
569 Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και
μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

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.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών του πτυχιούχου του τμήματος είναι οχτώ ( 8 ) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των πρώτων επτά ( 7 ) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές
περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με
έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και στη συμμετοχική εργασία. Βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και πρωτοβουλιών των
φοιτητών, καθώς και στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Το όγδοο ( 8ο ) εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση σε συναφείς με το επάγγελμα
εργασιακούς χώρους και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.



Υπάρχει η δυνατότητα να διδαχθεί ο σπουδαστής μαθήματα με βάση το ICTS, να εκπονήσει την Πτυχιακή Εργασία και να κάνει την Πρακτική Άσκησή του σε
ισότιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης βάσει των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών.

Η δομή των σπουδών ακολουθεί τη φιλοσοφία της ύπαρξης μαθημάτων:

α) Γενικής υποδομής ( βάσης ) όπως: Οικονομικά, Νομικά, μαθήματα Πληροφορικής, Γενικής Λογιστικής, μαθήματα Διοίκησης κλπ.

β) Ειδικής υποδομής ( κορμού ) όπως: Χρηματοοικονομικά, Φορολογικά, Ελεγκτική, Μελέτες, Μηχανογραφημένη Λογιστική κλπ.

γ) Μαθήματα ειδικότητας ( εξειδίκευσης ) όπως: Λογιστική Κόστους, Ανάλυση Χρηματοικονομικών Καταστάσεων, Ειδικές Λογιστικές κλπ.

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο

1.ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2.ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 
4.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
5.ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - 
6.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

2ο Εξάμηνο

1.ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
3.ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 
5.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
6.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

3ο Εξάμηνο

1.ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
2.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
5.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
6.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4ο Εξάμηνο

1.ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
2.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
4.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I 



5..ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ) ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
6.ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (I), ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

5ο Εξάμηνο

1.ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι 
3.ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
4.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IΙ 
5. ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ( ΙΙ,ΙΙΙ  ), ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

6ο Εξάμηνο

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
2.ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ 
4.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
5.ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (IV), ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

7ο Εξάμηνο

1.ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
2.ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 
3.ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (V), ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
4.ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (VΙ), ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
5.ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ VΙΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8ο Εξάμηνο

1.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ( 6 ) μήνες (Πέντε ημέρες την εβδομάδα χ έξι μήνες) 



2. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (4 ώρες εβδομαδιαίως )


