ειδικό νόμο και είναι από τα παλαιότερα στο χώρο της δημόσιας τεχνικής
εκπαίδευσης. Με το Ν. 576/1977 μετασχηματίστηκε το Κ.Α.Τ.Ε. σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Πειραιώς.
Το τμήμα μετονομάσθηκε σε Τμήμα «Λογιστικής» με την μετατροπή των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε
Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Ν. 1404/1983 (άρθρο 35) και το 1985 απορρόφησε το ομώνυμο τμήμα
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Το 2001 ανέλαβε την πραγματοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Επιλογής.
Το Τμήμα Λογιστικής πραγματοποιεί δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)» και από το
εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012 – 13 ξεκινά να λειτουργεί το Π.Μ.Σ. στη «Δημόσια
Οικονομική και Πολιτική – Public Economics and Policy».
To 2011 το Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά αξιολογήθηκε θετικά από
εξωτερικούς αξιολογητές.
Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημόνων και ο έντονος ανταγωνισμός
στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες σε όλους τους πτυχιούχους. Η αξιόπιστη
ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα
χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή
επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων, στην ανεύρεση εργασίας
και τη χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
1.3

Μεθοδολογία

Το πεδίο απασχόλησης των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και ειδικότερα των Λογιστών είναι
εκτενέστατο και υπερβαίνει τα όρια ενός Οδηγού. Ο Οδηγός αυτός εκπονήθηκε με κύρια
σημεία εστίασης:
-

Την άμεση και σαφή ενημέρωση του χρήστη.
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-

Το υφιστάμενο περιεχόμενο και πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

-

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή.

-

Τη μεθοδολογική προσέγγιση με τρόπο ώστε να είναι ανοικτός σε τυχόν αλλαγές και
νέες πληροφορίες που θα προκύψουν με την πάροδο του χρόνου.

Για τη σύνταξη του Οδηγού συγκεντρώθηκαν στοιχεία και πληροφορίες που θα μπορούσαν
να κριθούν κατάλληλες. Στη συνέχεια, έγινε διαχείριση των πληροφοριών αυτών και τέλος η
σύνταξη του Οδηγού αυτού.
Η σύνταξη του Οδηγού ακολούθησε δύο Φάσεις:
Η πρώτη Φάση επικεντρώθηκε στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το
επάγγελμα των πτυχιούχων Λογιστών με την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.
Κατά τη δεύτερη Φάση έγινε ο έλεγχος, η επιλογή, η σύνθεση και επεξεργασία των
στοιχείων και η τελική σύνταξη του Οδηγού.
Πηγές του Οδηγού αποτέλεσαν οι σχετικοί με το αντικείμενο διερεύνησης φορείς.
Ειδικότερα, στοιχεία για τη σύνταξη του Οδηγού αντλήθηκαν από:
Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. στα οποία υπάρχουν Τμήματα Λογιστικής και
ειδικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Επαγγελματικούς φορείς των πτυχιούχων Λογιστών.
Το Υπουργείο Παιδείας.
Άλλους Επαγγελματικούς Οδηγούς.
Οδηγούς Σπουδών των Τ.Ε.Ι. που έχουν Τμήματα Λογιστικής.
Σχετικά Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και άλλες πηγές που
αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής

2.1

Το σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά, την
ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και τη διασύνδεσή τους με την παραγωγή και
την οικονομία, τη διεθνοποίηση των αγορών, τις εξελίξεις στην Ε.Ε. με τη δημιουργία της
ενιαίας αγοράς, της ευρωζώνης και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτές, τη μετάβαση των
βαλκανικών χωρών και των χωρών της Αν. Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς και τη
διεύρυνση της Ε.Ε. προς αυτές, διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των
επιχειρήσεων καθώς και εφαρμογής και ανάπτυξης της επιστήμης της Λογιστικής στις
επιχειρήσεις, στους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
Στο νέο αυτό πλαίσιο το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Λογιστικής στο επίπεδο της ανώτατης
εκπαίδευσης καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις
τεχνολογικές απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικότερα όπως αυτές
εξειδικεύονται στην οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών υπηρεσιών. Επί πλέον στο
πλαίσιο της αποστολής του, το Τμήμα Λογιστικής προωθεί την επιστημονική και
εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα στα πεδία του γνωστικού του αντικειμένου, αναπτύσσει
συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς
φορείς.
2.2

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Α.

Αποστολή και Γνωστικό αντικείμενο

Αριθμ. 87487/Ε5
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Το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της
εφαρμογής των Οικονομικών Επιστημών και ειδικότερα της Λογιστικής και τις εφαρμογές
της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων
της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της ελεγκτικής, να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και
να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτιση τους
για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις
απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να
μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Στα

πρώτα

εξάμηνα

οι

σπουδές

περιλαμβάνουν

θεωρητική

διδασκαλία,

εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα:
–

Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης – Οικονομίας − Νομοθεσίας −

Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως: Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Χρηματοοικονομική
Λογιστική,

Μικροοικονομική

και

Μακροοικονομική,

Οργάνωση

και

Διοίκηση

Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Πληροφορική, Στατιστική, Αστικό Δίκαιο, Δεοντολογία
Επαγγέλματος, Δημόσια Οικονομική, Εισαγωγή στο Κοινοτικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο.
–

Ειδικής υποδομής, όπως: Διεθνές Εμπόριο, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Εμπορικό

Δίκαιο, Οικονομικοτεχνικές Μελέτες, Ποσοτικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις, Χρηματιστήριο
Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική.

-

Ειδικότητας, όπως: Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Λογιστική Εταιρειών,

Λογιστική

Κόστους,

Λογιστική

ΦΠΑ,

Μηχανογραφημένη

Λογιστική,

Ανάλυση

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Φορολογική Λογιστική, Λογιστική Δημοσίου και
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Ν.Π.Δ.Δ., Ελεγκτική Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Λογιστική
Πρακτική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Οργάνωση Λογιστηρίου,
Λογιστική Αμοιβών Προσωπικού.
Στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και η
εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους
παραγωγής (επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, Δημόσιο) και γενικά σε χώρους συναφείς
προς την ειδικότητα με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων, την παροχή δυνατότητας
ανάπτυξης πρωτοβουλιών, τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και
ομαδική εργασία. Η πτυχιακή εργασία είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και σκοπό
έχει να αποκτήσει ο σπουδαστής την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος στο γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος.
Β.

Γνωσιακοί στόχοι σε σχέση με το επάγγελμα του Λογιστή
Κεντρική επιδίωξη του περιεχόμενου των σπουδών είναι να παρέχει στους φοιτητές

τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, στις απαιτήσεις των επαγγελματιών παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών
και γενικότερα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αλλά και να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις
για την πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται
«Πτυχιούχος Λογιστής» και διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πεδία της
Οικονομίας και ειδικά της Λογιστικής καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να
μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού
αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και
υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά :
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•

Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη

φορολογική νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
•

Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, καταρτίζει

προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών.
-

Συντάσσει καταστάσεις μισθοδοσίας.

•

Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και

χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων, αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων
για τη χρηματοδότησή τους.
•

Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές.

•

Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και τη νομοθεσία

που αφορά σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα.
•

Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και στη

χρηματοοικονομική και γενικότερα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
•

Ερμηνεύει και αναλύει τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των

επιχειρήσεων και οργανισμών στο γενικότερο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό και
μικροοικονομικό περιβάλλον και συντάσσει σχετικές εκθέσεις και μελέτες.
•

Αξιοποιεί τις σύγχρονες στατιστικές και οικονομικές μεθόδους μελέτης και έρευνας

των θεμάτων που έχουν σχέση με τη λογιστική, την οργάνωση και διοίκηση των
επιχειρήσεων, την παραγωγική διαδικασία, την έρευνα αγοράς καθώς και τις τεχνολογικές
εφαρμογές τους.
Γ.

Δομή των σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι οκτώ (8)

εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο Νόμο 2916 (ΦΕΚ 114/11-6-2001). Κατά τη διάρκεια των
(4) πρώτων εξαμήνων δίνεται μια ενιαία βασική εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου
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(5ου), έκτου (6ου) και έβδομου (7ου) εξάμηνου γίνονται μαθήματα Ειδικής Υποδομής. Στο
τελευταίο (8ο) εξάμηνο ολοκληρώνονται οι σπουδές με την πρακτική άσκηση (6 μηνών) και
την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης
κατ' επιλογήν εξειδικευμένων μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του
τμήματος.
Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του τμήματος ενδεικτικά περιλαμβάνονται κυρίως
μαθήματα εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής-φορολογικής, του
μάνατζμεντ,

του

μάρκετινγκ

αγαθών

και

υπηρεσιών,

της

χρηματοδότησης,

της

μακροοικονομίας και μικροοικονομικής, των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, των
μαθηματικών και της στατιστικής, της νομικής και πληροφορικής, σε έκταση και βάθος,
κατάλληλου

επιπέδου

για

την

κατανόηση

των

επιστημονικών,

θεωρητικών

και

εφαρμοσμένων γνώσεων, καθώς και δεξιοτήτων που εφαρμόζονται στη σύγχρονη επιστήμη
της λογιστικής.
Στα

μαθήματα

ειδικότητας

ενδεικτικά

περιλαμβάνονται

η

ανάλυση

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Λογιστική Κόστους, η Μηχανογραφημένη Λογιστική,
Φοροτεχνικά θέματα και Ειδικές Λογιστικές, ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο. Στην
ιδιαίτερη κατηγορία των κατ' επιλογήν μαθημάτων περιλαμβάνονται μαθήματα που
παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για περαιτέρω εξειδίκευση.
Η πρακτική άσκηση στο 8ο εξάμηνο πραγματοποιείται σε αντικείμενα της
ειδικότητας, σε χώρους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών, με
σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας
ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης
προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.
Τέλος, η πτυχιακή εργασία πριν από τη λήψη του πτυχίου δίνει τη δυνατότητα στο
φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητας, με
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κατάλληλη αναλυτική και συνθετική εργασία και με αντίστοιχη βιβλιογραφική έρευνα και
πρακτική παρατήρηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή.
Το γνωστικό αντικείμενο και το περιεχόμενο των σπουδών, το οποίο προσαρμόζεται
στα νέα κάθε φορά δεδομένα της επιστήμης καθώς και η δομή του Τμήματος Λογιστικής του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της λογιστικής και οικονομικής
επιστήμης και στις τεχνολογικές εφαρμογές τους και στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του
Λογιστή σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τις
προϋποθέσεις για την πρόσβαση των πτυχιούχων σε μεταπτυχιακές σπουδές.
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2.3

Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Λογιστικής έχει εγκριθεί από το Ι.Τ.Ε. το
2001 και έκτοτε έχει υποστεί μεταβολές λόγω αποφάσεων του Υπουργείου ή του
Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Πειραιά (μείωση των προσφερόμενων κατ’επιλογήν υποχρεωτικών
μαθημάτων και μη προσφορά των προαιρετικών μαθημάτων).
Η πιο πρόσφατη τυπική μεταβολή έγινε σύμφωνα με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος (Πράξη 4/17-5-2012) και αφορά την αναδιάταξη των μαθημάτων
του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών στα εξάμηνα και έχει εφαρμογή από το
ακαδημαϊκό έτος 2012 -13 ως ακολούθως:
Α. ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/ Τίτλος Μαθήματος
Α

Ώρες εβδομαδιαίως

Μικροοικονομική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Πληροφορική
Αστικό Δίκαιο
ΣΥΝΟΛΟ

1
2
3
4
5

Β. ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/ Τίτλος Μαθήματος
Α
6
7
8
9
10

Θ
3
3
3
1
3
13

Ε
-

Α
2
2
3

4
4

7

Σ
5
5
6
5
3
24

Ώρες εβδομαδιαίως

Μακροοικονομική
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Στατιστική επιχειρήσεων
Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό
Εργασιακές σχέσεις
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Τύπο
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΓΥ

Τυπο
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΓΥ

Θ
3
2
3

Ε
----

Α
1
3
2

Σ
4
5
5

ΜΓΥ

3

--

2

5

ΜΓΥ

3
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ΣΥΝΟΛΟ

14

Γ. ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Τίτλος Μαθήματος

11
12
13
14
15
16

23

Τυπο Θ
ΜΓΥ 3
Λογιστικό ΜΕ
2

Ε
---

ΜΓΥ 2
ΜΕ
3
ΜΕΥ 2

2
---

ΜΓΥ

1
3

Μάρκετινγκ
Ελληνικό
Γενικό
Σχέδιο
Προγραμματισμός H/Y
Λογιστική Εταιρειών
Εμπορικό Δίκαιο
Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό
Σύγχρονο γραφείο
ΣΥΝΟΛΟ

22

2
14

Α
1
1

Σ
4
3

2
2

4
5
4

6

3
23

Ώρες εβδομαδιαίως
Τυπο
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕΥ
ΜΕΥ
ΜΕ
ΜΓΥ

Θ
2
3
-3
-2

Φορολογική Λογιστική Ι
Λογιστική Κόστους Ι
Εμπορικές εφαρμογές
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Λογιστικές Εφαρμογές
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό
Σύγχρονες
υποδομές ΜΕΥ 3
επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
13
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8

Ώρες εβδομαδιαίως

Δ. ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Τίτλος Μαθήματος

17
18
19
20
21
22

--
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Ε
--4
-4

Α
2
2
-1
-1

Σ
4
5
4
4
4
3
3

8

6
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Ε. ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Τίτλος Μαθήματος

Ώρες εβδομαδιαίως

24

Διεθνές Εμπόριο

25
26
27
28

Φορολογική Λογιστική ΙΙ
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Λογιστική Κόστους ΙΙ
Οργάνωση Λογιστηρίου

Τυπο Θ
3
ΜΕΥ
ΜΕ
3
ΜΕ
-ΜΕ
3
ΜΕΥ 2

29

Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΥ 2
13

ΣΤ. ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Τίτλος Μαθήματος

30.
31.
32.
33.
34
35
35
35
36

Α
1

Σ
4

-5
---

1
-1
1

4
5
4
3

5

1
5

3
23

Ώρες εβδομαδιαίως

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
Ξένη Ορολογία
Λογιστική Φ.Π.Α
Δεοντολογία επαγγέλματος
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
Δημόσια Οικονομική
Εργατικό Δίκαιο
Τραπεζική λογιστική
Ναυτιλιακή
λογιστική
Λογιστικό Δημοσίου και Ν.ΠΔ.Δ.
ΣΥΝΟΛΟ
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Ε
--

Τυπο Θ
ΜΕΥ 3

Ε
--

Α
1

Σ
4

ΜΕΥ 3
ΜΕ
2

1
--

1

4
3

ΜΕΥ 3

--

--

3

ΜΕΥ 2
ΜΕ
3
ΜΕ
3

2
-

4
3
3

ΜΕ
ΜΓΥ

2

4
3
(22
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Ζ. . ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/ Μάθημα
Α
37
38
39
40
41
42

Ώρες εβδομαδιαίως

Τυπο Θ
Επιχειρησιακή
Στρατηγική
&
3
Πολιτική
ΜΕΥ
Ελεγκτική
ΜΕ
3
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
3
Καταστάσεις
ΜΕΥ
Σεμινάριο τελειοφοίτων
ΜΕ
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
Ευρωπαϊκή και διεθνής λογιστική ΜΕ
2
πρακτική
Διοίκηση ΜΜΕ
ΜΕΥ 2
ΣΥΝΟΛΟ
11

Ε
--

Α
1

Σ
4

---

1
1

4
4

4

4

2

4

2
9

4
20

--

Η. ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/
Α

Τίτλος Μαθήματος

Ω/Ε

Πτυχιακή εργασία
4
Εξάμηνη Πρακτική άσκηση (24
εβδομάδες)
0
4
Σύμβολα:
Θ:
Ε:
Α:
Σ:

Θεωρία
Εργαστήριο
Άσκηση πράξη
Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών
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Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται επτά (7) μαθήματα από τα επιλογής υποχρεωτικά
κατανεμημένα από τις τρεις κατηγορίες ως εξής:
Δύο (2) Μ.Γ.Υ. (Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά Γενικής Υποδομής)
Τρία (3) Μ.Ε.Υ. ( Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά Ειδικής Υποδομής)
Δύο (2) Μ.Ε. (Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά Ειδικότητας)

Το Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά αξιολογήθηκε θετικά από εξωτερικούς
αξιολογητές το 2011 με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, το διαθέσιμο
εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.), το διοικητικό προσωπικό, το Ε.Τ.Π., τους Συνεργάτες
και με βάση τις υποδομές του Τμήματος καθώς και τις υποδομές του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος http://acc.teipir.gr

2.4

Η επιλογή για σπουδές στη Λογιστική

Το τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καταλαμβάνει εδώ και δεκαετίες θέση μέσα στην
πρώτη δεκάδα των επιτυχόντων στα Τ.Ε.Ι. με βάση την βαθμολογία που επιτυγχάνουν οι
υποψήφιοι.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τον αριθμό εισακτέων στα Τμήματα Λογιστικής των Τ.Ε.Ι.:

Πίνακας 2.1

Αριθμός εισακτέων στα Τμήματα Λογιστικής των Τ.Ε.Ι. 2001 - 2006
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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ΕΤΟΣ
Πειραιά

320

310

295

295

250

150

Θεσσαλονίκης

250

250

240

240

220

200

Πάτρας

350

340

320

320

320

250

Λάρισας

380

370

350

350

350

300

Κρήτης

370

360

340

340

300

340

Καβάλας

480

460

420

415

415

450

Κοζάνης

450

430

400

400

400

440

Χαλκίδας

480

470

420

420

420

400

Σερρών

500

480

410

410

410

450

Μεσολογγίου

450

430

390

390

390

430

Ηπείρου

280

280

280

280

280

340

Σύνολο

4.310

4.180

3.865

3.860

3.755

3.750

Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 2012 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα
παρακάτω στατιστικά:
Από τους 7.356 υποψηφίους από ημερήσια Γενικά Λύκεια για το τμήμα Λογιστικής του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά, οι 448 δήλωσαν το τμήμα σαν 1η προτίμηση, οι 215 σαν 2η προτίμηση, οι 223
σαν 3η προτίμηση και οι 6.470 υπόλοιπες σειρές προτιμήσεων.
Από τους 448 με την 1η προτίμηση πέτυχαν οι 9, από τους 215 με την 2η προτίμηση πέτυχαν
στο τμήμα οι 8, από τους 223 με την 3η προτίμηση πέτυχαν οι 21.
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Από τους 1.626 υποψήφιους με το ποσοστό εισαγωγής 10% για το τμήμα Λογιστικής του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά, οι 130 δήλωσαν το τμήμα σε 1η προτίμηση, οι 51 σε 2η προτίμηση, οι 61 σε
3η προτίμηση και οι 1.384 σε λοιπές σειρές προτίμησης.
Από τους 130 με την 1η προτίμηση, πέτυχε στο τμήμα ένας και από τους λοιπούς 1.384
πέτυχαν οι 16.
Και τέλος, από τους 929 υποψήφιους προερχόμενους από ΕΠΑ.Λ., οι 201 δήλωσαν το τμήμα
Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε 1η προτίμηση, οι 52 σε 2η προτίμηση, οι 66 σε 3η προτίμηση
και οι 610 σε λοιπές σειρές προτίμησης.
Από τους 201 με την 1η προτίμηση, πέτυχαν οι 26, από τους 52 υποψήφιους σε 2η προτίμηση
πέτυχαν οι 3, από τους 66 σε 3η προτίμηση πέτυχε ένας και από τους 610 με τις επόμενες
προτιμήσεις πέτυχαν οι 4.
Το τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά όπως προκύπτει από την παραπάνω παρουσίαση
έχει μεγάλη προτίμηση εκ μέρους των υποψηφίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ανάλυση που έγινε για τους λόγους της προτίμησης αυτής παρουσιάζεται στη συνέχεια
από την έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:
Επιλογή σπουδών στη Λογιστική

-

Γενικά, η επιλογή του αντικειμένου σπουδών καθορίζεται από μια πλειάδα μεταβλητών όπως
φύλο,

τόπος

καταγωγής,

σύστημα

εισαγωγικών

εξετάσεων,

διάφορα

κοινωνικά

χαρακτηριστικά σχετικά με την οικογενειακή υποδομή. Η επιλογή του κύκλου σπουδών
Λογιστικής αναλύθηκε στις εξής μεταβλητές: λόγοι που επέδρασαν στην επιλογή του
συγκεκριμένου κύκλου σπουδών και του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος·
παράγοντες που επέδρασαν στην απόφαση να συνεχίσουν τις σπουδές τους και εάν η
απόφαση αυτή, μετά το τέλος των σπουδών, βοήθησε επαγγελματικά ή ικανοποίησε την
επιθυμία για πλουτισμό ή κοινωνική καταξίωση.
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Αναλυτικά, τα κύρια αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας (Πίνακας 2) δείχνουν ότι για το
40,8% των αποφοίτων η επιλογή να σπουδάσουν Λογιστική δεν ήταν “καθόλου τυχαία”,
έναντι του 18,7% των αποφοίτων για το οποίο ήταν “τυχαία” επιλογή. Το ότι επέλεξαν
σπουδές στον κλάδο της Λογιστικής, οφείλεται κατά 13% (“πολύ”) στο οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον, ενώ το 45% απαντά ότι δεν επέδρασε καθόλου το φιλικό και
οικογενειακό περιβάλλον. Αντίθετα, ο κύριος λόγος που δηλώνει το 34% των αποφοίτων ότι
επέδρασε στην επιλογή τους ήταν η συλλογή πληροφοριών. Ακόμη, αναφέρονται λόγοι όπως
προσωπική επιθυμία, επαγγελματική αποκατάσταση, αυξημένη προσφορά εργασίας,
περιβάλλον λυκείου και άλλοι.
Πίνακας 2.2

Λόγοι που επέδρασαν στην επιλογή για σπουδές στη λογιστική
Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Δεν

Σύνολο

απάντησαν
Τυχαία

18,7

34,8

40,8

5,6

100%

Οικογενειακό και φιλικό 12,9

35,4

44,9

6,9

100%

35

22,9

7,7

100%

περιβάλλον
Συλλογή πληροφοριών

34,4

Στον Πίνακα 2.2 παρατηρείται ότι το 35% περίπου των αποφοίτων, που αιτιολόγησε την επιλογή για
σπουδές στη Λογιστική, ανήκει στην κατηγορία “λίγο”, δηλαδή η επιλογή ήταν λίγο τυχαία, ότι
“λίγο” επέδρασε το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και “λίγο” η συλλογή πληροφοριών.

Οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών συμπληρώνονται από τους λόγους
επιλογής του συγκεκριμένου Τ.Ε.Ι., γιατί είναι γνωστό ότι στην περιφέρεια Αττικής, μόνο το
Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχει σπουδές Λογιστικής. Στον Πίνακα 2.3 φαίνεται ότι η καθοριστική αιτία
που συνετέλεσε να σπουδάσουν Λογιστική στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά ήταν το σύστημα εισαγωγής
(73%), ενώ ένα 24,3% επικαλείται οικονομικά αίτια (οικονομική αδυναμία να
ανταπεξέλθουν σε σπουδές σε άλλο νομό της χώρας). Αυτό σημαίνει ότι η
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κοινωνικοοικονομική κατάσταση του αποφοίτου ήταν τέτοια, που ενώ θα μπορούσε να
σπουδάσει σε κάποιο πχ. Α.Ε.Ι. άλλης πόλης εξαναγκάσθηκε να παραιτηθεί από αυτή τη
δυνατότητα. Επιπλέον το ότι κατά κύριο και σχεδόν αποκλειστικό λόγο σπουδάζει κάποιος
στο μοναδικό τμήμα του λεκανοπεδίου “τυχαία”, είτε δηλαδή λόγω συστήματος εισαγωγής,
είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας, σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας είναι
εντελώς ξεπερασμένο ή απαράδεκτο. Οι άνθρωποι γίνονται λογιστές, στελέχη διοίκησης
επιχειρήσεων κ.λπ. λόγω συστήματος και όχι γιατί το επιδιώκουν.
Πίνακας 2.3

Λόγοι που επέδρασαν στην επιλογή του ΤΕΙ Πειραιά

Λόγοι

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Δεν απάντησαν

Σύνολο

Το σύστημα εισαγωγής

73

15,5

9,9

1,5

100%

Φιλικό περιβάλλον

9,1

29,1

52,2

9,7

100%

Οικονομικοί Λόγοι

24,3

27,4

39,6

8,7

100%

Σχετικά με τους παράγοντες που επέδρασαν στην απόφαση να συνεχίσουν τις σπουδές τους
μετά την Β’ βάθμια εκπαίδευση, οι απόφοιτοι απαντούν ότι οφειλόταν κατ’ αρχάς στην
προσωπική τους επιθυμία, κατά δεύτερο στην επιθυμία τους για πλουτισμό και κοινωνική
καταξίωση και κατά τρίτον στην οικογενειακή επιθυμία (Πίνακας 2.4).
Πίνακας 2.4

Λόγοι που επέδρασαν στην απόφαση συνέχισης σπουδών μετά την Β’ βάθμια
εκπαίδευση

Λόγοι

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Δεν

Σύνολο

απάντησαν
Προσωπική επιθυμία

92,9

5,2

0,7

1,3

100%

Οικογενειακή επιθυμία

43,6

32,3

15,8

8,3

100%
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Πλουτισμός και κοινωνική 46,9

32,3

13

7,8

100%

καταξίωση

Συγκρίνοντας την απόφαση να συνεχίσουν τις σπουδές σε νεότερη ηλικία με τα
αποτελέσματα της απόφασης αυτής, δηλαδή με τη σημερινή κατάσταση μετά το πέρας των
σπουδών τους, το 62% των αποφοίτων απαντούν ότι η απόφαση αυτή τους βοήθησε
επαγγελματικά “πολύ” και το 24,6% “λίγο” (Πίνακας 5).
Παρουσιάζεται δηλαδή μια έμμεση εκπλήρωση της απόφασης να συνεχίσουν τις σπουδές
τους. Τα χαρακτηριστικά όμως της κοινωνικής καταξίωσης και των οικονομικών απολαβών
διαφοροποιούνται. Ενώ το 47% αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές προσδοκώντας
κοινωνική καταξίωση και οικονομικές απολαβές “πολύ” και το 32,3% “λίγο” (Πίνακας 4),
στη σημερινή κατάσταση παρατηρείται ότι τα ποσοστά αντιστρέφονται, δηλαδή το 31,7%
εκτιμά ότι η επιλογή του προσέφερε κοινωνική καταξίωση “πολύ” έναντι του 50,1% “λίγο”.
Επιπροσθέτως το 16,5% ισχυρίζεται ότι αυτή η απόφαση απέφερε τα αναμενόμενα χρήματα
“πολύ” έναντι του 53,8% που απαντά “λίγο” (Πίνακας 2.5).
Πίνακας 2.5

Αποτελέσματα της απόφασης συνέχισης και ολοκλήρωσης των σπουδών

Αποτελέσματα

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Δεν απάντησαν

Σύνολο

Βοήθησε επαγγελματικά

62,2

24,6

8,7

4,5

100%

Απέφερε αναμενόμενα χρήματα

16,5

53,8

20,1

9,5

100%

Προσέφερε

31,7

50,1

10,8

7,4

100%

κοινωνική

καταξίωση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.1

Γενικές πληροφορίες

Ο πτυχιούχος των Τ.Ε.Ι. μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να συνεχίσει για
μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα
ιδρύματα του εξωτερικού. Οι όροι Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράμματα
εξειδίκευσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους
ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών
σπουδών από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., ενώ συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών
φορέων που επιθυμούν ή και απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ως
απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων.
Όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των
μεταπτυχιακών σπουδών, συνοπτικά ισχύουν τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου 2327/95, για πρώτη φορά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να
πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. κάτω από προϋποθέσεις.
Με το Νόμο 2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. και των αποφοίτων τους στην
Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα παρακάτω:
Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Πανεπιστημίων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα.
Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ελληνικά
Ιδρύματα και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. τμημάτων σχολών που
καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο.
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Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των ήδη αποκτηθέντων
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής.
Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο:
Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το
ΔΙΚΑΤΣΑ.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα σύμπραξης και συνδιοργάνωσης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη
λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του
εσωτερικού.
Αναγνωρίστηκαν τα Π.Μ.Σ. που λειτουργούσαν ήδη στα Τ.Ε.Ι. και ανοίγεται ο δρόμος για
την ίδρυση και λειτουργία και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε αυτά.
Τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούν, απευθύνονται σε
όλους σχεδόν τους κλάδους των επιστημών και εμπλουτίζονται συνεχώς με την προσθήκη
νέων. Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη.
Με την πρόσφατη νομοθεσία τα Τ.Ε.Ι. μπορούν να οργανώνουν και να λειτουργούν
αυτοδύναμα Π.Μ.Σ. Στο τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά λειτουργεί το αυτοδύναμο
Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Χρηματοοικονομική».
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 4009/2011 τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο δεύτερο κύκλο
σπουδών των Α.Ε.Ι. και αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας
και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας, διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα
επιστημονικά πεδία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και πληρούν προϋποθέσεις
που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα που οργανώνει το
πρόγραμμα αλλά και ανάλογα με την κατεύθυνση των σπουδών.
Σε γενικές γραμμές απαιτούνται συνήθως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
■ Αίτηση στο τμήμα
■ Πτυχίο συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία και αντιστοιχία από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό
■ Βιογραφικό Σημείωμα
■ Συστατικές Επιστολές
■ Πιστοποιητικό

της αγγλικής ή άλλης γλώσσας

■ Προσωπική συνέντευξη
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά των Π.Μ.Σ. και από τους
Κανονισμούς Σπουδών των προγραμμάτων αυτών.
Αναλυτικές πληροφορίες, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχουν στους
πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., μπορεί να αντλήσει ο ενδιαφερόμενος από τα Γραφεία Διασύνδεσης που
λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι.
3.2

Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas και Certificates): αποτελούνται από στοιχεία
διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς τη διατριβή. Μερικές σπουδές προσφέρουν την
ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώματος στις σπουδές ενός master, μετά
από μια επιτυχημένη ολοκλήρωση και ολοκληρώνονται σε 9 έως 12 μήνες.
Πτυχία masters με διδασκαλία: καθορίζονται από το αντικείμενο της μελέτης (ΜΑ-Masters
of Arts, MSc-Master of Science, MBA – Master of Business Administration), είναι πλήρους
ή μερικής φοίτησης, διαρκούν ένα έως δυο έτη και αποτελούνται από σειρά μαθημάτων,
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εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, γραπτές εξετάσεις και την
πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα, το οποίο πρέπει να γραφεί ως μια εκτεταμένη
έκθεση. Δεν έχουν διαβαθμίσεις, αν και κάποια Πανεπιστήμια μπορεί να απονέμουν μια
διάκριση για εξέχουσα απόδοση.
Πτυχία masters με έρευνα: μπορούν να αποκτηθούν με έρευνα, και οι περισσότερες πλήρους
φοίτησης σπουδές διαρκούν δυο έτη, διακρίνονται σε MPhil-Master of Philosophy και
MRes-Master of Research.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η διάρκεια των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αντιπροσωπευτικά για τις χώρες στις οποίες
καταφεύγουν οι περισσότεροι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές.
Πίνακας 3.1: Τίτλοι και διάρκεια σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων
Τίτλοι

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Ελληνικοί

Μεταπτυχιακό

δίπλωμα

ειδίκευσης

Πρόγραμμα: 1 έως 2 έτη
Βρετανικοί

ΜPhil:1

ΜSc, ΜΑ, ΜΒΑ, LLΜ*:1 έτος

έως 2 έτη
Γαλλικοί

DEA: 1

DESS:1 έτος

έτος
Αμερικάνικοι

ΜSc, ΜΑ, ΜΒΑ,LLΜ: 2έτη

Καναδικοί

ΜSc, ΜΑ, ΜΒΑ,LLΜ: 2έτη

Γερμανικοί

Μagister LLΜ

Πηγή: Γραφεία Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι.
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3.3

Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

α.

Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με βάση το Ν. 3685/2008

Πίνακας 3.2.
α/α Τίτλος Προγράμματος

Α.Ε.Ι.

Τμήμα Α.Ε.Ι.

Πανεπιστήμιο

ΦΕΚ

Εξωτερικού
1.

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Τ.Ε.Ι.

Λογιστικής

-------

Πειραιά

2.

MBA, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τ.Ε.Ι.

851/Β/2012

Λογιστικής

University of

1906/Β/2009

Kentucky

1079/Β/2012

Λογιστικής

----------

2843Β/2012

---------

1476/Β/2009

Πειραιά

3.

Public Economics and Policy

Τ.Ε.Ι.

1413/Β/2009

(Δημόσια Οικονομική και Πολιτική) Πειραιά

4.

5.

Διεθνής Διοικητική των

T.E.I.

Διοίκησης

Επιχειρήσεων

Πειραιά

Επιχειρήσεων

1079/B/2012

Λογιστική και Ελεγκτική

Τ.Ε.Ι.

Λογιστικής

2537/Β/2011

Κρήτης

6.

Εφαρμοσμένη Λογιστική και

Παν.

Λογιστικής και

Ελεγκτική

Μακεδονίας Χρηματοοικονομικής

-----

Οικον. &
Κοινων.
Επιστημών

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

http://gdias.teipir.gr/blog

(+30) 210 53 81 294 – 5

http://gdias.teipir.gr/emagazine

(+30) 210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

Γραφείο Διασύνδεσης

gdias.teipir.gr

34

http://gdias.teipir.gr

:gdiasgr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης
7.

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Οικονομικό Λογιστικής και
Πανεπιστ.

Χρηματοοικονομικής

Αθηνών
8.

9.

Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ

Πανεπιστ.

Διοίκησης

Αιγαίου

Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Πανεπιστ.

1777/Β/01

Οικονομικών

1436/Β/05

Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών Πελοποννή Επιστημών
και Δημοσίων Επιχειρήσεων

σου

10. Οργάνωση και Διοίκηση των

Πανεπιστ.

Οργάνωσης και

Αθλητικών Οργανισμών και

Πελοποννή Διαχείρισης

Επιχειρήσεων

σου

1112/Β/07

Αθλητισμού

Πηγή: ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι. Πειραιά

β.

Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Σύμπραξη με
Πανεπιστήμια του Εσωτερικού

α/α Τίτλος Προγράμματος

Τ.Ε.Ι.

Τμήμα Τ.Ε.Ι.

Πανεπιστήμιο

ΦΕΚ

Εσωτερικού
1.

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και

Πειραιά

Γεν. Τμ. Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

117/Β/2006

Πειραιά

Ηλεκτρονικής

1247/Β/2005

Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

2.

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Ε.Κ.Π.Α.

της Επικοινωνίας για την

Παν. Θεσσαλίας

Εκπαίδευση
3.

Σχεδίαση Διαδραστικών και

Πειραιά

Κλωστοϋφαντουργίας

(+30) 210 53 81 294 – 5

(+30) 210 5381296

1023/Β/2003

Βιομηχανικών Προϊόντων και
Συστημάτων
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γ.

Εγκεκριμένα Διατμηματικά Π.Μ.Σ. με Πανεπιστήμιο του Εσωτερικού

α/α Τίτλος Προγράμματος

Α.Ε.Ι.

Τμήμα Α.Ε.Ι.

Πανεπιστήμιο

ΦΕΚ

Εσωτερικού
1.

Διοίκηση της Υγείας

Τ.Ε.Ι.

Διοίκησης

Πανεπιστ.

Πειραιά

Επιχειρήσεων

Πειραιώς, τμ.

442/Β/2004

Οικονομ. Επιστ.
2.

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική Πανεπιστ.

Διοίκησης

Τμ. Γεωγραφίας, 1212/Β/98

Τουρισμού

Επιχειρήσεων

τμ. Κοινωνικής

Αιγαίου

Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας και
Περιβάλλοντος

δ.

Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Σύμπραξη με
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

α/α Τίτλος Προγράμματος

Τ.Ε.Ι.

Τμήμα Τ.Ε.Ι.

Πανεπιστήμιο

ΦΕΚ

Εξωτερικού
1.

MBA, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τ.Ε.Ι.

Διοίκησης και

University of

Λάρισας

Διαχείρισης Έργων

Staffordishire,
U.K.

2.

Master στην Επιστήμη της

Τ.Ε.Ι.

Διοίκησης και

University of

Διοίκησης

Λάρισας

Διαχείρισης Έργων

Staffordishire,
U.K.

3.

4.

MSc in Quality Management

Τ.Ε.Ι.

Διαχείριση Ποιότητας

Πειραιά

Networking and Data

Τ.Ε.Ι.

Communications

Πειραιά
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Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων

5.

Management in Construction

Τ.Ε.Ι.

Πολιτικών Δομικών

738/Β/2004

Διαχείριση και Διοίκηση

Πειραιά

Έργων

Advanced Industrial &

Τ.Ε.Ι.

Μηχανολογίας

738/Β/2004

Manufacturing Systems

Πειραιά

Γ.Τμ. Μαθηματικών

738/Β/2004

Μηχανολογίας

1049/2006

Κατασκευών
6.

Προηγμένα Βιομηχανικά
Συστήματα Παραγωγής
7.

8.

Electronic Commerce

Τ.Ε.Ι.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πειραιά

Master of Science in Energy

Τ.Ε.Ι.
Πειραιά

9.

Οικονομική των Επιχειρήσεων,

Τ.Ε.Ι.

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Κρήτης

Χρηματοοικονομικής

University of

και Ασφαλιστικής

Portsmouth,

1670/Β/2006

U.K.

ε.

Εγκεκριμένα Π.Μ.Σ. με βάση το Ν. 3027/2002

α/α Τίτλος Προγράμματος

Ε.Α.Π.

1.

Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΜΒΑ

2.

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

3.

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
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4.

Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων

5.

Τραπεζική

6.

Σπουδές στην Εκπαίδευση

Σας παραπέμπουμε στις ακόλουθες ιστοσελίδες για να ενημερωθείτε για Π.Μ.Σ. σε χώρες
του εξωτερικού:
Αυστρία
Σχολές εκμάθησης γλώσσας
http://www.campus-austria.at/
Διευθύνσεις των Πανεπιστημίων
http://www.studyguide.at/
http://www.portal.ac.at/
Υπουργείο Παιδείας της Αυστρίας
http://www.bmbwk.gv.at
Υπηρεσία Ανταλλαγών, Υποτροφίες
http://www.oead.ac.at
Σύλλογος Ελλήνων φοιτητών
http://www.sefev.at
Βέλγιο
Συνδέσεις Βελγικών Πανεπιστημίων
http://www.gsev.gr
Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου
http://www.cfwb.be
Γερμανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου
http://dglive.be
Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου
http://www.vlaanderen.be
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Γαλλία
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
www.education.gouv.fr
Υπουργείο Εξωτερικών
www.dilpomatie.gouv.fr
Η υπηρεσία EDUFRANCE
www.edufrance.fr
Πλήρης λίστα των Πανεπιστημίων
www.education.gouv.fr/cid2600/liste-des-universies.html
Ιστοσελίδες των ανώτατων σχολών
www.cefi.org
www.cdefi.fr
www.cge.asso.fr
Οι σπουδές εξ’αποστάσεως
www.cned.fr
www.telesup.univ-mrs.fr
Φοιτητικές υπηρεσίες
www.cnous.fr
Η Διεθνής Πανεπιστημιούπολη του Παρισιού
www.ciup.fr
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.ifa.gr
Γερμανία
Ιστοσελίδα ενημερωτικού κέντρου Αθηνών
www.daad.de
Διαβίωση στην Γερμανία
www.campus-germany.de
Αναγνωρισμένα ΑΕΙ και ΤΕΙ
www.hochschulkompass.de
Πληροφορίες για σπουδές ή έρευνα
http://ic.daad.de/athen
Πληροφορίες για όλους τους κλάδους και τόπους σπουδών στη Γερμανία
www.studienwahl.de
Ινστιτούτο Goethe Αθηνών
www.goethe.de/athen
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Δανία
Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αγγλόφωνα
μεταπτυχιακά, υποτροφίες
http://www.ciriusonline.dk
Υπουργείο Παιδείας Δανίας
http://www.umv.dk/eng
Ελβετία
Διευθύνσεις των Πανεπιστημίων
http://www.crus.ch/mehrspr/iud/Unis_ch.html
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.)
Ίδρυμα Fulbright Αθηνών
www. fulbright . gr
Πληροφορίες για υποτροφίες στις ΗΠΑ
www.nas.edu
www.edupass.org/finaid
Πληροφορίες για σπουδές ή έρευνα στις ΗΠΑ
http ://educationusa.state. gov
www.studyusa.com
Πληροφορίες για τα τυποποιημένα τεστ της γλώσσας
www.ets.org
www.toefl.org
www.gre.org
www.gmat.org
Ισπανία
Χρήσιμες Πληροφορίες για σπουδές στην Ευρώπη
http://www.interedu.com
Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών Ισπανίας
http://www.mec.es
Λίστα πανεπιστημίων Ισπανίας
http://www.inss.es
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Μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών στην Ισπανία
http://www.tumaster.com
Μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών- υποτροφιών
http://www.educaweb.com
Μηχανή αναζήτησης για Ισπανικές ιστοσελίδες
http://donde.uji.es
http://www.trovator.combios.es
Επίσημες Ιστοσελίδες σε θέματα εκπαίδευσης
http://www.oei.es/espana.htm
Ισπανικό πολιτισμικό Ινστιτούτο Cervantes
http://www.cervantes.es
Ιταλία
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
www .iic.gr
Μηχανή αναζήτησης των Πανεπιστημίων
http://cercauniversita.cineca.it
Πληροφορίες για σπουδές ή έρευνα στην Ιταλία
http ://offertaformativa. miur . it
Πληροφορίες για Υποτροφίες στην Ιταλία
www .esteri.it
www.iicatene.esteri.it
Καναδάς
Πληροφορίες για την εκπαίδευση, τα Πανεπιστήμια/Κολέγια, εκπαιδευτικά προγράμματα,
κ.α
http://www.aucc.ca
http://www.studyincanada.com
http://www.educationcanada.cmec.ca
http://www.cbie.ca
http://www.accc.ca
Αξιολόγηση Πανεπιστημίων
http://www.macleaus.ca
Πληροφορίες για υποτροφίες, πηγές χρηματοδότησης
http://www.scholarshipscanada.com
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http://www.scholarships-bourses-ca.org
http://www.studentawards.com
http://www.cbie.ca
http://www.hellenes.ca/ontario
Μεγάλη Βρετανία
British Council-Education UK
http://www.britishcouncil.org/greece-education.htm
http://www.britishcouncil.org/greece-educationuk.htm
Ανώτερη και Επαγγελματική εκπαίδευση/ Σύντομα προγράμματα
www.hotcourses.com/ucas/
Πτυχιακές Σπουδές
www.ucas.com
Μεταπτυχιακές Σπουδές
www.postgrad.hobsons.com
www.prospects.ac.uk
www.mba.org.uk
Αξιολόγηση Βρετανικών Πανεπιστημίων
www.qaa.ac.uk (πτυχιακά προγράμματα)
www.hero.ac.uk/rae (μεταπτυχιακά προγράμματα)
Εκπαίδευση εξ’αποστάσεως
www.distance-learning.co.uk
Διαμονή στη Βρετανία
http :// www.ish.org.uk
Y ποτροφίες-Οικονομική Υποστήριξη
www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml
Χάρτης αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Βρετανία
www .dfes.gov.uk/recognisedukdegrees
Αγγλικά στην Βρετανία
www.englishuk.com
www.britishcouncil.org/Greece-english-learn-english-in-the-uk.html
IELTS -Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας
www.britishcouncil.org/greece-exams-ielts.html
Νορβηγία
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Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αγγλόφωνα
μεταπτυχιακά, υποτροφίες
http://siu.no
http://study-norway.net

Ολλανδία
Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αγγλόφωνα
μεταπτυχιακά, υποτροφίες
http://www.nuffic.nl
http://www.studyin.nl
Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους
http://www.nuffic.nl/huygens
Bασιλική Ολλανδική Πρεσβεία
http://www.dutchembassy.gr
Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
http://www.nia.gr
Ένωση πανεπιστημίων της Ολλανδίας
http://www.vsnu.nl
Λίστα πανεπιστημίων της Ολλανδίας
http://www.nuffic.net/common.asp?id=1450
Σουηδία
Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αγγλόφωνα
Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες κ.α
http://www.studyinsweden.se
Εθνική Υπηρεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση
http://www.hsv.se
Σουηδικό Ίδρυμα Διεθνούς Συνεργασίας στην Έρευνα
http://www.stint.se
Φιλανδία
Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αγγλόφωνα
μεταπτυχιακά, υποτροφίες
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http://www.cimo.fi
Υπουργείο Παιδείας Δανίας
http://www.minedu.fi
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Το θεσμικό πλαίσιο για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα

4.1

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 349/1989 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/1989), τα
επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), ορίζονται ως
εξής:
Παρατήρηση:
[Α]:

Ενώ αναφέρονται τα βιβλία Α’ κατηγορίας στο Π.Δ. 349/1989, αυτά δεν τηρούνται
πλέον.

Άρθρο 1 - Πτυχιούχοι Τμήματος Λογιστικής
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:
α) Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
β) Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή
χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:
i) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται
επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων, όπως βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων
πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λπ.
ii) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά
στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως
βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λπ.
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iii) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική
διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή
μηχανογραφημένων.
iv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία
πρώτης εγγραφής, όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λπ.
v) ενημέρωση καρτελών.
vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
vii) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίων, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
viii) μισθοδοσία.
ix) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος
των οικονομικών μονάδων και
xi) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο
τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών προμηθειών κ.λπ.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς
προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να
ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα
οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών [Α], Β’ και Γ’ του κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων.
3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες
από τους υπόχρεους τήρησης [Α], Β’ και Γ’ κατηγορίας βιβλίων του κώδικα Φορολογικών
Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος,
φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κ.λπ.
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4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Α.

Νόμος 2515/97 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/25.7.97)

Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών
(Σ. Ο. Ε.) και άλλες διατάξεις. (Α154)
Άρθρο 1
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού
1.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, απαιτείται ειδική

άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε,). <Ο
λογιστής φοροτεχνικός, κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997
(ΦΕΚ 154 Α΄) υποχρεούται στην απόκτηση πιστοποιητικού από το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.3842/2010)>. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το
πιστοποιητικό αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περιπτώσεις 4 και
5 του Π. Δ. 475/ 1991 (ΦΕΚ 176 Α), ασκείται:
α.

από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α),

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/ 1984 (ΦΕΚ 145 Α) και κατά το άρθρο
43 παράγραφο 22 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α),
β.

από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης,

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) <η
συμπλήρωση Τμημάτων έγινε με βάση το ν. 3912/11, άρθρο 10ο> και
γ. από μη πτυχιούχους.
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2.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε

άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεως:
4.

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1479/ 1984 αντικαθίσταται ως εξής;

"1. Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών
ανωτάτων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας
(πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πρώην Α.Β.Σ.Π.), του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην Α.Β.Σ.Θ.), των Οικονομικών
Τμημάτων

του

Πανεπιστημίου

Αθηνών,

του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης,

του

Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι
οικονομικών σχολών ή τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε
οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα".
Β.

Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α '/6.10.1998)

Περί του επαγγέλματος του λογιστή / φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του.
Όπου στο κείμενο ή στον τίτλο του π.δ. 340/1989 (Α΄ 228) αναφέρονται οι φράσεις «άδεια
ασκήσεως», «ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος», «άδεια» ή «άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος» αντικαθίστανται από τη φράση «επαγγελματική ταυτότητα». (Ν.
4093/2012, Η.5)
Άρθρο 1
Λογιστής - φοροτεχνικός
Λογιστής - φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος ασχολείται κατ' επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

http://gdias.teipir.gr/blog

(+30) 210 53 81 294 – 5

http://gdias.teipir.gr/emagazine

(+30) 210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

Γραφείο Διασύνδεσης

gdias.teipir.gr

48

http://gdias.teipir.gr

:gdiasgr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων
φυσικών προσώπων.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο επαγγέλματος
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.
Άρθρο 3
Περιεχόμενο επαγγελματικής δραστηριότητας κατά κατηγορία αδείας.
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Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992, Α΄ 84), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών> Ν. 4093/2012
Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών - φοροτεχνικών,
κατά κατηγορία αδείας, καθορίζεται ως ακολούθως:
Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Δ' τάξεως

1.

συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις και διενεργούν λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες
επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία [Α'] κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α'),
όπως ισχύει, καθώς και των επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας
<απλογραφικά>, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 10% του
προβλεπομένου ορίου βιβλίων Β' κατηγορίας.
Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Γ' τάξεως

2.

διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων
βιβλία

[Α' και] Β' κατηγορίας <απλογραφικά> του Κ.Β.Σ., ακαθάριστα έσοδα μέχρι

1.500.000 €.
3.

Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Β' τάξεως

διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων
βιβλία [Α' και] Β' κατηγορίας <απλογραφικά>, καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία
Γ' κατηγορίας <διπλογραφικά> του Κ.Β.Σ., των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν
υπερβαίνουν το όριο της Β' κατηγορίας προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%, μέχρι 2.100.000
€.
4.

Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Α' τάξεως

διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών, ανεξαρτήτως
ορίου ετησίων ακαθαρίστων εσόδων.
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<Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα όρια για την ένταξη
σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων
ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:
Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων:
Απλογραφικά (Β΄ Κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ
Διπλογραφικά (Γ΄ Κατηγορίας) Άνω των 1.500.000 ευρώ>
σύμφωνα με το Ν. 4093/2012
Άρθρο 4 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με βάση το Ν. 4093/2012)
Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή − φοροτεχνικού
1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή, φοροτεχνικού και τη χορήγηση της
σχετικής

επαγγελματικής

ταυτότητας

υποβάλλεται

στην

Κεντρική

Διοίκηση

του

Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ή ανάλογα με τον τόπο της
επαγγελματικής του εγκατάστασης στην αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος
του Ο.Ε.Ε. αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
2. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή − φοροτεχνικού αναφέρονται τα
στοιχεία ταυτότητας, μόνιμης κατοικίας, επαγγελματικής απασχόλησης και οι τίτλοι
σπουδών του ενδιαφερομένου.
3. Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή − φοροτεχνικού συνοδεύεται
υποχρεωτικά από αντίγραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αποφάσεων
ΣΑΕΠ περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, έγγραφο έναρξης δραστηριότητας από
την αρμόδια αρχή, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται
υπηρεσιακά, καθώς και των απαιτουμένων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης
επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 15.
4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά άσκησης
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του επαγγέλματος του λογιστή − φοροτεχνικού και αντίγραφο του προβλεπόμενου από την
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, πιστοποιητικού
παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.
5. Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή − φοροτεχνικού χορηγείται με απόφαση της
Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του
Ο.Ε.Ε. εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού
Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση
της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων
δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η
ταυτότητα εκδίδεται αυτόματα. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος
λογιστή

−

φοροτεχνικού,

το

Ο.Ε.Ε.

ενημερώνει

εγγράφως

τον

ενδιαφερόμενο,

γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το Ο.Ε.Ε. μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και
μετά την παρέλευση τριμήνου από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του
επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει
ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή
− φοροτεχνικού.
7. Ο λογιστής − φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου
διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα
δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή − φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί
αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν
έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών−
φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί
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στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.. Αν ο
λογιστής − φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου,
δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών − φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η
πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης
δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το
Μητρώο Λογιστών − Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν
εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
8. Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή − φοροτεχνικού δεν χορηγείται σε όσους έχουν
καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1. του άρθρου 14.
9. Η επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
10. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης
απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων καθορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του Ο.Ε.Ε. δεν αποτελεί προϋπόθεση
για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή − φοροτεχνικού μετά την 1.1.2015.»
Άρθρο 5
Απόκτηση αδείας ανώτερης κατηγορίας

1.

Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Δ'

τάξεως, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, περ. α) του Ν.2515/1997, μπορούν να
αποκτήσουν

άδεια

Γ'

τάξεως,

μετά

προηγούμενη

επιτυχή

παρακολούθηση

των

προβλεπόμενων στην περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2515/97 όπως ισχύει,
επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.
2.

Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Γ' τάξεως,

κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, περ. β' του Ν.2515/1997, μπορούν να αποκτήσουν
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άδεια Β' τάξεως, μετά προηγούμενη επιτυχή παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περ.
στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2515/97 όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και
αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών..
3.

Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., που είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως
επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Β' τάξεως, μπορούν να αποκτήσουν άδεια Α' τάξεως,
μετά προηγούμενη επιτυχή παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περ. στ’ της παρ. 2
του άρθρου 1 του Ν. 2515/97 όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά
τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.
Άρθρο 6
Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος με απόφαση της
Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., η οποία ορίζει τους εισηγητές, το ύψος της αποζημίωσής τους, τη
θεματολογία των σεμιναρίων, τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων, την ημέρα έναρξης
των σεμιναρίων, τη διάρκειά τους, τον τόπο διεξαγωγής τους, την προθεσμία υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η σχετική
ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και μία (1) ημερήσια οικονομική
εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα
κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.
Η τελευταία δημοσίευση γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την
οριζόμενη ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων.
(παρ. 8 άρθρ. 17 Ν. 3470/06)
Άρθρο 7
Υποβολή αιτήσεων
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Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια υποβάλλουν αίτηση
στη Γραμματεία του Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη των
σεμιναρίων. Στην αίτηση επισυνάπτονται: (παρ. 9 άρθρ. 17 Ν. 3470/06, Φ.Ε.Κ. 132/Α/06)
Άρθρο 8
Επιτροπή Σεμιναρίων
1.

Με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη

από μέλη του Ο.Ε.Ε., τα οποία είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή
φοροτεχνικού Α’ τάξεως. Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι του
Ο.Ε.Ε.
(παρ. 10 άρθρ. 17 Ν. 3470/06)
Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των λογιστών φοροτεχνικών
1.

Ο λογιστής φοροτεχνικός εκπροσωπεί τον εντολέα του ενώπιον Διοικητικών

και Φορολογικών Αρχών και Επιτροπών, συντάσσει όλα τα προβλεπόμενα από τη
φορολογική και εφαρμοζόμενη στις φορολογικές αρχές νομοθεσία έγγραφα, διεξάγει κάθε
φορολογική διατύπωση και ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
ανατιθεμένων σ' αυτόν λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών.
2.

Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από το λογιστή φοροτεχνικό φέρουν

εκτός από την υπογραφή του και σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το
ονοματεπώνυμο αυτού, η τάξη και ο αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, ο αριθμός του
φορολογικού του μητρώου και η διεύθυνση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
3.

Για την εκτέλεση των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου

εργασιών απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση του εντολέα. Σε περίπτωση ανάκλησης της
εξουσιοδοτήσεως, ο εντολέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ανάκληση στην αρμόδια
αρχή.
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4.

Ο λογιστής φοροτεχνικός δικαιούται και ο εντολέας, αντίστοιχα, υποχρεούται

στη χορήγηση των κάθε είδους στοιχείων και παραστατικών τα οποία κρίνονται από το
λογιστή φοροτεχνικό αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των ανατιθεμένων σ' αυτόν εργασιών.
Άρθρο 10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με βάση το Ν. 4093/2012)
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών − Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η οποία
χορηγείται από το Ο.Ε.Ε..
2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα
αντίγραφα των εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση,
λειτουργία και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.
3. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά
πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για λογαριασμό αυτών πράξεις που
ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να είναι κάτοχοι
επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή − φοροτεχνικού.»
Άρθρο 11 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με βάση το Ν. 4093/2012)
Μητρώο Λογιστών − Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών και
Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
1. Στο Ο.Ε.Ε. τηρείται μητρώο φυσικών προσώπων κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας
λογιστή − φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή
της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4, καθώς και μητρώο των νομικών
προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, με μνεία του αριθμού
βεβαίωσης που τους έχει χορηγηθεί και των στοιχείων του άρθρου 10.
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2. Τα Μητρώα Λογιστών − Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών
και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε. διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που
μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου
Οικονομικών.»
Άρθρο 12
Ευθύνη λογιστών φοροτεχνικών
Ο λογιστής φοροτεχνικός οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια περί την
εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, άλλως ευθύνεται έναντι του εντολέως του για
τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητά του.
Άρθρο 13
Κυρώσεις
1.

Ο κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, ο οποίος

αναλαμβάνει και διενεργεί λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες πέραν των ορίων της αδείας
του, τιμωρείται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) δρχ.
2.

Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο όριο του προστίμου μπορεί να ανέλθει

μέχρι του τριπλασίου του ανώτατου ορίου της προηγούμενης παραγράφου. Υποτροπή
θεωρείται η εντός τριετίας επανάληψη της πράξης για την οποία τιμωρήθηκε οριστικά ο
υπαίτιος.
3.

Σε περίπτωση νέας υποτροπής ή μη καταβολής των προστίμων του παρόντος

άρθρου, ανακαλείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Νέα υποτροπή θεωρείται η εντός τριετίας επανάληψη της πράξης για την οποία
τιμωρήθηκε οριστικά ο υπαίτιος κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
4.

Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση της Κεντρικής

Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. και αποτελούν έσοδα του Ο.Ε.Ε.
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Άρθρο 14 (όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με βάση το Ν. 4093/2012)
Αφαίρεση αδειών
1.

Η

άδεια

άσκησης

επαγγέλματος

λογιστή

φοροτεχνικού

αφαιρείται

αυτοδικαίως στην περίπτωση που ο κάτοχος αυτής: α) Καταδικάστηκε αμετακλήτως σε
ποινή κάθειρξης ή β) καταδικάστηκε αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία,
βεβαίωσης,>

<υφαρπαγή
απιστία,

ψευδούς

δωροδοκία,

βεβαίωσης,

δωροληψία,

χρήση

υφαρπαχθείσης

καταπίεση,

παράβαση

ψευδούς

καθήκοντος,

εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρήση ξένου σήματος, δόλια
χρεοκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία ναρκωτικών.
2.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού αφαιρείται επίσης:

α) στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος και β) εφόσον αποδεδειγμένα
συνέπραξε σε πράξεις ή παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να μην
εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση.
3.

Η άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών

υπηρεσιών αφαιρείται όταν εκλείψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του ή όταν
αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού του υπεύθυνου ή των
υπεύθυνων για τη λειτουργία του.
Άρθρο 15
Απόδειξη άσκησης του επαγγέλματος
1.

Όπου, κατά τις διατάξεις του Ν.2515/1997, απαιτείται απόδειξη της άσκησης

του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού, του λογιστή και του βοηθού λογιστή, η
απόδειξη αυτή παρέχεται με την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων εργοδοτών, επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,
στους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους, εκκαθαριστικών σημειωμάτων, μισθολογικών
καταστάσεων, ασφαλιστικών βιβλιαρίων, πιστοποιητικών έναρξης επιτηδεύματος και κάθε
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άλλων σχετικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η διάρκεια και η μορφή της εργασιακής
σχέσης.
2.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας υποβολής ενός των αναφερομένων

στην προηγούμενη παράγραφο εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
βεβαίωση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του χώρου των λογιστών
φοροτεχνικών, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, από την οποία να αποδεικνύεται η διάρκεια
και η μορφή της εργασιακής σχέσης.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις (ισχύουν για ένα έτος από τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012)
Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού που εκδόθηκαν με βάση το
άρθρο 16 εξακολουθούν να ισχύουν (Ν.4093/2012)
1.

Στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 2515/1997

ασκούσαν το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές –
οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, χορηγείται από το
Ο.Ε.Ε. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Γ’ τάξης. Όσοι από αυτούς
αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του ν. 2515/1997 έχουν υπογράψει ισολογισμούς
επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών (3) χρήσεων χορηγείται από
το Ο.Ε.Ε. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ’ τάξης, με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ’
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μέχρι του ποσού των 300.000.000 δραχμών.
2.

Στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης

Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τ.Ε.Ι. που, κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997, ασκούσαν επί τέσσερα (4) έτη από τη
λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή ως μισθωτοί σε
λογιστικές – οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή
έχουν τέσσερα (4) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού
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Τομέα, χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., αυτοδικαίως, άδεια άσκησης επαγγέλματος Β' τάξης με τη
συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας επτά (7) ετών.
3.

Στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και

Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που, κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997, ασκούσαν επί πέντε (5)
έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι
επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό -οικονομικό κλάδο του
Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α' τάξεως.
4.

Στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και

Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που, κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997, δεν είχαν συμπληρώσει
πέντε (5) έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους στην άσκηση του επαγγέλματος
του λογιστή ή του βοηθού λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του
ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή δεν είχαν συμπληρώσει πέντε (5) έτη
προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του
ιδιωτικού τομέα, χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., αυτοδικαίως, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β’
τάξης με τη συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας πέντε (5) ετών.
5.

Στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού

επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997, ασκούσαν επί πέντε (5) έτη το
επάγγελμα του λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν επί πέντε (5) έτη
προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα,
χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α' τάξεως.
6.

Στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού

επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997, ασκούσαν επί πέντε (5) έτη το
επάγγελμα του λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές – οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού
τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή –
φοροτεχνικού Β’ τάξης και με τη συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας πέντε (5) ετών
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χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., αυτοδικαίως, άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή –
φοροτεχνικού Α' τάξης.
7.

Στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι αποδεδειγμένα από το έτος 1965 μέχρι και τις

30.4.1977 έχουν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων, που λειτουργούν στην Ελλάδα,
τουλάχιστον τριών (3) χρήσεων, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α' τάξεως.
*

Με την παρ. 1, άρθρ. 13 του ν. 2873/00 ορίζεται ότι: «1. Στις περιπτώσεις των

παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρ. 13 του ν. 2771/99 (Φ.Ε.Κ. 280/Α/99) για την απόκτηση της
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού λαμβάνεται υπόψη και η
προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί και στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».
Γ.

Νόμος 3912/11 (Φ.Ε.Κ. 17/Α/17-2-2011)

Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού
1. Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄)
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως χορηγείται από το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως
οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους
πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., που ασκούν επί διετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα
του Λογιστή Φοροτεχνικού.
γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως χορηγείται από το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως
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οικονομολογικού επαγγέλματος μετά από διετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή
Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή
Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος
Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως.
δ. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως χορηγείται στα
μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί
τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως και στους πτυχιούχους του
Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του Λογιστή
Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως».
Συνοψίζοντας:
Πίνακας 4.1

Συγκριτικός πίνακας για τα απαιτούμενα έτη για την απόκτηση πτυχίου
Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης

ΑΔΕΙΑ

ΕΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ N. 3470/2006

ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ N. 3912/11

ΤΕΙ, ΤΜ.
ΤΕΙ, ΤΜ.
ΤΕΙ, ΤΜ. ΔΙΟΙΚ.
ΠΑΝ
ΠΑΝΕΠ.
ΛΟΓΙΣΤΙ
ΕΠ. ΛΟΓΙΣΤΙ
ΕΠΙΧΕΙΡ.
ΚΗΣ
ΚΗΣ

ΤΕΙ, ΤΜ. ΔΙΟΙΚ.
ΕΠΙΧΕΙΡ.

Γ΄ ΤΑΞΗ

0

2

4

0

0

2

Β΄ ΤΑΞΗ

3

3

3

2

4

5
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Α΄ ΤΑΞΗ

4

8

-

3

4

-

Άρθρο 11ο
Εγγραφή μελών στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

1.

Η παράγραφος 3 του άρθρ. 3 του ν.1100/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 3 του ν. 1479/1984, αντικαθίσταται ως εξής:
«3.

Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της

Ελλάδος:
Γ.

οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης

Επιχειρήσεων,

Τουριστικών

Επιχειρήσεων,

Χρηματοοικονομικών

Εφαρμογών,

Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι
είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των
ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική
επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος».
Ν. 3470/2006
2. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 προστίθεται περίπτωση
ε΄ ως εξής:
«ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική−Ελεγκτική,
Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος
άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης
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μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου».
Ν. 3919/2011 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/02.03.2011), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρ. 4
του ν. 4038/2012
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (διατάξεις που ισχύουν από 02.07.2011)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 26801/ΔΙΟΕ 654/13-6-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με βάση το παραπάνω νόμο, παύει να ισχύει η απαίτηση
διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.
Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν το
επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού ελεύθερα μετά την πάροδο τριμήνου από την
αναγγελία έναρξής του, η οποία αναγγελία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από
την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεύσει την
έναρξη του επαγγέλματος του αιτούντος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι
νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Τα φυσικά πρόσωπα δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού και αν
δεν είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εφόσον είναι πτυχιούχοι των
ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών ή πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του
εξωτερικού ή πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010.
Όπως αναφέραμε στα προηγούμενα, ο Ν. 3842/2010 προβλέπει την απόκτηση
πιστοποιητικού που εκδίδει το Ο.Ε.Ε. για κάθε λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο ειδικής άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος.
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4.2

Το λογιστικό επάγγελμα

Επαγγελματίες λογιστές
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών, επαγγελματίες λογιστές θεωρούνται εκείνα
τα άτομα τα οποία, είτε σε δημόσια άσκηση του επαγγέλματος (συμπεριλαμβανομένων του
ατομικού λογιστικού γραφείου και της προσωπικής ή ανώνυμης εταιρείας), είτε
απασχολούμενα στη βιομηχανία, το εμπόριο, το δημόσιο τομέα ή την εκπαίδευση, είναι μέλη
οργάνωσης η οποία είναι μέλος της IFAC (Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, ΔΟΛ).
Μπορούμε να διακρίνουμε δύο ή τρεις κατηγορίες επαγγελματιών λογιστών.
Η μία κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι δεν εργάζονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές,
αλλά απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη βιομηχανία, το εμπόριο, το
δημόσιο τομέα, σε λογιστικές επιχειρήσεις σαν υπάλληλοι και στην εκπαίδευση. Οι λογιστές
αυτοί λέγονται εργαζόμενοι επαγγελματίες λογιστές.
Στη δεύτερη κατηγορία επαγγελματιών λογιστών ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες
λογιστές, οι οποίοι προσφέρουν δημόσια τις υπηρεσίες τους σε διάφορους τομείς. Η
κατηγορία αυτή είναι η κατηγορία των δημόσια ασκούμενων επαγγελματιών λογιστών και θα
μπορούσε να συμπεριλάβει σαν υποκατηγορία, αν όχι σε ξεχωριστή τρίτη κατηγορία, τους
ορκωτούς λογιστές τους οποίους διακρίνει μεγαλύτερη εξειδικευμένη εκπαίδευση στον
έλεγχο λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο 2190 και σε άλλες ειδικές αναθέσεις
και για την άδεια των οποίων απαιτούνται αυστηρότερες εξετάσεις και αυστηρότερη
εποπτεία από το αντίστοιχο σώμα ορκωτών λογιστών, την επαγγελματική, δηλαδή,
οργάνωσή τους. Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι απλοί ελεγκτές λογιστές
των μη ελεγχόμενων από ορκωτούς λογιστές εταιρειών.
Το πεδίο δραστηριοποίησης του επαγγελματία λογιστή
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Εξωτερικός λογιστής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς (ελεύθερος

1.

επαγγελματίας)
Μόνιμος

2.

υπάλληλος

λογιστηρίων,

προϊστάμενος

λογιστηρίου,

οικονομικός

διευθυντής σε επιχειρήσεις/οργανισμούς
3.

Ελεγκτής λογιστής

4.

Φοροτεχνικός

5.

Σύμβουλος επιχειρήσεων κ.λπ.

6.

Επιχειρηματίας ή στέλεχος σε χρηματιστηριακές εταιρείες

7.

Καθηγητής εφαρμογών σε Τ.Ε.Ι. (και με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο)

8.

Καθηγητής στη Β’βάθμια εκπαίδευση κλάδου ΠΕ18.03

4.3

Γενικές πληροφορίες για την απασχόληση των πτυχιούχων του Τμήματος
Λογιστικής

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής των Τ.Ε.Ι. δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο
πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά,
όπως:
- Δημόσιος Τομέας και Ο.Τ.Α.
- Ιδιωτικός τομέας
- Αυτοαπασχολούμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες)
Επισημαίνεται ότι οι λογιστές, παρ΄ότι παραδοσιακή ειδικότητα, εξακολουθούν να έχουν
καλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι απασχολούνται κυρίως σε
πολλούς τομείς και κλάδους της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ειδικότερα, τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης είναι μεταξύ άλλων και τα εξής:
Α.

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ο.Τ.Α.
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Οι πτυχιούχοι Λογιστές μπορούν να απασχοληθούν στην ειδικότητά τους σε:
■ Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες.
■ Δημόσιους Οργανισμούς.
■ Νομαρχίες.
■ Δήμους.
■ Δημοτικές Επιχειρήσεις.
■ Επιμελητήρια.
■ Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ και άλλων δημόσιων φορέων.
■ Φορείς και υπηρεσίες διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Β.

Ιδιωτικός τομέας

Στις επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας:
■

Βιομηχανία και βιοτεχνία, σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης.

■

Εμπόριο (χονδρικό και λιανικό).

■

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές

εταιρείες,
διαχείρισης

εταιρείες
και

οικονομικών,
υποστήριξης

συμβουλευτικών
κοινοτικών

και

αναπτυξιακών

χρηματοδοτικών

υπηρεσιών,

προγραμμάτων,

οικονομικοτεχνικών μελετών, έρευνας αγοράς κ.λπ.
■

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις

■

Λοιπές υπηρεσίες: μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρήσεις τύπου και ενημέρωσης κ.λπ.

■

Mεταφορές

-

Τουρισμός: ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ.

■

Εκπαίδευση, εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη. (Δευτεροβάθμια, μεταλυκειακή,

Τριτοβάθμια, Σχολές Μαθητείας (ΟΑΕΔ). Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση. Ερευνητικοί Φορείς, Ιδρύματα και Ινστιτούτα).
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■

Ενέργεια, επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, φυσικό αέριο, διύλισης

και διανομής καυσίμων κ.λπ.
■

Κατασκευαστικός κλάδος, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες έργων του

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
■

Πρωτογενής τομέας: γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις

εξόρυξης και εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου, δασικές επιχειρήσεις, ιχθυοκαλλιέργειες
κ.λπ.
Γ.

Αυτοαπασχολούμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες)

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι
επαγγελματίες δημιουργώντας δική τους προσωπική επιχείρηση ή εταιρεία με αντικείμενα:
■

Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.

■

Συμβουλευτική και λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων.

■

Κοινοτικά προγράμματα, μελέτες και διαχείρισή τους.

■

Οικονομικοτεχνικές μελέτες επενδύσεων, επιχειρηματικά σχέδια κ.λπ.

Αναλυτικά, οι δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής, πέραν
του λογιστή, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, ως ακολούθως:
α.

Το επάγγελμα του Λογιστή.
Όπως έχει παρουσιαστεί ήδη στα προηγούμενα.

β.

Το επάγγελμα του Φοροτεχνικού.

Καθήκον του φοροτεχνικού είναι να ασχολείται με σημαντικά θέματα, που περιλαμβάνουν:
τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, τη πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των πελατών
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του και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω του taxisnet.gr, την αποστολή
φορολογικής φύσεως πληροφοριών των επιχειρήσεων των πελατών του μέσω του taxisnet.gr,
τη σύνταξη υπομνημάτων, προσφυγών κ.λπ. στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, τη
βεβαίωση των φόρων, τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων. Η εργασία αυτή εκτελείται
σε γραφείο, αλλά ίσως απαιτηθεί και η μετάβαση στον πελάτη ή στην επιχείρηση για έρευνα.
Μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό (φοροτεχνικό γραφείο) ή στον δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) τομέα.
Ο φοροτεχνικός μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος (μισθωτός) ή ως ελεύθερος
επαγγελματίας αφού λειτουργήσει δικό του γραφείο. Πιο συνήθης είναι η περίπτωση
συνδυασμού του επαγγέλματος του λογιστή με αυτό του φοροτεχνικού.
Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών
δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη
συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα
τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των
αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά
σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο
της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. Τέλος, με
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική
περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και
απόδοσης των έμμεσων φόρων. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο
λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα
συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι
λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας
τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ
για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την
κατηγορία της άδειάς τους».
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Παρά την οικονομική κρίση, οι προοπτικές του επαγγέλματος δείχνει να παραμένουν το ίδιο
σημαντικές όπως και στο παρελθόν καθώς επιβάλλονται αυστηρές προδιαγραφές για την
εκτίμηση της φοροδοτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων στη χώρα. Κάτι που
οδηγεί στη ζήτηση των υπηρεσιών του φοροτεχνικού.
Οι φοιτητές του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καταρτίζονται στον φοροτεχνικό
τομέα με τα υποχρεωτικά μαθήματα «Φορολογική Λογιστική Ι» και «Φορολογική Λογιστική
ΙΙ».
γ.

Το επάγγελμα του Τραπεζικού υπαλλήλου / στελέχους τραπεζών.

Ο τραπεζοϋπάλληλος μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα και ειδικότερα
στο τμήμα των δανείων, του λογιστηρίου, του ταμείου, της έκδοσης πιστωτικών/χρεωστικών
καρτών κ.λπ. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν: έλεγχο αιτήσεων για δάνεια και ανάλογα
έγκριση ή απόρριψή τους, λήψη καταθέσεων, μεταβιβάσεων και αναλήψεως ευρώ ή
συναλλάγματος, παραλαβή γραμματίων, έκδοση επιταγών, ρευστοποίηση τους, ενημέρωση
βιβλιαρίων, λήψη και διαβίβαση εντολών για αγορά μετοχών επιχείρησης που εισάγεται για
πρώτη φορά στο χρηματιστήριο, λήψη χρημάτων για πληρωμή λογαριασμών δημόσιων
οργανισμών, έλεγχος αποπληρωμής γραμματίων ή δόσεων, συμψηφισμούς.
Οι φοιτητές του Τμήματος μας, εφόσον επιθυμούν να απασχοληθούν στον τραπεζικό τομέα,
καλό είναι να επιλέξουν το μάθημα «Τραπεζική Λογιστική» κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο σημείο αυτό καθώς διατάξεις που επιβάλλουν
την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ν. 4093/2012).
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Πάρα πολλοί από τους αποφοίτους μας, όπως έδειξε και έρευνα που έγινε για την
απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας, ήδη απασχολούνται με επιτυχία στον τραπεζικό
τομέα.
δ.

Το επάγγελμα του στελέχους ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Όπως είναι γνωστό η Ελληνική Εμπορική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
κλάδους της οικονομίας της χώρας και συγχρόνως κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον
παγκόσμιο κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται:
- 1.300 ναυτιλιακές επιχειρήσεις
- 12.500 εξειδικευμένα στελέχη
- 250.000 απασχολούμενοι στον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο (ναυπηγεία, πρακτορεία,
επιχειρήσεις εφοδιασμού, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών σε πλοία κ.λπ.)
Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ασχολείται:
-

με την κυρίως λογιστική απεικόνιση

-

με τον έλεγχο του λογαριασμού πλοιάρχων

-

με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων
(διαπραγμάτευση όρων, παρακολούθηση είσπραξης ασφαλιστικών απαιτήσεων,
claims κ.λπ.)

-

με την εξοικονόμηση κεφαλαίων/σύναψη δανείων, είσπραξη ναύλων κ.λπ.

-

με το προσωπικό των πληρωμάτων των πλοίων
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-

με τις εκκαθαρίσεις και δοσοληψίες με τους ανά τον κόσμο πράκτορες

-

με τη ναύλωση του πλοίου και την παρακολούθηση της διεθνούς ναυλαγοράς.

-

με την κοστολόγηση των ταξιδίων και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων

Η επαγγελματική ενασχόληση με τις παραπάνω εργασίες προϋποθέτει εξειδίκευση με
κεντρικό γνωστικό αντικείμενο τη Ναυτιλιακή Λογιστική. Στο πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά προσφέρεται το κατ’επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα
«Ναυτιλιακή Λογιστική» το οποίο επιλέγουν φοιτητές που επιθυμούν να απασχοληθούν σε
ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
ε.

Το οικονομολογικό επάγγελμα.

Μερικές από τις δραστηριότητες του ασκούντος το οικονομολογικό επάγγελμα είναι:
1.

Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη

και υποβολή σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις,
οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
2.

Παροχή συμβουλών επί οικονομικών, επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών,

χρηματοπιστωτικών 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.

Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία,

ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων
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που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής,
στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
5.

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.
Οι απόφοιτοί μας έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος
βάσει του N.3912/2011 (άρθρο 11) εφόσον αποκτήσουν και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην
Οικονομική επιστήμη. Με την άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος διευκολύνεται και πάρα
πολύ η εξέλιξη των αποφοίτων μας στο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή.
Υπογραφή Οικονομικοτεχνικών Μελετών
Ο Ν. 3299/04 αναφέρει στο άρθρο 7 παρ. 3 πως η οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία
συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 3299/04, προκειμένου
για επενδύσεις συνολικού κόστους άνω των 250.000 ΕΥΡΩ, υπογράφεται από οικονομολόγο,
μέλος του Ο.Ε.Ε. ή αντίστοιχου οργανισμού Κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή, δεν εξετάζονται.
στ.

Το επάγγελμα του ελεγκτή λογιστή.

Η θέση του ελεγκτή λογιστή είναι πολύ σημαντική σε κάθε οργανισμό, καθώς είναι εκείνος
που επισκοπεί, αξιολογεί και συμβουλεύει ως προς το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού
ελέγχου, δηλαδή τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα σημεία ελέγχου που έχουν
εγκαθιδρύσει οι διοικήσεις των οργανισμών προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους τους
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με οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και να αντιμετωπίζουν επαρκώς
και αποτελεσματικά τους κινδύνους που τις χαρακτηρίζουν. Κάθε οργανισμός έχει το δικό
του σύστημα εσωτερικού ελέγχου Έτσι, για παράδειγμα διαφορετικές πολιτικές και
διαδικασίες ακολουθούν οι τράπεζες από ότι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
(α)

παρακολουθεί την εφαρμογή και τήρηση των κρίσιμων εκείνων κειμένων που

ρυθμίζουν τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας (Καταστατικό, Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας, Νομοθεσία περί εταιριών και Χρηματιστηρίου) και
(β)

αναφέρει στο Δ.Σ. περιπτώσεις σύγκρουσης εταιρικών συμφερόντων και ίδιων

συμφερόντων μελών του Δ.Σ., που διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές
(α)

οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως το Δ.Σ. τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο για

τον έλεγχο και να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και
(β)

παρέχουν στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας,

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από αυτές εγγράφως, συνεργάζονται μαζί τους και τις
διευκολύνουν στο έργο τους.
Το Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά προετοιμάζει τους απόφοιτούς του στο αντικείμενο
του εσωτερικού ελέγχου καθώς προσφέρει στο πρόγραμμα σπουδών το υποχρεωτικό μάθημα
της «Ελεγκτικής». Ο απόφοιτός μας μπορεί μετά την περάτωση των σπουδών του και εφόσον
αποφασίσει να απασχοληθεί στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου να οδηγηθεί στην
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απόκτηση και διεθνών επαγγελματικών πιστοποιήσεων στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου.
Οι διεθνείς Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελέγχου, πρέπει να τονίσουμε ότι
έχουν πολύ μεγάλη αξία, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Η πιο γνωστή επαγγελματική
πιστοποίηση είναι αυτή του Certified Internal Auditor (CIA), η οποία απαιτεί επιτυχή
συμμετοχή σε εξετάσεις 4 μαθημάτων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 2 χρόνια
εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο ή άλλο συναφές επάγγελμα. Εξετάσεις διοργανώνονται
συνεχώς από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (www.theiia.org) και μπορούν να
λάβουν μέρος σε αυτές μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
(www.hiia.gr). Επίσης, προσφέρονται άλλες 2 επαγγελματικές πιστοποιήσεις από το
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, το ΜΙΙΑ και το
PIIA. Για τις ανωτέρω πιστοποιήσεις, εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο και
Νοέμβριο) από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας σε
διάφορα εξεταστικά κέντρα στην Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία. Επιπρόσθετα, το Διεθνές
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών παρέχει εξειδικευμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις
στον Εσωτερικό Έλεγχο όπως το CCSA, CFSA και CGAP (για περισσότερα βλέπε
www.theiia.org/certifications).
ζ.

Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή.

Η πρόβλεψη της ύπαρξης από το νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αποβλέπει στην
άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δημοσίων και
ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους
μορφής (ιδρύματος, εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου),
από πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους με διαφάνεια
και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων
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των διενεργούντων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά πρότυπα και
τους όρους που τίθενται από την εσωτερική και την κοινοτική νομοθεσία.
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά
προσόντα. Τα αυξημένα επαγγελματικά προσόντα ορίζονται από την Οδηγία 8η 84/253 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την οποία προσαρμόστηκε πλήρως η Ελληνική νομοθεσία, με την
έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συμβουλίου της Επικράτειας
(Ν.3693/2008 που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ).
Η ελεγκτική αγορά βρίσκεται σε άνθηση και κατά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δώσει
πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας. Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής έχουν δικαίωμα
να εξασκήσουν το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή βάσει του Ν.3693/2008 που
προβλέπει τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να μπει στο επάγγελμα
αυτό. Προσλαμβάνονται αρχικά ως ασκούμενοι ελεγκτές. Επίσης μπορούν σε συνδυασμό με
την απόκτηση Master στην οικονομική επιστήμη να αποκτήσουν και άδεια άσκησης
οικονομολογικού επαγγέλματος διευκολύνοντας την εξέλιξή τους στο επάγγελμα του
ορκωτού ελεγκτή.
Σύμφωνα με την Κανονιστική Πράξη 0005/2009 για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή
στου εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΣΟΕΛ με οποιαδήποτε ιδιότητα πλην την ιδιότητας
του ορκωτού ελεγκτή ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις, σωρευτικά στο πρόσωπο
του υποψηφίου:
-

Επιτυχής ολοκλήρωση του θεσπισμένου βαθμού εκπαίδευσης (Β’βάθμια) για την
εισαγωγή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
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-

Επιτυχής ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων κατά τα άρθρα 7 και 8 του Ν.
3693/2008 κ.λπ.

-

Συμπλήρωση τριετούς πρακτικής άσκησης, εφόσον είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου
ή Τ.Ε.Ι. και εξαετούς στις λοιπές περιπτώσεις κ.λπ.

-

Συνδρομή των απαιτούμενων κριτηρίων εντιμότητας κατά το άρθρο 4 του Ν.
3693/2008.

Ο δρόμος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι σημαντικά διαφορετικός από την πορεία του
λογιστή φοροτεχνικού. Αρχικά, απαιτείται η απόκτηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου
λογιστικής ώστε να γίνει πρόσληψη από ιδιωτική ελεγκτική επιχείρηση, προκειμένου να
ξεκινήσουν να αποκτούν εμπειρία και ώρες παράστασης ελέγχου. Για την απόκτηση
υπογραφής ορκωτού, απαιτείται επίσης η εγγραφή του στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών, αφού βέβαια κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Ν. 3693/2008,
προκειμένου να αποκτήσουν αρχικά τη βαθμίδα του ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή και στη
συνέχεια του δοκίμου, επίκουρου και τέλος του ορκωτού ελεγκτή. Για τη μετάβαση από τη
μια βαθμίδα στην άλλη απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ωρών ελέγχου και επιτυχία στις
εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα λογιστικής του ΣΟΕΛ, που είναι και ο υπεύθυνος
φορέας.
Εναλλακτικά μπορούν να προχωρήσουν στην απόκτηση διεθνών επαγγελματικών τίτλων
όπως το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), το οποίο αναγνωρίζει
όποια από τα μαθήματά της σχολής μας έχουν ήδη διδαχθεί έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μην
εξεταστούν σε μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε προπτυχιακό επίπεδο.
To ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) αποτελεί έναν πρώτης επιλογής
επαγγελματικό τίτλο του μεγαλύτερου επαγγελματικού σώματος εγκεκριμένων λογιστώνελεγκτών στο κόσμο. Απευθύνεται σε ανθρώπους με ικανότητες και φιλοδοξίες, που
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αναζητούν μια πιο αποδοτική καριέρα στο χώρο της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών
και του μάνατζμεντ.
Η φήμη του είναι αναγνωρισμένη από εργοδότες, κυβερνήσεις και τον ίδιο τον
επαγγελματικό κλάδο τόσο παγκοσμίως όσο και στην χώρα μας
η.

Το επάγγελμα του χρηματοοικονομικού συμβούλου σε επιχειρήσεις του
χρηματοοικονομικού τομέα (χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες
leasing κ.λπ.).

Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρέχει συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τον
οικονομικό τους προγραμματισμό ή τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων
προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους. Η
πελατεία ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου μπορεί να ποικίλει από ιδιώτες που
επιθυμούν επαγγελματικές συμβουλές και προγραμματισμό προκειμένου να επιτύχουν
κάποιους οικονομικούς στόχους οικογενειακού προγραμματισμού έως μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή ακόμα και κράτη (που για
παράδειγμα μπορεί να επιθυμούν την αναδιάρθρωση του χρέους τους ή την ιδιωτικοποίηση
κρατικών εταιρειών ή την εύρεση τρόπων χρηματοδότησης μεγάλων έργων).
Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να εργασθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας
είτε ως στέλεχος εταιρειών συμβούλων ή χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών
οργανισμών.
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να απασχολούν, κατά την παροχή των υπηρεσιών μόνο
πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς πάνω:
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(α) στη λήψη και διαβίβαση εντολών,
(β) στην εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων,
(γ) στην παροχή επενδυτικών συμβουλών,
(δ) στην διαχείριση χαρτοφυλακίων και
(ε) στην εκπόνηση αναλύσεων.
Οι απόφοιτοι του τμήματός μας μπορούν να εξασκήσουν εφόσον το επιλέξουν το επάγγελμα
του χρηματοοικονομικού συμβούλου και έχουν δικαίωμα να πιστοποιηθούν. Για το λόγο
αυτό, καλό είναι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να έχουν επιλέξει το μάθημα
«Διαχείριση χαρτοφυλακίου»
θ.

Το επάγγελμα του στελέχους επιχείρησης.

Οι απόφοιτοι του τμήματός μας λόγω και των γνώσεων που αποκτούν πάνω στη λογιστική,
το μάρκετινγκ, τη φορολογία, τη διοίκηση επιχειρήσεων κ.λπ., μπορούν να ασκήσουν με
επιτυχία το επάγγελμα του στελέχους επιχείρησης. Τα στελέχη των επιχειρήσεων συνήθως
είναι μία υψηλά αμειβόμενη εργασία, η οποία όμως είναι υπεύθυνη και έχει πολλές
απαιτήσεις. Πολλοί απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι σήμερα
στελέχη επιχειρήσεων.
ι.

Το επάγγελμα του επιχειρηματία
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Ο επιχειρηματίας αναπτύσσει μία εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα
με σκοπό το κέρδος. Επενδύει σε όλους τους τομείς της οικονομίας με απώτερο σκοπό την
αποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων του.
Οι απόφοιτοί μας έχουν όλο εκείνο το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες πλήρως και με επιτυχία. Οι γνώσεις
που αποκτούν πάνω στη διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα λογιστικά, στην
κοστολόγηση, στα διαχείριση κεφαλαίων, στη φορολογία, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην
οικονομία

γενικότερα

και

τα

υποστηριζόμενα

από

το

Ε.Σ.Π.Α.

σεμινάρια

επιχειρηματικότητας τους βοηθούν σημαντικά για να πετύχουν στον δύσκολο επιχειρηματικό
στίβο. Πολλοί από τους αποφοίτους μας σήμερα είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες.
ια.

Το επάγγελμα του δημοσίου υπαλλήλου

Πολλοί απόφοιτοί μας απασχολούνται στο Δημόσιο τομέα σε διάφορες διοικητικές θέσεις
είτε σαν μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι είτε σαν υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου/αορίστου
χρόνου. Η κατάληψη των θέσεων γίνεται είτε με το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. είτε με βάση τα
προσόντα. Οι απόφοιτοί μας καλύπτουν θέσεις στον Δημόσιο Τομέα, κυρίως στη Δημόσια
Διοίκηση, στις Δ.Ο.Υ., στα λογιστήρια κρατικών νοσηλευτικών μονάδων, στις οικονομικές
υπηρεσίες των δομών του κράτους και των Ο.Τ.Α.
Από το 1998 με το Π.Δ. 205 το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. άρχισε η
προσπάθεια εισαγωγής της λογιστικής τυποποίησης με βάση το διπλογραφικό σύστημα στο
Δημόσιο τομέα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο σημείο αυτό καθώς διατάξεις που
επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ν.
4093/2012).
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

http://gdias.teipir.gr/blog

(+30) 210 53 81 294 – 5

http://gdias.teipir.gr/emagazine

(+30) 210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

Γραφείο Διασύνδεσης

gdias.teipir.gr

80

http://gdias.teipir.gr

:gdiasgr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

Κατά συνέπεια το μάθημα επιλογής που προσφέρεται από το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά «Λογιστικό Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.» δίνει τη
δυνατότητα στους φοιτητές να προετοιμαστούν ώστε να ασκήσουν το επάγγελμα του
δημοσίου υπαλλήλου ΤΕ (Διοικητικού – Λογιστικού) εφόσον το επιθυμούν.
ιβ.

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Το Π.Δ. 174/2006 προβλέπει στο άρθρο 5 παρ. 3 ότι «3.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος
μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία». Ως εκ τούτου μπορούν να συμμετάσχουν στον αντίστοιχο διαγωνισμό του
Α.Σ.Ε.Π. και αν επιτύχουν, να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής μπορούν να διδάξουν τα μαθήματα της ειδικότητας
ΠΕ 18.03 Λογιστικής και συνεπώς να ενταχθούν σε αυτή.
α) Για να διοριστεί ο απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής, καθηγητής στη β΄ βάθμια
εκπαίδευση ως μόνιμος πρέπει να αξιολογηθεί με τις διαδικασίες του Ανώτατου Συμβούλιου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), να συμμετάσχει στη σχετική προκήρυξη, να δώσει
εξετάσεις κ.λπ. ενώ έχει και τη δυνατότητα διορισμού και ως αναπληρωτής και ωρομίσθιος.
β) Για να διοριστεί ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος πρέπει να απευθυνθεί στις κατά τόπους
Διευθύνσεις Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης. Οι σχετικές διαδικασίες διεξάγονται κάθε χρόνο
συνήθως το μήνα Μάιο, όπου επίσης μετά από προκήρυξη ο υποψήφιος καταθέτει τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά και αξιολογείται.
Τα μαθήματα που έχουν τη δυνατότητα οι απόφοιτοι του Τμήματος να διδάξουν είναι
λογιστικά και οικονομικά. Αναλυτικότερα είναι τα εξής:
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Α΄ ανάθεση:
Αρχές Γενικής Λογιστικής (Β΄τάξης του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
Στοιχεία Λογιστικής Εταιρειών
Λογιστικές Εφαρμογές - Γ΄ Κατηγ. Μηχανογραφημένη Λογιστική
(της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών)
Β΄ ανάθεση:
Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας
Χρήση Η/Υ (λογιστικά φύλλα)
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ
(για τη Β΄ τάξη του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι
Διοικητικών Υπηρεσιών)

(επιλογής, για τη Γ΄ τάξη του τομέα Οικονομικών και

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα
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Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ
(της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων)

4.4

Δυνατότητες αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής

α.

Λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο

Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής διαθέτει καταρχάς τις απαιτούμενες γνώσεις για να
δημιουργήσει δική του επιχείρηση, το δικό του λογιστικό γραφείο, όπου θα πραγματοποιεί
τις ακόλουθες εργασίες:
Α) Λογιστικές Εργασίες:
-

Διαδικασίες έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

-

Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων. Απεικόνιση συναλλαγών με
χρήση Η/Υ.

-

Χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων

-

Κατάρτιση ισοζυγίων, καταστάσεων, υπολοίπων και άλλων αναφορών.

-

Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.

-

Κατάρτιση

οικονομικών

καταστάσεων

και

ισολογισμών

καθώς

και

των

αποτελεσμάτων χρήσης.
-

Σύνταξη και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων και ασφαλιστικών εισφορών.

-

Διεκπεραίωση συναλλαγών με Κρατικές Υπηρεσίες, όπως Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικά
ταμεία (π.χ. Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε.) και Ο.Α.Ε.Δ.

-

Σύνταξη και υποβολή στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις Δημόσιες
Υπηρεσίες.

Β) Φοροτεχνικές Εργασίες
-

Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων.
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-

Σύνταξη των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.

-

Φορολογικές μελέτες.

-

Φορολογικοί συμβιβασμοί.

-

Δηλώσεις Φ.Π.Α.

-

Επιστροφές Φ.Π.Α.

-

Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.

-

Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

-

Δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

-

Δηλώσεις φόρου υπεραξίας από μεταπώληση επιχειρήσεων.

Η λειτουργία ενός Λογιστικού Γραφείου απαιτεί καλή οργάνωση και ορθή διαχείριση του
χρόνου καθώς ο λογιστής σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ενημερώνει σε συγκεκριμένες
προθεσμίες τα λογιστικά βιβλία των πελατών του, να υποβάλει καταστάσεις και δηλώσεις
φόρου με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες ημερομηνίες και να μεταβαίνει συχνά σε Δ.Ο.Υ.,
Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπές κρατικές υπηρεσίες. Ταυτοχρόνως, οφείλει να γνωρίζει ανά πάσα
στιγμή την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις που παρακολουθεί
και να επικοινωνεί τακτικά με τους πελάτες-επιχειρηματίες.
Πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και ανά πάσα στιγμή να είναι προετοιμασμένος να
προσαρμοστεί στις αλλαγές. Καθώς και να δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι πελάτες του, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις σχέσεις τους με το Ελληνικό Δημόσιο και την
Δ.Ο.Υ.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο είναι αρκετά συγκεκριμένο και σαφές. Είναι
πολύ πιθανό, οι εργασίες που πραγματοποιεί ο λογιστής για τους πελάτες του να
επαναλαμβάνονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα
ή κάποια μεταβολή. Επίσης, οι συναλλαγές με τις Δ.Ο.Υ. διέπονται από συγκεκριμένες
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διαδικασίες και οποιαδήποτε αλλαγή κοινοποιείται. Συμπερασματικά, η δημιουργία ενός
λογιστικού γραφείου δεν είναι εύκολη υπόθεση, απαιτεί γνώσεις, γνωριμίες, εργασία,
υπευθυνότητα, θέληση για μάθηση, αλλά με την πάροδο του χρόνου ο λογιστής
εξοικειώνεται με τις διαδικασίες και αποκτά πολύτιμη γνώση για την καλύτερη εκτέλεση των
εργασιών του γραφείου του.
β.

Γραφείο Συμβούλων Επιχειρήσεων

Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής μπορεί να αυτοαπασχοληθεί ως Σύμβουλος
Επιχειρήσεων ή να συμμετέχει ως εταίρος σε μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, διενεργώντας ορισμένες ή όλες από τις ακόλουθες εργασίες:
-

Εξειδικευμένες λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες (διαχειριστικοί έλεγχοι,
αποτιμήσεις εταιρειών, έλεγχοι διαδικασιών, φορολογικός σχεδιασμός φυσικών
προσώπων και Ν.Π. κ.λπ.)

-

Γνωμοδοτήσεις σε εξειδικευμένα θέματα φορολογικής, εμπορικής, εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας.

-

Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.

-

Συμβουλές σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ,
αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων.

-

Συμβουλές σε Συστάσεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις Εταιρειών.

Η σύγχρονη τάση στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων έγκειται στην
αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών ή ελεύθερων επαγγελματιών με σύμβαση ανάθεσης
έργου. Στο πνεύμα αυτό μία επιχείρηση αντί να διατηρεί τμήμα μάρκετινγκ προτιμά, όποτε
χρειάζεται να προωθήσει το προϊόν ή τις υπηρεσίες της, να συνεργάζεται με μία άλλη
εταιρεία ή με έναν Σύμβουλο. Γεγονός που αφήνει πολλά περιθώρια για επιχειρηματική
δράση των αποφοίτων του Τμήματος της Λογιστικής που επιθυμούν να προσφέρουν τις
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υπηρεσίες τους ως αυτοαπασχολούμενοι και να μην δεσμεύονται ως υπάλληλοι μόνο μιας
επιχείρησης.
γ.

Γραφείο παροχής υπηρεσιών Κοστολόγησης

Μια άλλου είδους υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι αυτή της κοστολόγησης της παραγωγικής διαδικασίας αγαθών που
απαιτεί η λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες που είναι σε θέση να αναλάβει περιλαμβάνουν:
-

Οργάνωση κοστολογικής επιχείρησης.

-

Προϋπολογισμός του κόστους βάσει των αναγκαίων μηχανοωρών, ανθρωποωρών,
υλικών, γενικών βιομηχανικών, εξόδων, ανταλλακτικών κ.λπ. που απαιτούνται για
την παραγωγή ενός προϊόντος με σκοπό τη συγκριτική ανάλυση με τα απολογιστικά
στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λήψη αποφάσεων.

-

Παρακολούθηση του κόστους προϊόντος, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τις
παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθούνται.

-

Επιμερισμός σε κέντρα κόστους σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί η
επιχείρηση. Καθορισμός κέντρων κόστους και κατανομή των γενικών εξόδων με
βάση αυτά.

-

Τήρηση Βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου.

-

Υπολογισμός πρότυπου κόστους για εφαρμογή της οικονομικής αρχής.

Ακριβώς, εξαιτίας της μεγάλης εξειδίκευσης και των γνωστικών απαιτήσεων της
κοστολόγησης, οι περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν να αναθέτουν τις εργασίες
κοστολόγησης σε αυτοαπασχολούμενους μελετητές ή σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών
κοστολόγησης από το να προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό με αποκλειστική του
απασχόληση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό, η επιτυγχάνεται
ταυτόχρονα μια περισσότερο αντικειμενική κοστολόγηση.
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Στο Τμήμα μας για το λόγο αυτό προσφέρονται τα υποχρεωτικά μαθήματα
«Λογιστική Κόστους Ι» και «Λογιστική Κόστους ΙΙ».
δ.

Γραφείο παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις

Πρόκειται για τη λειτουργία ενός γραφείου που θα διεκπεραιώνει τις ακόλουθες εργασίες
των επιχειρήσεων-πελατών της:
-

Διεκπεραίωση συναλλαγών με Κρατικές Υπηρεσίες,

-

Διεκπεραίωση συναλλαγών με Υπηρεσίες της Νομαρχίας, της Περιφέρειας, των
Ο.Τ.Α.

-

Διεκπεραίωση συναλλαγών με Τράπεζες.

-

Γραμματειακή υποστήριξη-Υπηρεσίες Γραμματέα Εταιρείας (τήρηση πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης).
Σύνταξη Προσαρτήματος, Έκθεσης

-

Η ύπαρξη ενός γραφειοκρατικού συστήματος λειτουργίας των περισσότερων δημόσιων
υπηρεσιών και η ανάγκη των επιχειρήσεων να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με αυτές
σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεί μια σύγχρονη επιχειρηματική ευκαιρία. Ο απόφοιτος
του Τμήματος Λογιστικής είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις εργασίες αυτές καθώς γνωρίζει
τα δικαιολογητικά που επιβάλλει η Νομοθεσία καθώς και την διαδικασία που τηρείται από
τις Δημόσιες Υπηρεσίες με συνέπεια να τις πραγματοποιεί ταχύτερα και ορθότερα. Επιπλέον,
σε περίπτωση ελλείψεων ή μεταβολών μπορεί να συνομιλήσει με τους αρμόδιους, να βρει
την καλύτερη και ευκολότερα πραγματοποιήσιμη λύση και να την προτείνει στην εταιρείαπελάτη του.
ε.

Γραφείο παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών

Άλλο ένα ενδιαφέρον πεδίο στο οποίο μπορεί να αυτοαπασχοληθεί ο απόφοιτος του
Τμήματος Λογιστικής είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών.
Αναλυτικά:
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-

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων

-

Διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων

-

Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών

στ.

Γραφείο λογισμικού λογιστικών εφαρμογών

Με βάση της γνώσεις που διαθέτει ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής αλλά και την
επιμόρφωση του σε πακέτα λογιστικών εφαρμογών αντιλαμβάνεται πληρέστερα τις
απαιτήσεις που έχει ένας λογιστής – φοροτεχνικός από το πρόγραμμα λογιστικής
παρακολούθησης που χρησιμοποιεί στο λογιστικό του γραφείο. Για το λόγο αυτό, μπορεί να
επιτελεί τις παρακάτω εργασίες:
-

Μετατροπές σε λογιστικά πακέτα για να συμβαδίζουν με την κείμενη λογιστική/
φοροτεχνική νομοθεσία.

-

Σύμβουλος Μηχανοργάνωσης.

-

Εκπαίδευση

Προσωπικού

Λογιστηρίων

στην

χρησιμοποίηση

λογιστικών

προγραμμάτων.
-

Πώληση λογιστικών πακέτων.

Επομένως, ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής μπορεί να έχει δική του επιχείρηση για
την δημιουργία λογισμικού λογιστικών εφαρμογών με συνεργάτες/υπαλλήλους γνώστες του
αντικειμένου της Πληροφορικής. Διαφορετικά, μπορεί να είναι ο ίδιος συνεργάτης σε μια
επιχείρηση παραγωγής λογιστικού λογισμικού, όπου να προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε ως
σύμβουλος στον σχεδιασμό του λογισμικού είτε ως εκπαιδευτής στην χρήση του λογισμικού
από τους λογιστές και τους βοηθούς λογιστών είτε ως αντιπρόσωπος-πωλητής του
λογισμικού σε άλλους λογιστές.
Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου της Πληροφορικής οδήγησε στην
ανάπτυξη εκτός των άλλων προγραμμάτων και αρκετών λογισμικών για χρήση σε λογιστικά
γραφεία. Επομένως, ο ανταγωνισμός στον κλάδο αυτόν είναι αρκετά αυξημένος και
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επιπρόσθετα στον κλάδο έχουν εισέλθει μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής που εξαιτίας
του μεγέθους και της οργάνωσης τους είναι δύσκολο να τους ανταγωνιστεί μια μικρή
επιχείρηση.
ζ.

Εκπαιδευτικός

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο διορισμός στην εκπαίδευση των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Λογιστικής
γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος (ΑΣΠΑΙΤΕ, γραπτός διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π.) αρκετοί
πτυχιούχοι επιλέγουν να διδάσκουν αντικείμενα συναφή με το πτυχίο τους σε ιδιωτικά
φροντιστήρια που απευθύνονται είτε σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε σε
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά και ως αυτοαπασχολούμενοι καθηγητές
πραγματοποιώντας ιδιαίτερα μαθήματα.
η.

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια – Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης στο τομέα της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης προσελκύει τους
αποφοίτους του Τμήματος Λογιστικής, όπου μπορούν να διενεργούν:
Σεμινάρια

-

για

στελέχη

επιχειρήσεων

στα

αντικείμενα

της

Λογιστικής,

Κοστολόγησης, Ελεγκτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Mάρκετινγκ, Πωλήσεων,
Παραγωγής, Χρηματοοικονομικών.
-

Σεμινάρια Χρήσης Λογιστικού Λογισμικού.

-

Σεμινάρια για επίκαιρα θέματα, όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

-

Διεπιχειρησιακά Σεμινάρια.

-

Ενδο-επιχειρησιακά Σεμινάρια.

Οι νομικές ρυθμίσεις που διέπουν το αντικείμενο της λογιστικής και κυρίως των
φοροτεχνικών υφίστανται συχνά μεταβολές για πολιτικοοικονομικούς λόγους, με συνέπεια
να απαιτείται συχνά επιμόρφωση σε θέματα συμπλήρωσης εντύπων ή υπολογισμού φόρων.
θ.

Γραφείο Μελετών
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Ο απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής που έχει Γραφείο Εκπόνησης Μελετών ασχολείται με
την:
-

Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.

-

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών ή μελετών σκοπιμότητας.

-

Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων.

-

Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας.

-

Σύνταξη χρηματοοικονομικών μελετών.

Η εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου συνήθως απευθύνεται σε φορείς χρηματοδότησης
όπως Τράπεζες, κρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ή υποψήφιους εταίρους/επενδυτές.
Οι μελέτες σκοπιμότητας είναι περισσότερο σύνθετες και απαιτητικές σε σύγκριση με το
επιχειρηματικό σχέδιο. Αποτελούν τη βάση κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Ποικίλουν
ανάλογα με το μέγεθος, το χαρακτήρα και την πολυπλοκότητα και αφορούν είτε τη
δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων είτε την κατασκευή νέων μονάδων σε υπάρχοντες
παραγωγικούς κλάδους ή την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενων
μονάδων.
Οι μελέτες βιωσιμότητας βασίζονται περισσότερο σε προβλέψεις για τις μελλοντικές
συνθήκες και ανάγκες μιας επιχείρησης. Εξετάζουν κατά πόσο τα αναμενόμενα κέρδη από
την λειτουργία μιας επιχείρησης είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της και να αποδώσουν
τα προσδοκώμενα οφέλη. Τέλος, η σύνταξη μιας

χρηματοοικονομικής

μελέτης

επικεντρώνεται στις οικονομικές καταστάσεις και απαιτήσεις της λειτουργίας μιας
επιχείρησης, στις δυνατότητες και πιθανούς τρόπους κάλυψης των αναγκών αυτών. Απαιτεί
μεγάλη προσοχή και κατανόηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων, δεικτών και πινάκων.
ι.

Γραφείο ερευνών αγοράς και στρατηγικών προώθησης πωλήσεων
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Μια περισσότερο εξειδικευμένη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει ο απόφοιτος του
Τμήματος της Λογιστικής αφορά τον τομέα των ερευνών αγοράς και της προώθησης των
πωλήσεων. Αναλυτικότερα, το γραφείο αυτό υλοποιεί:
Έρευνες αγοράς κατά παραγγελία που διεξάγονται ειδικά για τις εξειδικευμένες

-

ανάγκες κάθε πελάτη.
-

Έρευνες αγοράς κοινής χρήσης (παρακολούθηση λιανικών πωλήσεων).

-

Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου μεθόδων εισόδου σε νέα αγορά ή εισόδου νέων
προϊόντων σε υφιστάμενες αγορές.
Εκπόνηση πλάνου μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών.

-

Στόχος της αυτοαπασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα είναι η διερεύνηση για λογαριασμό
του πελάτη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ενός προϊόντος/ υπηρεσίας, της
οικονομικής κατάστασης, των τεχνολογικών εξελίξεων και των προτιμήσεων και συνηθειών
των καταναλωτών μιας περιοχής.
4.5

Περιγραφή της θέσης εργασίας

Οι επιχειρήσεις είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο απασχόλησης των λογιστών. Η
απασχόλησή τους εκτείνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Σε γενικές γραμμές
το περιεχόμενο της εργασίας του λογιστή στις επιχειρήσεις αφορά στη λογιστική και
χρηματοοικονομική διοίκηση, στη λειτουργία του λογιστηρίου και όλων των σχετικών με
αυτή διαδικασιών. Συνήθη πεδία δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα:
■ Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές
αναλύσεις των οικονομικών πράξεων, όπως βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων,
βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λπ.
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■ Σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική
διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή
μηχανογραφημένων.
■ Τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης
εγγραφής, όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λπ.
■ Ενημέρωση καρτελών.
■ Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
■ Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίων, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
■ Μισθοδοσία κ.α.
4.6

Συνθήκες εργασίας

Οι αποδοχές συνήθως άρχιζαν από το βασικό μισθό των συλλογικών συμβάσεων. Σε μερικές
περιπτώσεις προσφέρεται μισθός αναλόγως των προσόντων.
Ο νομοθετημένος μισθός από το κράτος και όχι ο μισθός που προκύπτει από την εκάστοτε
εθνική γενική συλλογική σύμβαση θα είναι στο εξής το κατώφλι και για τις επιχειρησιακές
συμβάσεις εργασίας. «Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο
μισθό, στο ελάχιστο ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος
μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο», αναφέρεται σε παράγραφο που προστέθηκε στο Ν.
4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/Α/2012). Στην πράξη ακυρώνει το περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ ακόμη
και αν υποτεθεί ότι οι εταίροι συμφωνήσουν κάποια στιγμή να δώσουν ένα επιπλέον
επίδομα.
Συνήθως γίνεται αρχικά εξάμηνη σύμβαση με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις προτείνεται κατευθείαν σύμβαση αορίστου χρόνου.
Όταν η απασχόληση είναι σε απομακρυσμένη επιχείρηση, παρέχονται επιπλέον δαπάνες
μετακίνησης ή στέγαση και υψηλότερος μισθός.
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Το σύνηθες ωράριο εργασίας αρχίζει στις 07:00 ή στις 08:00 ανάλογα με την επιχείρηση,
διαρκεί ένα 8ωρο ημερησίως και περαιτέρω απασχόληση αμείβεται υπερωριακά, εκτός εάν
συμφωνηθεί διαφορετικά.
4.7

Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες. Προϋπηρεσία σε σχετική
δραστηριότητα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται άνω όριο ηλικίας (συνήθως 35 ετών).
Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ανάλογα με τις διεθνείς σχέσεις της επιχείρησης.
Συνήθως ζητούνται Αγγλικά.
Γνώση χρήσης Η/Υ και των σχετικών λογιστικών προγραμμάτων.
Σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση.
Επιμόρφωση για απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
4.8

Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος

α) Βασικό
Ν. 2515/25-7-97 (ΦΕΚ ( Α. 154) Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ α 228)
Ν. 2771/16-12-99(ΦΕΚ 280)
β) Σχετικές διατάξεις-διοικητικές αποφάσεις
Ν. 2873/2000 ΠΟΛ 1070/15-3-2001
ΠΟΛ 1263/20-11-2001
Ακόμα, πρόσφατη νομοθεσία και Υπουργικές Αποφάσεις, όπως παρουσιάζονται στη
βιβλιογραφία του Οδηγού αυτού.
4.9

Επαγγελματικές προοπτικές εκτός Ελλάδας

Για τους πτυχιούχους λογιστές υπάρχουν σε κάποιο βαθμό προοπτικές επαγγελματικής
σταδιοδρομίας και εκτός της χώρας. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
εξωτερικό (Βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες, Ε.Ε. κ.λπ.) ζητούν αποφοίτους Τ.Ε.Ι. της
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ειδικότητας του λογιστή για τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, είτε για ένα
περιορισμένο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες συγκεκριμένου έργου, ή για μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα.
Επίσης ζήτηση διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορες θέσεις μέσα στα σύνορα της
Ε.Ε., στις διάφορες υπηρεσίες της, καθώς επίσης και σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης. Οι θέσεις αυτές είναι ακόμη πιο δύσκολες και απαιτητικές και συνήθως
καλύπτονται μέσα από σύστημα εξετάσεων ή / και συνεντεύξεων.
Εδώ θα σημειώσουμε ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι μεγάλης έκτασης, εφόσον η
σταδιοδρομία εκτός χώρας είναι γενικά δύσκολη.
-

Tο δίκτυο EURES

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης EURES (European Employment Services), είναι
ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1993 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που αφορά τις χώρες της Ε.Ε. τη Νορβηγία, την Ισλανδία ,
και το Λιχτενστάιν καθώς των άλλων εταίρων. Η Ελβετία διαδραματίζει επίσης σημαντικό
ρόλο στη συνεργασία αυτή.
Το δίκτυο EURES διευκολύνει και παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες
πρόσληψης/τοποθέτησης στον εργαζόμενο και τον αναζητούντα εργασία σε άλλη Ευρωπαϊκή
χώρα, αλλά και στον εργοδότη να αναζητήσει βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων για
εργασία.
Προς τον σκοπό αυτό το δίκτυο EURES απαρτίζεται από
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Ανθρώπινο δυναμικό – 850 Ευρωσυμβούλους, οι οποίοι συμβουλεύουν και
διευκολύνουν όσους αναζητούν εργασία ή προσωπικό. Οι Ευρωσύμβουλοι ανήκουν
στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των κρατών μελών και στην Ελλάδα
συντονίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. Συνεργάζονται μέσω του δικτύου με όλους τους
σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας.



Υποδομές αυτοεξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων - μέσω της πύλης EURES στο
eures.europa.eu με εύκολη αναζήτηση θέσεων εργασίας, όπως αυτές εισάγονται
καθημερινά από τα εθνικά συστήματα των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης.

Οι αναζητούντες εργασία μπορούν επίσης να καταχωρίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα
on-line σε οποιαδήποτε από τις 25 γλώσσες της επαγγελματικής πύλης, ώστε οι εργοδότες να
μπορούν να το αναζητήσουν, βάσει προσόντων και ικανοτήτων.
Το δίκτυο EURES διαθέτει επίσης πολλές πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και
αγοράς εργασίας σε κάθε χώρα, έτσι ώστε ο υποψήφιος εργαζόμενος να είναι ενημερωμένος
σχετικά με τον τόπο προορισμού του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν
πληροφορίες για τις δυνατότητες μάθησης στις χώρες του ΕΟΧ, αλλά και τα στοιχεία
επικοινωνίας με τους σύμβουλους EURES.
Στην Ελλάδα υπάρχουν 39 σταθμοί EURES, που λειτουργούν στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ρέθυμνο, Χανιά, Καλαμάτα, Ρόδο, Βόλο, Ιωάννινα, Καβάλα,
Ξάνθη, Κέρκυρα Σύρο, Καβάλα, Κατερίνη, Λαμία, Κόρινθο, Τρίπολη, Αμύνταιο, Κοζάνη,
Κιλκίς, Ηράκλειο Κρήτης, και Τρίκαλα. Οι σύμβουλοι EURES είναι έμπειροι γνώστες της
αγοράς απασχόλησης, με στόχο την εξυπηρέτηση όσων αναζητούν εργασία στην Ευρώπη ή
επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό από μία ή περισσότερες χώρες. Το αναπτυγμένο
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δίκτυο των Βοηθών Συμβούλων EURES υποστηρίζει το έργο των Συμβούλων EURES και
συμβάλλει στην παροχή ενημέρωσης των υπηρεσιών.
Πληροφορίες παρέχονται σε όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες και δίνεται η δυνατότητα
δημιουργίας προσωπικής σύνδεσης με τις υπηρεσίες του My EURES στη διαδικτυακή πύλη
eures.europa.eu
Σε κάθε περίπτωση μεγάλο προσόν θεωρείται η γνώση της γλώσσας του τόπου προορισμού,
επιπλέον της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
5.1. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Λογιστών – Βοηθών Λογιστών
Η πιο πρόσφατη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Λογιστών όπως προκύπτει από την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών είναι αυτή του 2009. Η κωδικοποίηση της Σ.Σ.Ε.
ακολουθεί:
Η146/84 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθήνας, συμπληρωμένη με τις μεταγενέστερες Δ.Α. και
Σ.Σ.Ε.
Περιλαμβάνει την Σ.Σ.Ε. 2009 (Δ.Α. 45- 2/11/2009)
1. Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αυτής, υπάγονται οι με σχέση
εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές,
βιοτεχνικές, εμπορικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες όλης της χώρας, πλην των πιο κάτω αναφερομένων εξαιρέσεων.
2. Λογιστής θεωρείται:
α. Αυτός που υπεύθυνα κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού
συστήματος σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση, εκμετάλλευση, ίδρυμα ή σωματείο, ή
β. Αυτός που τηρεί τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων
προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία και αν αυτά τηρούνται σε κινητά φύλλα.
Τέτοια βιβλία θεωρούνται αυτά που παριστάνουν από μέρα σε μέρα τις λαμβάνουσες χώρα
οικονομικές εν γένει πράξεις σε κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, ίδρυμα, έστω και κατά
κατηγορίες τέτοιων βιβλίων (ταμειακών, δηλαδή ημερολόγιο ταμείου, μη ταμειακών, δηλαδή
ημερολόγιο διαφόρων πράξεων, ημερολόγιο εμπορευμάτων, ημερολόγιο αξιών κ.λ.π.), ως και
αυτά στα οποία καταχωρούνται τα αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία και ισολογισμοί.
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Τήρηση δε αυτών των λογιστικών βιβλίων δεν αποτελεί η απλή κατ’ αντιγραφή καταχώρηση
των εγγράφων, αλλά η ανάλυση της οικονομικής πράξης, η λογιστική διατύπωση αυτής και η
καταχώρηση της ανάλογης εγγραφής στο ανάλογο ημερολόγιο ή και μια από τις ενέργειες
αυτές, όπου υπάρχει κατανομή της εργασίας.
Σαν λογιστές επίσης θεωρούνται και:
- Οι κοστολόγοι,
- Οι προϊστάμενοι προμηθειών και διαχειρίσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Ι.Δ.),
- Οι πτυχιούχοι των Σχολών Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α.Β.Σ.Π., Π.Α.Σ.Π.Ε., Π.Ο.Ε. και Ο.Π.Ε., που
έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί πενταετία προ ή μετά την κτήση του
πτυχίου ή επί τριετία μετά την λήψη αυτού,
- Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών των Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. - Τ.Ε.Ι., που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί εξαετία σαν βοηθοί λογιστές πριν ή
μετά την κτήση του πτυχίου ή επί πενταετία μετά την λήψη του πτυχίου
- Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών Ι.Ε.Κ. Τμήματος Λογιστικής, που έχουν
υπηρετήσει συνολικά επί δεκαπέντε έτη σαν βοηθοί λογιστές και
- Οι κάτοχοι πτυχίων λογιστή της ειδικής εξεταστικής επιτροπής του Ν.Δ. 1097/42 και
2628/53, οι απόφοιτοι μέσων εμπορικών σχολών, οικονομικών (εξαταξίων) Γυμνασίων ή
Λυκείων, οικονομικού κλάδου των Τεχνικών Λυκείων, που υπηρέτησαν για δέκα επτά (17)
χρόνια ως βοηθοί λογιστές μετά την αποφοίτηση τους.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις (γ), (δ) (ε) και (στ) παρέχεται στον εργοδότη η διακριτική
ευχέρεια να αναθέτει στους θεωρούμενους σαν λογιστές παράλληλα και εργασία βοηθού
λογιστή.
3. Σαν βοηθοί λογιστές θεωρούνται οι απασχολούμενοι με τις κατευθύνσεις και οδηγίες
των υπεύθυνων λογιστών στα λογιστήρια (συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας σε τμήμα ή
χώρο άλλο, ο οποίος έχει οργανική σχέση με το λογιστήριο) για την τήρηση και ενημέρωση
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των λογιστικών βιβλίων, όπως και οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη καταστάσεων ή άλλων
εγγράφων που έχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων στενά
συνδεομένων με λογιστικά βιβλία, στα οποία, κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά αυτά
καταχωρούνται κατόπιν, ασχέτως του χρησιμοποιουμένου μέσου (χειρόγραφο, χρήση
ηλεκτρικής μηχανής) με τις οδηγίες υπεύθυνου λογιστή, είτε τηρούντες διάφορα στοιχεία
χρησιμεύοντα στο λογιστήριο (τιμολόγια, διπλότυπα εισπράξεων, εξωλογιστικό ημερολόγιο,
ημερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών πράξεων κλπ.), είτε απασχολούμενοι με την
ενημέρωση καρτελών ή καταμέτρηση εμπορευμάτων μη αποκλειόμενης και της ανάθεσης
από τον εργοδότη εκτέλεσης απ’ αυτούς και άλλων υπαλληλικών εργασιών για συμπλήρωση
του νομίμου ωραρίου. Η απλή και μόνο καταμέτρηση εμπορευμάτων, όπως και η απλή και
μόνο ενημέρωση των καρτελών περί των εισαγομένων και εξαγομένων ειδών, κατά την
ποσότητα και το είδος αυτών, δεν προσδίδει στον εκτελούντα τις εργασίες αυτές εργαζόμενο,
την ιδιότητα του βοηθού λογιστή.
4. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών, ανεξάρτητα φύλου,
όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 1% και όπως
αυτοί διαμορφώνονται την 31η Οκτωβρίου 2009 αυξάνονται από 1.11.2009 κατά ποσοστό
5%, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5.1: Αμοιβές Λογιστών
α) Λογιστές
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Έτη
υπηρεσίας

Βασικοί μισθοί
από 1.1.2009 από 1.11.2009

0-2

958,80

1.006,74

2-4

1.010,09

1.060,59

4-6

1.044,36

1.096,58

6-8

1.092,43

1.147,05

8 - 10

1.134,69

1.191,42

10 - 12

1.159,16

1.217,12

12 - 14

1.198,80

1.258,74

14 - 16

1.233,94

1.295,64

16 - 18

1.271,29

1.334,85

18 - 20

1.308,23

1.373,64

20 - 21

1.321,61

1.387,69

21 - 22

1.330,50

1.397,03

22 - 23

1.339,83

1.406,82

23 - 24

1.353,64

1.421,32

24 - 25

1.366,97

1.435,32

25 - 26

1.379,88

1.448,87

26 - 27

1.393,68

1.463,36

27 - 28

1.409,24

1.479,70
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28 - 29

1.417,25

1.488,11

29 - 30

1.428,39

1.499,81

30 - 31

1.443,96

1.516,16

31 - 32

1.460,43

1.533,45

32 - 33

1.481,31

1.555,38

33 - 34

1.503,14

1.578,30

34 - 35

1.521,82

1.597,91

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2009 αύξηση
13,82 ευρώ και από 1.11.2009 14,51 ευρώ, για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι
τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.
Πίνακας 5.2: Αμοιβές βοηθών λογιστών
Β) Βοηθοί Λογιστές
Έτη

Βασικοί μισθοί

υπηρεσίας από 1.1.2009

από 1.11.2009

0-2

868,58

912,01

2-4

893,05

937,70

4-6

916,65

962,48

6-8

948,70

996,14

8 - 10

982,96

1.032,11

10 - 12

1.017,69

1.068,57
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12 - 14

1.063,06

1.116,21

14 - 16

1.100,44

1.155,46

16 - 17

1.126,69

1.183,02

Μετά τη συμπλήρωση 17 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, οι βοηθοί
λογιστές εντάσσονται στα κλιμάκιο 16 - 18 των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες
αποδοχές.
Οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων σχολών Ι. Ε. Κ. Τμήματος Λογιστικής, μετά τη
συμπλήρωση 14 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, οι βοηθοί λογιστές
εντάσσονται στο κλιμάκιο 14 - 16 των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.
5. Οι εκ των λογιστών και βοηθών λογιστών απασχολούμενοι και σαν ταμίες (εισπράξεις πληρωμές χρηματικών ποσών) δικαιούνται επιδόματος διαχειριστικών λαθών εκ
ποσοστού 5% επί των βασικών μηνιαίων μισθών.
6. Λογιστές και βοηθοί λογιστές που έχουν συμπληρώσει 6 χρόνια υπηρεσίας σε
οποιονδήποτε εργοδότη και είναι:
α. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου ΜΑΣΤΕΡ ή αντίστοιχου τίτλου,
εντάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από της συμπληρώσεως του 6ου
έτους υπηρεσίας, από εκείνο στο οποίο θα εντάσσονταν, με βάση τα έτη υπηρεσίας τους και
β. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από της συμπληρώσεως επίσης του 6ου έτους
υπηρεσίας, εντάσσονται στο μεθεπόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, από εκείνο στο οποίο θα
εντάσσονταν με βάση τα έτη υπηρεσίας τους.
7. Χορηγείται στους έγγαμους λογιστές και βοηθούς λογιστές και των δύο φύλων που
υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% πάνω στον βασικό
μισθό τους, άσχετα από το αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει εισόδημα ή παίρνει τέτοιο
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επίδομα. Το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους και χήρες, διαζευγμένους
διαζευγμένες, καθώς και στις άγαμες μητέρες.
8. Χορηγείται επίδομα τέκνων εκ ποσοστού 5% για κάθε παιδί και μέχρι τριών παιδιών.
Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις εν διαζεύξει ή εν χηρεία τελούσες γυναίκες
εργαζόμενες.
Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις έγγαμες μητέρες, έστω και αν ο σύζυγος εργάζεται ή
συνταξιοδοτείται, με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζεται στον ίδιο εργοδότη.
Σε περίπτωση που η γυναίκα εργαζόμενη, για τον πιο πάνω λόγο, δεν λαμβάνει το επίδομα
τέκνων από τον εργοδότη, θα λαμβάνει αυτό από τον Ο.Α.Ε.Δ., θεωρούμενη ότι η ρύθμιση
αυτή δεν καλύπτει το επίδομα τέκνων για την πιο πάνω κατηγορία εργαζομένων γυναικών.
Παρέχεται το δικαίωμα στους συζύγους (άνδρες και γυναίκες) που εργάζονται στον ίδιο
εργοδότη, να ζητήσουν εγγράφως από την επιχείρηση τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων
και στους δύο από αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος (στον οποίο δεν
καταβαλλόταν επίδομα τέκνων από τον εργοδότη του), υποχρεούται να προσκομίσει από τον
Ο.Α.Ε.Δ. βεβαίωση διακοπής του επιδόματος τέκνων, ώστε να καταβληθεί τούτο από τον
εργοδότη.
Το επίδομα τέκνων χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση από μεν τα αγόρια του 18ου έτους από
δε τα κορίτσια ανεξάρτητα ηλικίας και στις δύο δε περιπτώσεις εφόσον αυτά είναι άγαμα και
δεν εργάζονται.
Εάν τα αγόρια σπουδάζουν σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές η επιδότηση παρατείνεται μέχρι
τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων περί ΔΛΟΕΜ, παρέχεται στον εργαζόμενο
δικαίωμα όπως μέσα σε 15 ημέρες από την πρόσληψη ή επέλευση του γεγονότος (γεννήσεως
παιδιού) γνωστοποιήσει έγγραφα στον εργοδότη ότι επιλέγει για την καταβολή σ’ αυτόν του
επιδόματος παιδιών διαζευκτικά ή από τον εργοδότη ή από τον ΔΛΟΕΜ.
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9. Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με την
σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μία φορά τον χρόνο και μέσα σ’ ένα μήνα από την
περάτωση της σύνταξης του Ισολογισμού επίδομα ίσο με το 80% του συνόλου των
νομίμων αποδοχών.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών της οικείας
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, εφόσον είτε
α) ο αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό
λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα, είτε
β) ο συνολικός αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στα χωριστά
τμήματα του λογιστηρίου εκτός του κεντρικού καταστήματος ή στα υποκαταστήματα ή
πρατήρια κλπ υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.
10. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 15% στους εργαζόμενους που
υπάγονται στην απόφαση αυτή και χειρίζονται λογιστικές μηχανές.
11. Προϊστάμενος Λογιστηρίου επιχειρήσεως, ο οποίος έχει την ευθύνη του λογιστικού
συστήματος ολοκλήρου της επιχείρησης, που απασχολεί τρεις λογιστές ή βοηθούς λογιστές
και πάνω, συμπεριλαμβανομένου και του προϊσταμένου, δικαιούται προσαύξηση εκ
ποσοστού 10% υπολογιζόμενη επί των βασικών μηνιαίων μισθών.
12. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής ή άλλης ισότιμης Σχολής
εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται επιστημονικό επίδομα εκ ποσοστού 18% στον
βασικό μηνιαίο μισθό.
Το ίδιο επίδομα, αλλά σε ποσοστό 13% χορηγείται και στους πτυχιούχους του Τμήματος
Λογιστών Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. - Τ.Ε.Ι.
13. Βοηθοί λογιστές που είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων από το κράτος ΙΕΚ
Τμήματος λογιστικής, εντάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο
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που θα εντάσσονταν με βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους και μέχρι εξαντλήσεως
της κλίμακας των ετών υπηρεσίας τους.
Προκειμένου για τους βοηθούς λογιστές που υπηρετούν ήδη σε εργοδότη και λαμβάνουν
πτυχίο των παραπάνω σχολών, εντάσσονται στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από της
καταθέσεως του πτυχίου τους στην επιχείρηση.
14. Στους εργαζόμενους που υπάγονται σ' αυτήν την απόφαση και απασχολούνται σε
νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα και, κλινικές εν γένει, χορηγείται ειδικό νοσοκομειακό
επίδομα εκ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών.
15. Σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία ή κλινικές λοιμωδών
νόσων, φυματιολογικές, σανατόρια, νευροψυχιατρικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής (ψυχολογικά
κέντρα, συμβουλευτικούς ψυχολογικούς σταθμούς κλπ.), αντικαρκινικά νοσοκομεία και
ινστιτούτα ή τμήματα αυτών, χορηγείται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο
επί των βασικών μισθών.
16. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή και που απασχολούνται σε
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές και Νοσοκομεία χορηγείται τροφή με την προϋπόθεση ότι
χορηγείται αυτή και στο υπόλοιπο διοικητικό προσωπικό. Ειδικά για τους λογιστές και
βοηθούς που απασχολούνται σε κλινικές, χορηγείται από 1.10.2004 επίδομα τροφής 1,00
ευρώ για κάθε εργάσιμη μέρα, εφόσον δεν παρέχεται τροφή.
17. Σαν προϋπηρεσία των λογιστών λογίζεται η σε οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή και σε λογιστικό γραφείο, άσκηση του επαγγέλματος (λογιστή και βοηθού λογιστή
ως ενιαίο λογιζόμενο).
Για τους βοηθούς λογιστές προσμετρείται κάθε προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε συναφή
και ομότιμα καθήκοντα.
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Προϋπηρεσία βοηθού λογιστή και υπαλλήλου γραφείου, που έχει προσμετρηθεί για τον
υπολογισμό του μισθού βοηθού λογιστή, θα προσμετράτε και για τον υπολογισμό του μισθού
του λογιστή, εάν ο μισθωτός αποκτήσει την ιδιότητα του λογιστή.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων αποδεικνύεται με υπεύθυνη
δήλωση τους, κατατιθέμενη κατά την πρόσληψη τους στον εργοδότη, συνοδευομένη δε,
εντός τριμήνου προθεσμίας από της προσλήψεως, από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των
εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν ή κατά περίπτωση του αρμοδίου οικονομικού εφόρου.
Σε εμπρόθεσμη, δηλαδή εντός τριμήνου, από της πρόσληψης και δήλωσης προσαγωγής του
πιστοποιητικού, η προϋπηρεσία λογίζεται αποδειχθείσα από της προσλήψεως και δήλωσης.
Εάν με τα πιστοποιητικά αποδεικνύεται υπηρεσία μεγαλύτερη της δηλωθείσας ή υποβληθούν
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχει κατατεθεί σχετική δήλωση κατά την πρόσληψη,
το δικαίωμα για την απόληψή του, βάσει της προϋπηρεσίας αυτής, υψηλότερου μισθού,
γεννάται από της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών.
Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων, εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχουν
υποβάλει σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται με δηλώσεις συνοδευόμενες εντός τριμήνου
από της δημοσίευσης της απόφασης αυτής με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά αναλόγως των πιο πάνω ρυθμίσεων.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, όταν λυθεί η εργασιακή σχέση, επιστρέφονται από τον
εργοδότη στον εργαζόμενο.
18. Οι αποδοχές που καθορίζονται από την απόφαση αυτή, ισχύουν για απασχόληση για
πλήρες νόμιμο ωράριο ημερήσιας εργασίας.
26. Μερική απασχόληση.
Στους εργαζόμενους που καλύπτονται από σχέση εργασίας με μερική απασχόληση
παρέχονται:
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• Δυνατότητες συμμετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελματικής κατάρτισης που
εφαρμόζει η επιχείρηση κάτω από συνθήκες ανάλογες με εκείνες που αφορούν τους
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου.
• Οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζομένων στην
επιχείρηση.
• Ίση (αναλογική) μεταχείριση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και σύμβαση
αορίστου χρόνου, ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζημιώσεις, τα επιδόματα, τα
προγράμματα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλειας.
α. Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές που απασχολούνται σε επιχειρήσεις κ.λπ., που στο
προσωπικό έχει καθιερωθεί με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή οποιαδήποτε ρύθμιση 5νθήμερη εβδομαδιαία
εργασία, ισχύει και γι' αυτούς το πενθήμερο με τις ίδιες προϋποθέσεις.
β. Για τους εργαζόμενους σε βιομηχανίες που είναι μέλη του Σ.Ε.Β. ισχύει η με αριθ. 25/83
απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, σε ότι αφορά την εβδομάδα των πέντε ημερών και τον
τρόπο ρύθμισης των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
γ. Επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λ.π. στις οποίες το σύνολο των λογιστών και βοηθών
λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή
εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λ.π., είναι είκοσι (20)
ή περισσότερα άτομα, ισχύει πενθήμερη εβδομάδα εργασίας σαράντα (40) ωρών.
Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων ρυθμίζονται ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/83 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών.
33. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, ή καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές, ή ισχύοντες
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου αυτού που προβλέπονται από
νόμους, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από αυτήν
την Σ.Σ.Ε. και εξακολουθούν να ισχύουν.
Προσδιορισμός κατώτατου μισθού
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Ο νομοθετημένος μισθός από το κράτος και όχι ο μισθός που προκύπτει από την εκάστοτε
εθνική γενική συλλογική σύμβαση θα είναι στο εξής το κατώφλι και για τις επιχειρησιακές
συμβάσεις εργασίας. «Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό
στο ελάχιστο ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός
και κατώτατο ημερομίσθιο», αναφέρεται στο Νόμο 4093/2012. Στην πράξη ακυρώνει το
περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ ακόμη και αν υποτεθεί ότι οι εταίροι συμφωνήσουν κάποια στιγμή
να δώσουν ένα επιπλέον επίδομα.

5.3

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)

πηγή: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/p/blog-page_31.html#ixzz2CbhclPWY
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΕΓΣΣΕ )
Σύμφωνα με το Ν.4046/2012 την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την ερμηνευτική εγκύκλιο
4601/304/12-3-2012 και το ΜΠΔΣ 2013 -2016

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 5.3: Αμοιβές υπαλλήλων κατά τη Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2012

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΩΝ (10%)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

0- 3
3-6

586,08
586,08

0
58,61

586,08
644,69

6-9

586,08

117,22

703,3
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9-ΑΝΩ

586,08

175,82

761,9

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΩΝ (10%)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

0- 3
3- ΑΝΩ

510,95
510,95

0
51,1

510,95
562,05

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
α) Οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε
οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για τους υπαλλήλους μετά τη
συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την υπηρεσία που έχει
συμπληρωθεί μέχρι 14/2/2012.
β) Εκτός της προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται
στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. (δεν υφίσταται το επίδομα
γάμου)
γ) Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση
του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για
προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14/2/2012.
δ) Οι παραπάνω μισθοί και ημερομίσθια ισχύουν μέχρι τη λήξη περιόδου οικονομικής
προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια που προσαρτώνται στο Ν.4046/2012 και στις
τροποποιήσεις αυτών δηλαδή μέχρι και το 2016.
ε) Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν
επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης
κατώτερο από τον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.
πηγή: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2012/11/egsse-2013.html#ixzz2Cbj3CZEd
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Για τον κατώτατο μισθό προβλέπεται πως από την 1η Απριλίου 2013 ο θα διαμορφώνεται
μέσω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ακολουθώντας το νέο σύστημα κατώτατου μισθού
και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας. Θα
προηγείται δε η διαβούλευση της Κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και
άλλους επιστημονικούς φορείς.
Σύμφωνα με τους προηγούμενους πίνακες:
-Για τους υπαλλήλους ηλικίας 25 ετών και άνω ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 586,08
ευρώ.
-Για τους 25 ετών και άνω, προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας
κι έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.
-Για τους κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95 ευρώ.
-Για τους κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας
και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω.

5.3

Επιχειρησιακές συμβάσεις

Για να συναφθεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας πρέπει να συνυπογραφεί από
το επιχειρησιακό σωματείο ή από ένωση προσώπων που πρέπει να αριθμεί τα 3/5 των
εργαζομένων στην επιχείρηση. Η ένωση προσώπων όπως θεσμοθετείται με τις διατάξεις του
Ν.4024/2011, διαφοροποιείται σε σχέση με την ένωση προσώπων του άρθρου 1 του ν.
1264/1982, πρώτον διότι έχει αόριστη διάρκεια και δεύτερον διότι έχει το δικαίωμα σύναψης
επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε.
Για να μπορεί να συναφθεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση σε μια επιχείρηση πρέπει να
έχει τουλάχιστον 5 εργαζόμενους
πηγή: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/p/blog-page_31.html#ixzz2CbhclPWY
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Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αναφέρει ότι κάθε επιχειρησιακή σύμβαση που θα
υπογραφεί μετά τις 12 Νοεμβρίου 2012 θα δεσμεύει την επιχείρηση, ενώ εάν ο
επιχειρηματίας είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τη νέα αυτή σύμβαση θα τη δεσμεύει για τους μη
μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς όρους και η ισχύουσα ΕΓΣΣΕ.
Για τις επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μέχρι τη 12-11-12, εάν ο εργοδότης
είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) δεσμεύεται τόσο από
τους μη μισθολογικούς όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ.
Για τις περιπτώσεις εργοδοτών που έχουν συνάψει επιχειρησιακή σύμβαση από την 27η
Οκτωβρίου 2011 έως και την 12η Νοεμβρίου 2012 και δεν είναι μέλη των εργοδοτικών
οργανώσεων, εφόσον υφίσταται σχετική βούληση των συμβαλλόμενων μερών, δύνανται να
προσαρμόσουν τους προβλεπόμενους μισθολογικούς όρους στα όρια του νόμιμου
νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου του Ν. 4093/2012 με τροποποιητική
σύμβαση.
Για το επίδομα γάμου, οι εργοδότες που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές,
ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν
επίδομα γάμου, υποχρεούνται στην καταβολή του. Από την 12η Νοεμβρίου 2012 εργοδότεςεπιχειρήσεις που δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές ή
επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας δύνανται να συνεχίζουν κανονικά την
καταβολή του επιδόματος γάμου.
Τέλος, αναφορικά με την απασχόληση των εργαζομένων κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν
τα καταστήματα η σχετική απαγόρευση παύει να ισχύει από την 12η Νοεμβρίου 2012.
Επιτρέπεται δε η υπέρβαση του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου έως 2 ώρες ημερησίως και
μέχρι 120 ώρες το έτος, ως υπερωριακής απασχόλησης, για το προσωπικό των επιχειρήσεων
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που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.Δ. 515/70 «Περί χρονικών ορίων εργασίας
μισθωτών»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Προσόντα διορισμού

6.1

Τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης στο δημόσιο τομέα είναι μεταξύ άλλων και τα
εξής:
-

Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ.

-

Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως Νοσοκομεία, Ολυμπιακή,
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΥΠΑ

-

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μεταλυκειακή (ΙΕΚ), τριτοβάθμια εκπαίδευση

-

Ερευνητικοί φορείς, Ιδρύματα και Ινστιτούτα

(Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39 Α' όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003
Φ.Ε.Κ. 315 Α', το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63 Α' και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115 Α')
«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα
διορισμού στο Δημόσιο. Ειδικότερα, με το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά κλάδους
ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων και
των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του Π.Δ. 50/2001
και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. των
άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά. (Στην περίπτωση
των Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών
κατηγοριών προσωπικού).
Δημοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.Δ. 347/2003 με θέμα την τροποποίηση
διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003).
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Με το Π.Δ. 50/2001 προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Κλάδου Τ.Ε. ΔιοικητικούΛογιστικού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα όλων των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι, ή ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων
τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στις διατάξεις αυτές γίνεται παραπομπή όταν τα
παραπάνω προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονομασίας.
Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα
προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών μόνο σπουδών γενικώς ή
συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το
Α.Σ.Ε.Π. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο κλάδος
είναι αμιγώς λογιστικός (άρθρο 13).
Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 καταργείται. Στο άρθρο αυτό προστίθεται
νέα παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10, ως εξής:
«9. Όπου με το παρόν ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβάνονται και τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία ή
διπλώματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι, και των Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής Πανεπιστημίων. ή Τ.Ε.Ι. ημεδαπής, αντίστοιχα. Για τη διαπίστωση της
απαιτούμενης αντιστοιχίας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2». «10. Με
την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις
συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα με τον
παρόν ή τους κανονισμούς ή τους οργανισμούς, σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους
προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί(παρ. 5 του άρθρου 6
του Ν.2880/2001, Φ.Ε.Κ.9/Α')».
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων φορέων, η
γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισμού, μπορεί να
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καθορίζονται με την σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα. (παρ.10
άρθρο 10 Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α') (παρ 18 του άρθρου).
Για τους πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της απαιτούμενης
Ελληνομάθειας προσδιορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων και
διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης ης Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον
Ν.2413/1996, Φ.Ε.Κ. 124/Α' (άρθρο 10 παρ.3) είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
(παρ 19 του άρθρου).
Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και Δ.Ε ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται
υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα
αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδομένων, δ)
παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και
γνώση συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή
καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη (παρ. 18 του άρθρου).
Μετά τη πάροδο ενός έτους από την δημοσίευση του 347/2003 η προβλεπόμενη από το
άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά με πιστοποιητικά διεθνώς
αναγνωρισμένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν αξιόπιστες διαδικασίες
πιστοποίησης. (παρ. 16 του άρθρου).
Σύμφωνα με τη νομοθεσία η πιστοποίηση επάρκειας στην Πληροφορική (ECDL)
αποδεικνύεται:
-

Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και

Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι
υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’
επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα
μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε
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Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου
είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-

αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή
βεβαιώσεων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4)
εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της
Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Ύστερα από τα παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά δεν
απαιτείται να προχωρήσουν στην απόκτηση πιστοποίησης ECDL καθώς η επάρκεια
προκύπτει από χορηγούμενη βεβαίωση του τμήματος με την οποία πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα στην περιοχή της
Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Οι προσλήψεις στους δημόσιους φορείς γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού) με γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας.

6.2

Μισθολόγιο

Ο Νόμος 4024/2011, Φ.Ε.Κ. 226, τ. Α’, 2011 περιλαμβάνει την αναμόρφωση του
μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. Με βάση το
νόμο αυτό και την με αρ. 2/78400/022 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομίας
ισχύουν τα εξής:
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Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 λαμβάνουν το βασικό μισθό
που αντιστοιχεί στο βαθμό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη βαθμολογική τους εξέλιξη,
συνδέοντας τη βαθμολογική με τη μισθολογική τους εξέλιξη. Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό,
πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια
(Μ.Κ.) στα οποία εξελίσσεται ο υπάλληλος σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας
του.
Τα Μ.Κ. των βαθμών Ε – Γ χορηγούνται ανά διετία, ενώ τα Μ.Κ. των Βαθμών Β και Α
χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. του βαθμού που κατέχει
γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ’εξαίρεση, σε
περίπτωση που προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου ότι δεν έχει επιτύχει
την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, για δύο
συνεχή χρόνια, τότε αυτός δεν εξελίσσεται μισθολογικά, μέχρι να επιτύχει το ως άνω
ελάχιστο ποσοστό.
Τα Μ.Κ. κάθε βαθμού, πέραν του βασικού του μισθού, που αντιστοιχούν σε αυτόν είναι:
α) Για το βαθμό Ε : δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την
κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
β) Για το βαθμό Δ : τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την
κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την Κατηγορία ΥΕ.
γ) Για το βαθμό Γ : τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για
την κατηγορία ΔΕ.
δ) Τα Μ.Κ. του βαθμού Γ της Υ.Ε. κατηγορίας (καταληκτικός) και των βαθμών Β και Α των
λοιπών κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του
υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.
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Επιπλέον ορίζεται ότι ο υπάλληλος, ο οποίος προάγεται βαθμολογικά, λαμβάνει το βασικό
μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μ.Κ. του βαθμού αυτού, ο οποίος όμως πρέπει να
είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό του Μ.Κ. που κατείχε πριν τη προαγωγή του.
Βασικός μισθός
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του νόμου, ορίζεται ότι ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός
των υπαλλήλων του βαθμού ΣΤ της ΥΕ κατηγορίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων
ογδόντα ευρώ (780 €).
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των
υπόλοιπων κατηγοριών των υπαλλήλων προσδιορίζονται με βάση το μισθό της
προηγούμενης

παραγράφου,

πολλαπλασιαζόμενο

με

τους

παρακάτω

συντελεστές,

στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, ως εξής :
Πίνακας 6.1: Εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί Δημοσίων Υπαλλήλων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΥΕ

ΣΤ

1,00

780 €

ΔΕ

ΣΤ

1,10

858 €

ΤΕ

ΣΤ

1,33

1.037 €

ΠΕ

ΣΤ

1,40

1.092 €

Με τις διατάξεις της παρ. 3 καθορίζονται και οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί των λοιπών
βαθμών όλων των κατηγοριών, ως εξής :
α. Του βαθμού Ε με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ σε ποσοστό 10%
β. Του βαθμού Δ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε σε ποσοστό 15%
γ. Του βαθμού Γ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ σε ποσοστό 15%.
δ. Του βαθμού Β με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ σε ποσοστό 20%
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ε. Του βαθμού Α με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β σε ποσοστό 10%
Στον Πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται ο βασικός μισθός και τα μισθολογικά κλιμάκια
κάθε βαθμού, για την κατηγορία υπαλλήλων ΤΕ
Πίνακας 6.2: Βασικός μισθός και μισθολογικά κλιμάκια υπαλλήλων Δημοσίου Τ.Ε.
Βαθμός Αύξηση
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΥ

ΜΚ1 ΜΚ2 ΜΚ3 ΜΚ4 ΜΚ5 ΜΚ6 ΜΚ7 ΜΚ8

ΤΕ
ΣΤ

1.037

Ε 10%

1.141

1.164 1.187

Δ 15%

1.312

1.338 1.365 1.392

Γ 15%

1.509

1.539 1.570 1.601 1.633

Β 20%

1.811

1.847 1.884 1.922 1.960 1.999 2.039 2.080 2.122

Α 10%

1.992

2.032 2.073 2.114 2.156 2.199 2.243

Γενικότερα, οι αποδοχές των Δημοσίων Υπαλλήλων, των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α.
αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που προβλέπονται στο
άρθρο 15 του νόμου 4024/2011.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής διορίζονται στην κατηγορία Τ.Ε. εκτός όσων
διορίζονται καθηγητές Λογιστικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εντάσσονται
στην κατηγορία Π.Ε. (ΠΕ 18.03 – Λογιστικής Τ.Ε.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι.

7.1

Σημαντική δομή πληροφόρησης και υποστήριξης όλων των πτυχιούχων και των Λογιστών
αποτελούν τα Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν σε όλα τα Τ.Ε.Ι. και στο Τ.Ε.Ι.
Πειραιά.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα τηλεφωνά τους.
Πίνακας 7.1 : Γραφεία Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι.
ΙΔΡΥΜΑ

ΤΑΧ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνα &

210-5385180-3

Δημητσάνας
Τ.Κ.

12210

Αιγάλεω
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

4ο χλμ Ιωαννίνων-

2365-1067610

Αθηνών
Τ.Κ.

110-47100

Άρτα
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Κ.

140

2810-379335-7

Σταυρωμένος-71100
Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Ε.Ι.

Τ.Θ.1456 Τ.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

54101

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αγ. Λουκάς, Τ.Κ.

2510462198 2510-

65404

462204

Τ.Ε.Ι.

Αντικάλαμος, Τ.Κ.

27210-69393

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

24100 Καλαμάτα
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Τ.Ε.Ι.

Τ.Κ.

50100

ΔΥΤΙΚΗΣ

Κοζάνη

24610-40161-5

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Τ.Κ. 22310-52640
35100 Λαμία

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Κ.

41110

2410-611995 2410-

Λάρισα

618098

Τ.Ε.Ι.

Νέα Κτίρια,

26310-58276

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Τ.Κ.

30200

Μεσολόγγι
Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

Θεοτοκοπούλου

2610-318927 2610-

Τ.Κ.

317110

26334

Κουκούλι Πάτρα
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Π.

Ράλλη

&

210-5381294-6

Θηβών 250, Τ.Κ.
12244 Αιγάλεω
Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τέρμα Μαγνησίας,

23210-49228 23210-

Τ.Κ. 62124 Σέρρες

37744

Ψαχνά Ευβοίας,

22980-99706

Τ.Κ. 34400
Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.

Ν.

Ηράκλειο

210-2896763

Αττικής,
Τ.Κ. 14121
Πηγή: Γραφεία Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι.

7.2

Το Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά
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Το Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά ιδρύθηκε το 1997, στο πλαίσιο του
«Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης»
(ΕΠΕΑΕΚ) του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Κεντρικός σκοπός του είναι η
διευκόλυνση της μετάβασης των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και η υποστήριξή τους σε
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, πρακτικής άσκησης, προγραμμάτων κατάρτισης και
επιχειρηματικότητας κ.λπ.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά επιδιώκει τους παρακάτω στόχους:
-

Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των
τελειοφοίτων και πτυχιούχων του Ιδρύματος

-

Κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη

-

Ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της παραγωγής και
συμμετοχή στις δραστηριότητες προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών

-

Συνεργασία με αντίστοιχα γραφεία των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό

Ειδικότερα, το Γραφείο Διασύνδεσης για την εκπλήρωση των σκοπών του παρέχει τις
παρακάτω υπηρεσίες:
Ι. Υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης για:
■ Προγράμματα κατάρτισης.
■ Πρακτική άσκηση.
■ Επαγγελματικά δικαιώματα.
■ Θέσεις εργασίας.
ΙΙ. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας:
■ Προετοιμασία για την αγορά εργασίας.
■ Σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
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■ Συμβουλευτική για σύνταξη βιογραφικού, συμμετοχής σε συνέντευξη, εξεύρεση εργασίας
κ.λπ.
ΙΙΙ. Υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας:
■ Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων.
■ Συλλογή στοιχείων για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και για τις τάσεις στην αγορά εργασίας.
■ Ενημέρωση φορέων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για προσωπικό σχετικά με τα
προσόντα των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
■ Υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων.
■ Συνεργασία με άλλα γραφεία διασύνδεσης, δομές και φορείς πληροφόρησης και
συμβουλευτικής.
Ο δικτυακός τόπος του γραφείου διασύνδεσης είναι: http://gdias.teipir.gr
7.3

Άλλοι φορείς Πληροφόρησης

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω φορείς πληροφόρησης, στους οποίους μπορούν να
απευθύνονται οι πτυχιούχοι Λογιστές για θέματα που αφορούν στο επάγγελμα και στην
εργασία:
■ Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τα κατά τόπους παραρτήματά του.
■ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών και οι κατά τόπους Σύλλογοι.
■ Ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι κατά τόπους υπηρεσίες του.
■ Τα Επιμελητήρια σε όλη τη χώρα.
■ Το Υπουργείο Παιδείας.
■ Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

http://gdias.teipir.gr/blog

(+30) 210 53 81 294 – 5

http://gdias.teipir.gr/emagazine

(+30) 210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

Γραφείο Διασύνδεσης

gdias.teipir.gr

123

http://gdias.teipir.gr

:gdiasgr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ταμεία ασφάλισης:
8.1 Ι.Κ.Α.
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., συστάθηκε με το
Ν.6298/1934 και καλύπτει τους εργαζομένους που παρέχουν:
1. Εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος Τομέας , Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσιο-Κοινωνικός Τομέας) και εφόσον για την εργασία
τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
2. Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα
με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να μην έχει με την Ελλάδα διμερή σύμβαση ή να
μην ανήκει στην Ε.Ο.Κ.
3. Την προσωπική τους εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά κύριο ή συγκύριο
επάγγελμα και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου
άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
4. Τα μέλη οικογένειας
5. Οι Αλλοδαποί
Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την εργασία τους σε μη
σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι που στερούνται επαγγελματικής στέγης
(φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδημάτων, πωλητές Λαϊκού Λαχείου, εφημεριδοπώλες,
αποκλειστικές νοσοκόμες, πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές κ.λπ.).
Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών.
Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4
του Ν. 1976/91 (Εγκ. Ι.Κ.Α. 60/95). (Δεν ασφαλίζονται πλέον μέσω σωματείων ή
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

http://gdias.teipir.gr/blog

(+30) 210 53 81 294 – 5

http://gdias.teipir.gr/emagazine

(+30) 210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

Γραφείο Διασύνδεσης

gdias.teipir.gr

124

http://gdias.teipir.gr

:gdiasgr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

ασφαλιστικών συνεταιρισμών). Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Αυτό
σημαίνει ότι η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζομένου ή του εργοδότη και
αρχίζει από την πρώτη μέρα εργασίας. Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται
δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από το Ι.Κ.Α. όσο και από άλλους Οργανισμούς.
8.2 Ο.Α.Ε.Ε.
Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ασφαλίζονται οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μέλη των οικογενειών τους.
Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), όπως
εκάστοτε ισχύουν, των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων και
από το κοινοτικό δίκαιο.
Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν τα πρόσωπα που ασκούν, κατόπιν άδειας από το
Οικονομικό Επιμελητήριο, το οικονομολογικό επάγγελμα ή το επάγγελμα του λογιστήφοροτεχνικού, είτε ασκούν τα επαγγέλματα αυτά στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε
ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.
8.3. «Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων - Ν.Π.Ι.Δ.» (Ε.Τ.Α.Ο Ν.Π.Ι.Δ.)
Σύσταση- Επωνυμία- Έδρα
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την
επωνυμία «Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων - Ν.Π.Ι.Δ.» (Ε.Τ.Α.Ο Ν.Π.Ι.Δ.).
2. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160),
όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων υπουργικών
αποφάσεων και από το κοινοτικό δίκαιο. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου
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Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής.
3. Για τις σχέσεις του Ταμείου με την αλλοδαπή, η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και
στη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται.
4. Έδρα του Ταμείου είναι η Αθήνα. Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται
στους δήμους της αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Το Ταμείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του δικαιούνται να
εκπροσωπούν το Ταμείο εν γένει ή σε ορισμένου μόνον είδους πράξεις.
6. Το Ταμείο λειτουργεί πανελλαδικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να
ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους
του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές αποφάσεις
κοινοποιούνται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας .
Σκοπός — Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
1. Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους ασφαλισμένους του επαγγελματικής
ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του
θανάτου.
2. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστώνται στο Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι:
(α) Ο Κλάδος Εφάπαξ και
(β) Ο Κλάδος Αλληλοβοήθειας.
3. Οι ως άνω Κλάδοι έχουν οργανωτική , λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
4. Από τον Κλάδο Εφάπαξ χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου
του γήρατος.
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5. Από τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση των
κινδύνων της αναπηρίας και του θανάτου.
Μέλη του Ταμείου - Όροι εγγραφής
1. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν τα πρόσωπα που ασκούν, κατόπιν άδειας από το
Οικονομικό Επιμελητήριο, το οικονομολογικό επάγγελμα ή το επάγγελμα του λογιστήφοροτεχνικού, είτε ασκούν τα επαγγέλματα αυτά στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε
ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.
3. Η ασφάλιση στο Ταμείο χωρεί τόσο για τον Κλάδο Εφάπαξ όσο και για τον Κλάδο
Αλληλοβοήθειας. Αίτηση για την υπαγωγή στην ασφάλιση ενός μόνον εκ των δύο Κλάδων
του Ταμείου απορρίπτεται.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ορίζονται τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την εγγραφή στο Ταμείο.
5. Η έναρξη ασφάλισης κάθε μέλους στο Ταμείο αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με
την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτησή του περί
εγγραφής, είναι δε η 1η Απριλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου από 1η Ιανουαρίου ως 31 Μαρτίου, η 1η Ιουλίου, εφόσον η αίτηση
εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Απριλίου ως 30 Ιουνίου, η 1 η Οκτωβρίου, εφόσον η αίτηση
εγγραφής γίνεται δεκτή από 1 η Ιουλίου ως 30 Σεπτεμβρίου και η 1 η Ιανουαρίου, εφόσον η
αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1 η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου.
6. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος
καταστατικού από τον αιτούντα.
Μητρώο ασφαλισμένων
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1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Το Μητρώο τηρείται σε μηχανογραφικό
αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία: α. τα στοιχεία
ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου.
β. Τα ποσά των εισφορών που καταβάλλει ο κάθε ασφαλισμένος και ο χρόνος καταβολής
τους.
γ. Ο αριθμός των μεριδίων του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού κάθε ασφαλισμένου.
3. Κάθε μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την αίτηση εγγραφής και συμπληρωμένο
απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου.
8.4 Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
Στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) υπάγονται υποχρεωτικά:
1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίοι υπάγονται στη
συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου.
2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Οι διοριζόμενοι μετά την 1-4-99, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Τ.Ε.Α.Δ.Υ,
τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω
Ταμείου και όχι στην ασφάλιση του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
3. Το τακτικό προσωπικό του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς και των παραρτημάτων
αυτού.
4. Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).
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5. Οι νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι των Δήμων, Δημοτικών Ιδρυμάτων, Δημοτικών
Νομικών Προσώπων και του Ταμείου, εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ασφάλισή
τους.
6. Οι μη αιρετοί Νομάρχες και εφόσον επιλέξουν την ασφάλισή τους στο Ταμείο.
7. Οι Δήμαρχοι εκτός αν είναι βοηθηματούχοι του Ταμείου και υποβάλλουν αίτηση
εξαίρεσης τους από την ασφάλιση σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την εκλογή τους.
8. Οι τακτικοί υπάλληλοι του πρώην Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων, εφόσον
επέλεξαν την ασφάλιση τους στο Ταμείο.
9. Οι Γενικοί Γραμματείς Δήμων εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην ασφάλιση
σε προθεσμία έξι (6) μηνών από του διορισμού τους.
10. Το προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων το οποίο από 1-11-1972
υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953 εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του
Ταμείου.
11. Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων Δήμων Ελλάδος(Τ.Ε.Δ.) εφ' όσον επέλεξε την
ασφάλιση του στο ΤΑΔΚΥ
12. Οι αιρετοί Νομάρχες και πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1-1-1995.
8.5 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
εγγράφονται:
1. Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί
κ.λ.π.) καθώς και οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων (Α.Ν. 2326/40) εγγεγραμμένοι στο
Μ.Ε.Ε.Π.
2. Οι ελεύθερα απασχολούμενοι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν
υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν.Δ. 3971/59).
3. Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80.
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4. Οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων απόφοιτοι των Κ.Α.Τ.Ε.Ε-Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την υπ'
αριθμ. 1156/97 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
5. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Ε.
6. Ο Διευθυντής Ιατρός και ο Αναπληρωματικός Διευθυντής ( επί θητεία ) του Κ.Υ.Τ. καθώς
και οι με έμμισθη εντολή Δικηγόροι.
130
8.6

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Στο Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) ασφαλίζονται:
1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και οι συνταξιούχοι.
2. Οι μηχανικοί μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. εφόσον έχουν το δικαίωμα επιλογής
ασφαλιστικού φορέα.
3. Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δήμαρχοι και Πρόεδροι εφόσον είναι ανασφάλιστοι.
4. Τα μέλη της οικογένειάς τους εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
8.7

Τ.Α.Ξ.Υ.

Στο Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Τ.Α.Ξ.Υ. ασφαλίζονται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

8.8

ΔΗΜΟΣΙΟ

Η ασφάλιση των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάγεται στις
γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων.

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

http://gdias.teipir.gr/blog

(+30) 210 53 81 294 – 5

http://gdias.teipir.gr/emagazine

(+30) 210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

Γραφείο Διασύνδεσης

gdias.teipir.gr

130

http://gdias.teipir.gr

:gdiasgr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σύνταξη του παρόντος Επαγγελματικού Οδηγού αποτελεί πρακτικά την πρώτη προσπάθεια
συστηματικής προσέγγισης του θέματος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των pτυχιούχων
του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Ο Οδηγός στην παρούσα φάση του περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των σπουδών και
των επαγγελμάτων, στα οποία μπορούν να απασχοληθούν οι πτυχιούχοι Λογιστές. Επί πλέον
αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του
Λογιστή και στις ισχύουσες αμοιβές στην αγορά εργασίας.
Εντούτοις, η αναφορά στη Νομοθεσία, καθώς επίσης και την απασχόληση στο δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα αναφέρονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα ειδικοτήτων και κυρίως
υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές.
Στη σύνταξη του Οδηγού επικεντρώθηκε η προσοχή στα επαγγελματικά δικαιώματα, στα
πιθανά πεδία απασχόλησης και στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Ο Οδηγός έχει αξιοποιήσει ένα πλήθος από στοιχεία και πληροφορίες, οι οποίες
εντοπίσθηκαν σε διάφορες πηγές.
Προτείνεται να καθιερωθεί η έρευνα απασχόλησης σε τακτική βάση σε συνδυασμό με
αντίστοιχες ενέργειες του υπό ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης. Η δραστηριότητα
αυτή θα βοηθήσει να συλλέγονται συστηματικά τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία θα
αξιοποιούνται σε κάθε περίπτωση αφενός μεν σύνταξης Οδηγού Επαγγελμάτων, αφετέρου δε
προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
αγοράς.
Επίσης μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης θα μπορούσε να παρακολουθείται για ένα διάστημα
η επαγγελματική εξέλιξη των πτυχιούχων του τμήματος, διαδικασία που θα οδηγούσε σε
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χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για τη διαμόρφωση του
προγράμματος σπουδών.
Πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σχετικά δύσκολο να ευρεθεί θέση εργασίας περιγεγραμμένη
με απόλυτη σαφήνεια. Ακόμη και οι ίδιες οι εταιρείες - εργοδότες που διατυπώνουν ζήτηση
εργαζομένων, δεν έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις σαφώς περιγεγραμμένες θέσεις
εργασίας.

Αυτό δεν συμβαίνει λόγω παράλειψης, αλλά ακριβώς λόγω του ότι θέλουν το

άτομο που θα καλύψει μία θέση εργασίας να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες
ενός μεγαλύτερου φάσματος αρμοδιοτήτων.
Ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι, επιπλέον του μεγάλου φάσματος πεδίων απασχόλησης,
είναι επίσης μεγάλο και το φάσμα των θέσεων της ιεραρχίας, στο οποίο ευρίσκονται οι
πτυχιούχοι Λογιστές των Τ.Ε.Ι.
Η διερεύνηση που έγινε στα πλαίσια του Οδηγού έδειξε ότι, σε ειδικότητες Τ.Ε.Ι. που
υπάρχουν ακριβώς αντίστοιχες και στα Πανεπιστήμια, όπως αυτή του Λογιστή, η ζήτηση
στελεχών διατυπώνεται σε πολλές περιπτώσεις ως Πανεπιστήμια / Τ.Ε.Ι.
Ένα γενικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι στα απαιτούμενα προσόντα
εντάσσονται πλέον σε κάθε περίπτωση οι γνώσεις στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Η αξιοποίηση του Οδηγού από τους ενδιαφερόμενους θα αναδείξει και άλλα στοιχεία, τα
οποία αυτός καλό είναι να περιλάβει σε μελλοντική ανανέωση και επικαιροποίησή του.
Στις περαιτέρω προσπάθειες για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα πεδία απασχόλησης
των πτυχιούχων Λογιστών σημαντικά στοιχεία, μεταξύ άλλων, είναι:
α) Η ενίσχυση του ρόλου των Γραφείων Διασύνδεσης που συνεισφέρουν πολύ ουσιαστικά
στη σχέση εκπαίδευσης - απασχόλησης.
β) Η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ανανέωσης του Οδηγού Επαγγελμάτων.
γ) Η παρακολούθηση για ένα διάστημα, π.χ. τριών ετών, της επαγγελματικής εξέλιξης των
πτυχιούχων Λογιστών ή ενός δείγματος, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης.
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δ) Η υλοποίηση ερευνών πρωτογενών ή δευτερογενών για την απασχόληση των πτυχιούχων
Λογιστών.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Π.Δ. 349/1989
Π.Δ. 340/1998
Π.Δ. 38/2010
Νόμος 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012)
Νόμος 2515 της 24/25.7.97.
Νόμος 4093/2012
Νόμος 3912/2011
Νόμος 2771/1999
Νόμος 3470/2006
Νόμος 3919/2011
Νόμος 3693/2008
Νόμος 4024/2011 (άρθρο 37)
Υ.Α. 10262/85
Υ.Α. 146/1984
Υ.Α. 29580/940/2009
Υ.Α. 16654/117/2010
Υ.Α. 2/78400/0022/2011
Υ.Α. 108112/Δ2/2011
ΠΟΛ 1008/2011
ΠΟΛ 1166/2011
Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης 26801/ΔΙΟΕ 654/2012
Οδηγός επαγγελμάτων πτυχιούχων τμ. Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Σερρών
Γραφείο Επιχειρηματικότητας Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Μελέτη Δυνατοτήτων
Αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας, Κοζάνη 2008
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τμήματος Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Ετήσια Έκθεση ΜΟ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι. Πειραιά 2012
Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010-11-12
ΟΜΕΔ Διαιτητική Απόφαση 45/2009
ΣΟΕΛ 2064-4/2012
Φορολογικά Νέα
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Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πάτρας
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. (Τ.Ε.Ι. Αθήνας)
ΕΟΜΜΕΧ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
ΟΑΕΔ
Κάντζος, Κ., Διοικητική Δεοντολογία, εκδ. Εμμανουηλίδη
Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία
www.et.gr
www.oe-e.gr
www.pol.gr
www.taxheaven.gr
www.alfavita.gr
www.minedu.gov.gr
www.oaed.gr
www.omed.gr
www.artion.gr
www.sotele.gr
www.oaee.gr
www.ika.gr
www.in.gr
www.eurobank.gr
www.antagonistikotita.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Πηγή: Έκθεση ΜΟΔΙΠ 2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβαση εργασίας είναι η συμφωνία, γραπτή ή προφορική, με βάση την οποία ένα
ορισμένο άτομο (υπάλληλος, εργάτης, υπηρέτης κ.λπ.) που καλείται μισθωτός, αναλαμβάνει
την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του ορισμένο ή αόριστο χρόνο σε ένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο (εργοδότης), έναντι συμφωνημένου μηνιαίου μισθού ή ημερομισθίου.
Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας ορίζονται από το Π.Δ. 156/94, υπογράφονται
υποχρεωτικά από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη και αναφέρουν τους βασικούς όρους
εργασίας, όπως τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης, την ειδικότητα
του εργαζόμενου, το ωράριο, τις πάσης φύσεως αποδοχές κ.λπ.
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Ο καθορισμός των αποδοχών που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι γίνεται με τη σύναψη
συλλογικής σύμβασης εργασίας (Σ.Σ.Ε.) μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Αν αυτό δεν
είναι εφικτό, λόγω διαφωνίας εργοδοτών και μισθωτών, γίνεται με διαιτητική απόφαση
(Δ.Α.).
Ο Ν. 1876/1990 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3899/2011 ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες
σχετικά με τις Σ.Σ.Ε., οι οποίες διακρίνονται σε:
-

Εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας

-

Κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών ή συναφών
εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της
χώρας
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-

Επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας εκμετάλλευσης ή
επιχείρησης. Οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν από
αυτές της αντίστοιχης κλαδικής ΣΣΕ και όχι πάντως κατώτερα από το επίπεδο της
εθνικής γενικής ΣΣΕ

-

Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου
επαγγέλματος και των συναφών ειδικοτήτων όλης της χώρας

-

Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου
επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας

-

Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ν. 3899/2010) με την
οποία μπορεί να ρυθμίζονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, όροι και προϋποθέσεις
μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας καθώς και κάθε
άλλος όρος εφαρμογής της όπως η διάρκειά της.

Οι όροι των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι για τους εργαζόμενους από
τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων.
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