
561 Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ταυτότητα του τμήματος

Το τμήμα Λογιστικής αποτελεί τμήμα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχει στόχο την επιστημονική κατάρτιση στελεχών που
θα απασχοληθούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε σαν ανώτερα ή ανώτατα στελέχη στις επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ως Λογιστές,
Κοστολόγοι, Φοροτεχνικοί Ελεγκτές, Οργανωτές Λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι - Αναλυτές, Εκπαιδευτικοί και
γενικότερα ως επιστήμονες του ευρύτε- ρου οικονομικού τομέα.

Η αγορά εργασίας απαιτεί σήμερα από τον Λογιστή - Φοροτέχνη προωθημένες γνώσεις. Ανταποκρινόμενο το τμήμα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
προσπαθεί να προσφέρει στους σπουδαστές του τις γνώσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν μετά από σύντομο χρόνο προσαρμογής να εξελιχθούν σε
επιτυχημένους επαγγελματίες.

Για τον λόγο αυτό, εκτός των θεωρητικών πραγματοποιείται και μεγάλος αριθμός εργαστηριακών μαθημάτων.

Το τμήμα διαθέτει ικανό αριθμό εργαστηρίων με σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων. Η διδασκαλία της
Μηχανογραφημένης Λογιστικής αποτελεί σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης των σπουδαστών

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εξαμηνιαία πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με την επίβλεψη
καθηγητή του τμήματος, καθιστούν τους σπουδαστές έτοιμους σε ικανοποιητικό βαθμό να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του Λογιστή -
Φοροτέχνη.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

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 τομέα 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.λ.π 
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.λ.π. 
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.λ.π. 
v) ενημέρωση καρτελών.
vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
vii) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης. 
viii) μισθοδοσία.
iv) 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.λ.π.

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.λ.π.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Περιεχόμενο Σπουδών

Α΄ Αντικείμενο σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής της
Λογιστικής

Επιδιώκει επί πλέον την συστηματική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και την έρευνα και προώθηση της
Λογιστικής επιστήμης.

Β΄ Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος

Ο πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να απασχοληθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως ανώτερο ή ανώτατο
στέλεχος στις επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ως Λογιστής, Κοστολόγος, Φοροτεχνικός, Ελεγκτής, Οργανωτής Λογιστηρίων και Οικονομικών
Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος - Αναλυτής, Εκπαιδευτικός και γενικότερα ως επιστήμονας του ευρύτερου οικονομικού τομέα.

Ε ι  δ ι  κ ό τ ε ρ α:

Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασχολούνται με την:

· Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική νομοθεσία και το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά του.

· Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.

· Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.

· Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

· Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξης προϋπολογισμών.

· Αξιολόγηση επενδύσεων.

· Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.

· Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.

· Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Γ΄ Δομή των σπουδών.

Η διάρκεια σπουδών του πτυχιούχου του τμήματος είναι οκτώ (8) εξάμηνα.





















 


