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Η παρούσα πτυχιακή εργασία διαπραγματεύεται τις συνθήκες που επικρατούν 

τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.  
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της κρίσης, καθώς 

και της οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, γίνεται μία συνοπτική 
αναφορά στις παλαιότερες κρίσεις που έχουν γραφτεί στην ιστορία για να 
κατανοήσουμε καλύτερα πως  επηρεάζει μία  οικονομική κρίση την χώρα που 
πλήττεται σε γενικό επίπεδο. Επίσης γίνεται σύγκριση της τρέχουσας με τις 
παλαιότερες κρίσεις για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κοινά σημεία και κοινοί 
τρόποι επίλυσης και αντιμετώπισης. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα το 
2007, τα αίτια της και πως επηρεάζεται η ελληνική οικονομία. Σημαντικές 
επιπτώσεις είναι η ανεργία και η απασχόληση σε όλους τους τομείς. 

Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί μία ανάλυση του λογιστικού επαγγέλματος, 
καθώς τις τελευταίες δεκαετίες εξελίχθηκε και γνώρισε σημαντικές αλλαγές και 
διαφοροποιήσεις. Ο στόχος της έρευνας 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.  Θεωρείται σκόπιμη η ανάλυση αυτή για να κατανοήσει ο φοιτητής τι έχει 
να αντιμετωπίσει, τελειώνοντας την σχολή της λογιστικής και ακολουθώντας το 
αντίστοιχο επάγγελμα.  Μέχρι πρόσφατα οι σπουδαστές της λογιστικής 
διδάσκονταν ακόμη και σε πανεπιστημιακές σχολές ότι η λογιστική δεν αποτελεί 
επιστήμη αλλά τεχνική. Αρχικά ιδρύθηκε το 1920 η Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών 
και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και αργότερα (1938) η Ανωτέρα Σχολή 
Βιομηχανικών Επιστημών που έγινε ΑΕΙ το 1958, οι οποίες μετεξελίχθηκαν στα 
σημερινά Οικονομικά Πανεπιστήμια Αθηνών και Πειραιά, στα οποία έχουν 
προστεθεί και άλλα. Σήμερα οι λογιστικές και οικονομικές σπουδές έχουν 
εμπλουτιστεί και με άλλα τμήματα (στατιστικής, πληροφορικής, marketing, 
διεθνών σπουδών, τραπεζικής, ναυτιλιακών κ.ά.). 

Συνεχίζουμε με το τέταρτο κεφάλαιο, για να ασχοληθούμε πως επηρεάζεται η 
ελληνική οικογένεια έχοντας έναν τουλάχιστον φοιτητή, κατά την περίοδο της 
κρίσης. Πλέον ένας φοιτητής έχει να υπολογίσει πολλές παραμέτρους ώστε να 
επιλέξει την κατάλληλη σχολή που θα του ταιριάζει κιόλας. Για παράδειγμα 
πρέπει να υπολογίσει πόσο θα κοστίσουν τα χρόνια φοίτησης του, και αν μπορεί 
αυτός ή η οικογένεια του να τα καλύψει. 

Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο στο πέμπτο κεφάλαιο το οποίο συντάχθηκε 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας αυτής, ώστε αναλύοντας το, να μας 
δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.      

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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1.1 Ορισμός της κρίσης 
 

Η έννοια της κρίσης, ως πολυδιάστατη, έχει αποδοθεί ποικιλοτρόπως, ακόμη 
και από απλούς ανθρώπους για να περιγράψουν με μια λέξη ότι αντιμετωπίζουν 
ένα δύσκολο πρόβλημα, ότι διανύουν μια περίοδο ανωμαλίας και 
αντικανονικότητας η βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. 

Στην ελληνική γλώσσα, η λέξη κρίση προέρχεται από το ρήμα κρίνω θέλοντας 
να χαρακτηρίσει μια μη κανονική κατάσταση. Μια κατάσταση κρίσιμη, δύσκολη, 
επικίνδυνη. Συγκεκριμένα κρίση είναι μια εκτροπή από την κατάσταση της 
κανονικότητας και μπορεί να προσλάβει διαβαθμίσεις αντικανονικότητας από μια 
κατάσταση απλής διαταραχής μέχρι την κατάσταση μη ελεγχόμενων εκρηκτικών 
γεγονότων και την κατάσταση του χάους και του πανικού. 

 Συνεπώς, μια κρίση εμπεριέχει μια απειλή σχετικά με τους πόρους και τους 
ανθρώπους, την απώλεια του ελέγχου και ορατές ή αόρατες συνέπειες στους 
ανθρώπους, τους πόρους και τους οργανισμούς. Με άλλα λόγια σημαίνει την 
απότομη όξυνση ενός προβλήματος. 
 

1.2 Ορισμός της οικονομικής κρίσης     

Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία 
χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της 
δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα 
μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, 
οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ.  

Ο βασικότερος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι 
οποίες, όταν αυξομειώνονται, συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα 
οικονομικά μεγέθη.   

Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών 
διακυμάνσεων και συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονομική 
δραστηριότητα βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση. Οι οικονομικές 
διακυμάνσεις ορίζονται ως οι διαδοχικές αυξομειώσεις της οικονομικής 
δραστηριότητας μέσα σε μια οικονομία. Λέγονται αλλιώς και κυκλικές 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
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διακυμάνσεις ή οικονομικοί κύκλοι. Οι Άγγλοι αποδίδουν το φαινόμενο με τον όρο 
(business cycles), ακριβώς για να τονίσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα των 
επενδύσεων στην εξέλιξη του οικονομικού κύκλου. Από πολύχρονες στατιστικές 
παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικοί κύκλοι διαρκούν περίπου από 7 
έως 11 χρόνια. Κάθε οικονομικός κύκλος έχει 4 φάσεις. 

Α. Ανάκαμψη 

α1. αύξηση των επενδύσεων 

α2. μείωση της ανεργίας 

α3. φυσιολογικός πληθωρισμός 

Β. Άνθηση 

β1. υπερβολική αύξηση των επενδύσεων 

β2. φυσιολογική ανεργία 

β3. έντονος πληθωρισμός 

Γ. Κάμψη 

γ1. μείωση των επενδύσεων 

γ2. εμφάνιση κυκλικής ανεργίας 

γ3. πτώση των τιμών 

∆. Ύφεση 

δ1. περαιτέρω μείωση των επενδύσεων 

δ2. αύξηση της ανεργίας 

δ3. πτώση τιμών 

 

1.2.1 Αίτια των οικονομικών διακυμάνσεων σύμφωνα με τις κυριότερες 
οικονομικές θεωρίες  

α. Φιλελευθερισμός ( κλασική Σχολή- Adam Smith ) 

Οι κλασικοί οικονομολόγοι πίστευαν ότι η οικονομία ισορροπεί πάντα σε 
κατάσταση πλήρους απασχόλησης. Επομένως δεν πίστευαν ότι στην οικονομία 
μπορούν να προκύψουν οικονομικές κρίσεις με την έννοια που αναπτύξαμε πιο 
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πάνω. Η άποψη τους αυτή προέκυπτε από το γεγονός ότι πίστευαν ότι 
οποιεσδήποτε ανισορροπίες είτε ανεργίας είτε πληθωρισμού παρουσιάζονταν 
εντός της οικονομίας είχαν προσωρινό χαρακτήρα εξαιτίας του ότι η ελεύθερη 
οικονομία έχει την ιδιότητα να αυτορυθμίζεται μέσω του μηχανισμού των τιμών  
(Προσφορά - Ζήτηση).  

Επομένως οι κρίσεις που κατά περιόδους ξεσπάνε αφορούν τη βραχυχρόνια 
περίοδο και προέρχονται από παρεμβάσεις που διαταράσσουν προσωρινά τον 
αυτορρυθμιζόμενο χαρακτήρα του συστήματος. 

β. Κεϋνσιανισμός 

Ο Κέυνς δεν πίστευε στη κλασική θεωρία και υποστήριζε ότι η οικονομία 
μπορούσε να ισορροπεί και σε κατάσταση υποαπασχόλησης. Το χρηματικό 
κεφάλαιο θα μπορούσε να λιμνάζει και να μην κατευθύνεται σε επενδύσεις αν δεν 
υπάρχουν ευκαιρίες κέρδους. Σε αυτή τη περίπτωση το κράτος πρέπει να 
επεμβαίνει στην οικονομία με δημόσια έργα ακόμα και αν αυτό αυξάνει τα 
δημοσιονομικά ελλείμματα. Με τις κρατικές επενδύσεις αυξάνεται η απασχόληση, 
τα καινούργια εισοδήματα τονώνουν με τη σειρά τους τη ζήτηση, και το 
πολλαπλασιαστικό αυτό αποτέλεσμα ανορθώνει την οικονομία. 

Ο Κέυνς απέδωσε λοιπόν τις κρίσεις στην μειωμένη απόδοση των 
επενδύσεων σύμφωνα με τις προσδοκίες των επενδυτών. 

γ. Νεοφιλελευθερισμός 

Ο νεοφιλελευθερισμός είναι η εξέλιξη του φιλελευθερισμού και η μεταφορά του 
στις σύγχρονες οικονομίες. Εμφανίστηκε στην Αμερική το 1970 από τον 
καθηγητή Μίλτον Φρίντμαν ο οποίος  είναι ιδρυτής της σχολής του Σικάγο. Ο 
Φρίντμαν πίστευε ότι οι διακυμάνσεις της ποσότητας του  χρήματος εντός της 
οικονομίας προκαλούν είτε αυξήσεις είτε πτώση στις τιμές των προϊόντων.  
Εφόσον λοιπόν διαχειριστής του χρηματικού όγκου είναι το κράτος, αυτό 
ευθύνεται για τα απορυθμιστικά φαινόμενα και επομένως για τις οικονομικές 
κρίσεις. Το κράτος σύμφωνα με τους νεοφιλελεύθερους δεν πρέπει να 
παρεμβαίνει στην οικονομία ούτε με επεκτατικές ούτε με  περιοριστικές πολιτικές 
αλλά να περιορίζεται στο να επιβλέπει μόνο την ετήσια μικρή ποσοστιαία αύξηση 
του αναγκαίου χρηματικού όγκου και να αφήνει τα υπόλοιπα στην επενέργεια των 
νόμων της αγοράς και στον αυτορυθμιζόμενο χαρακτήρα του καπιταλιστικού 
συστήματος. 

δ. Μαρξισμός. 

Ο Μαρξ θεωρεί την οικονομική κρίση ως τη βασική παθογένεια του 
καπιταλιστικού συστήματος.  Μέσα από τις σελίδες του περίφημου  
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«Κομμουνιστικού Μανιφέστου» διακήρυττε σχετικά με τις  κρίσεις τα εξής:  «Στις 
κρίσεις ξεσπά μια κοινωνική επιδημία, που σε κάθε άλλη προηγούμενη  εποχή, 
θα φαινότανε σαν παραλογισμός, η επιδημία της υπερπαραγωγής. Η κοινωνία 
ξαφνικά βρίσκεται ριγμένη πίσω, σε κατάσταση στιγμιαίας βαρβαρότητας, θα 
έλεγε κανείς ότι ένας λιμός, ένας γενικός πόλεμος ερήμωσης της έκοψε όλα τα 
μέσα ύπαρξης. Η βιομηχανία, το εμπόριο φαίνονται εκμηδενισμένα». Είναι 
χαρακτηριστικές οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Μαρξ σ’ αυτή την περίπτωση. 
Χαρακτηρίζει την κρίση ως επιδημία της κοινωνίας ή ακόμα χειρότερα ως λιμό. 

 Σύμφωνα με τον Μαρξ , οι κρίσεις χαρακτηρίζονται από μια «πληθώρα 
κεφαλαίου» δηλαδή μια  υπερπαραγωγή κεφαλαίου. Υπερπαραγωγή κεφαλαίου 
σημαίνει υπερπαραγωγή μέσων  παραγωγής που μπορούν να λειτουργήσουν 
σαν κεφάλαιο. Η λειτουργία του κεφαλαίου   προϋποθέτει την εξασφάλιση ενός 
ποσοστού κέρδους το οποίο ανταποκρίνεται σε ότι απαιτεί η «υγιής», «ομαλή» 
ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού συστήματος παραγωγής. Αυτό το ποσοστό 
κέρδους είναι «το συνηθισμένο ποσοστό κέρδους». Το συνηθισμένο ποσοστό 
του κέρδους δεν    πρέπει να θεωρούμε σαν ένα νούμερο συγκεκριμένο, ούτε 
μεγαλύτερο ούτε μικρότερο. Από τη στιγμή που το ποσοστό του κέρδους πέφτει 
κάτω από το συνηθισμένο του επίπεδο, αρχίζει από την πλευρά των 
κεφαλαιοκρατών ο περιορισμός των επιχειρήσεων. Επομένως, το πρόβλημα της 
«πραγματοποίησης» της υπεραξίας υποκατανάλωση είναι μια συνέπεια του 
προβλήματος της κερδοφορίας. Ο περιορισμός των επιχειρήσεων από την 
πλευρά της καπιταλιστικής τάξης, όταν το ποσοστό του κέρδους πέσει κάτω από 
το συνηθισμένο του επίπεδο, εμφανίζεται με τη μορφή των απούλητων 
εμπορευμάτων, δηλαδή ως μείωση της καταναλωτικής ικανότητας. 

 H βασική αίτια των οικονομικών κρίσεων σύμφωνα με το Μαρξ οφείλεται στη 
βασική αντίφαση του καπιταλιστικού συστήματος ανάμεσα στον κοινωνικό 
χαρακτήρα της παραγωγής από τη μια, και στην ατομική μορφή της ιδιοποίησης 
από την άλλη. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής απαιτεί τη συνειδητή 
ρύθμιση των οικονομικών συναλλαγών. Για να μπορούν να πωλούνται όλα τα 
εμπορεύματα πού παράγονται θα πρέπει να υπάρχουν εντός της οικονομίας 
αυστηρά καθορισμένες αναλογίες ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση. 

Ωστόσο, η ατομική ιδιοποίηση των μέσων παραγωγής και των παραγομένων 
εμπορευμάτων αποκλείει τη δυνατότητα της σχεδιασμένης ανάπτυξης της 
οικονομίας. Ο κάθε μεμονωμένος καπιταλιστής, κυνηγώντας το κέρδος, 
προσπαθεί ακριβώς στην επιχείρηση του και ακριβώς στην καθορισμένη στιγμή 
να παράξει και να ρίξει στην αγορά όσο περισσότερα εμπορεύματα μπορεί. Με 
τον ίδιο τρόπο ενεργούν και όλοι οι υπόλοιποι καπιταλιστές. Επιδιώκοντας να 
αυξήσουν τα κέρδη τους λοιπόν διευρύνουν συνεχώς την παραγωγή και ρίχνουν 
στην αγορά όλο και νέες ποσότητες εμπορευμάτων, ελπίζοντας ότι αυτά θα 
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πουληθούν. Ως σύνολο οι καπιταλιστές, ενδιαφέρονται να διευρύνεται ή 
αγοραστική ικανότητα των μαζών έτσι ώστε να πωλούνται τα προϊόντα τους. Ο 
κάθε καπιταλιστής όμως ξεχωριστά στη προσπάθεια του να αυξήσει το κέρδος 
του επιδιώκει να περιορίσει το μισθό των εργατών του, αφού ο μισθός αποτελεί 
ένα βασικό συστατικό στοιχείο του κόστους παραγωγής του. Οι εργάτες, όμως, 
είναι οι βασικοί  αγοραστές των τελικών προϊόντων της καπιταλιστικής 
παραγωγής. Όσο μικρότερους μισθούς έχουν, τόσο λιγότερα εμπορεύματα 
μπορούν να απορροφήσουν. Έτσι εμφανίζεται η αντίθεση ανάμεσα στην 
απεριόριστη συσσώρευση του κεφαλαίου που οδηγεί στην υπερπροσφορά 
προϊόντων και στην περιορισμένη αγοραστική ικανότητα των μαζών που οδηγεί 
στο να μένουν απούλητες μεγάλες ποσότητες προϊόντων. Όταν λοιπόν η 
προσφορά ξεπερνάει τη ζήτηση σε μεγάλο βαθμό προκαλεί μαζική πτώση των 
παραγγελιών και σημαντική μείωση της τρέχουσας παραγωγής. Η έλλειψη αυτή 
των πωλήσεων και η πτώση της τρέχουσας παραγωγής, οδηγούν στη 
συσσωρευτική κίνηση της κρίσης που μεταφράζεται σε πτώση των επενδύσεων, 
της παραγωγής, της απασχόλησης, των μισθών κ.λπ. Η πτώση του μέσου 
ποσοστού του κέρδους των  επιχειρήσεων οδηγεί σε αλλεπάλληλες μειώσεις των 
επενδύσεων που είναι το κύριο χαρακτηριστικό των κρίσεων. 
 

Επιγραμματικά τα αίτια των οικονομικών κρίσεων σύμφωνα με το Μαρξ είναι 
τα εξής: 
α. H υπερσυσσώρευση κεφαλαίων 
β. Η υποκατανάλωση των μαζών 
γ. Η αναρχία της παραγωγής 
δ. Η πτώση του μέσου ποσοστού του κέρδους. 
 

Τέλος, με τον Ένγκελς βρίσκει κανείς μία περιγραφή και μία σύνοψη της 
μαρξιστικής θεωρίας για τις καπιταλιστικές κρίσεις : « Το εμπόριο σταματά, οι 
αγορές παρουσιάζουν κορεσμό, τα προϊόντα είναι εκεί, σε τόση ποσότητα, τόσο 
μαζικά, όσο είναι απούλητα, το ρευστό χρήμα είναι αόρατο, η πίστωση 
εξαφανίζεται, τα εργοστάσια σταματούν, οι εργατικές μάζες στερούνται τα προς 
το ζην, οι χρεωκοπίες διαδέχονται η μία την άλλη και αναγκαστικές πωλήσεις 
έρχονται αλλεπάλληλα. Στις κρίσεις βλέπει κανείς την αντίφαση ανάμεσα στην 
κοινωνική παραγωγή και την καπιταλιστική ιδιοποίηση να φτάνει στην βίαιη 
έκρηξη ».   
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1.3 Αναδρομή σε παλαιότερες κρίσεις.   

Μια ανάλογη οικονομική κρίση με τη σημερινή είναι και η οικονομική ύφεση σε 
Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και άλλες βιομηχανικές περιοχές του κόσμου, η οποία 
άρχισε το 1929 και διήρκησε μέχρι το 1939 περίπου. Η ύφεση αυτή ακολούθησε 
την οικονομική ένταση (boom) στις ΗΠΑ κατά την δεκαετία του 1920, που 
τελείωσε με το Κραχ του Χρηματιστηρίου τον Οκτώβριο του 1929. Αφού 
ακολούθησε μεγάλη διάρκεια στην πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, 
πλέον το 1932 ένας στους τέσσερεις εργάτες ήταν άνεργος. Η ύφεση αυτή 
επηρέασε αμέσως την ευρωπαϊκή οικονομία και δημιούργησε εκατομμύρια 
ανέργους στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες βιομηχανικές χώρες. 
Οι χώρες εγκατέλειπαν τον κανόνα του χρυσού και λάμβαναν μέτρα περιορισμού 
των εισαγωγών από άλλες χώρες. Άλλα σημαντικά αίτια που προκάλεσαν  
ανισορροπία των ΗΠΑ ήταν α) η σχετική υπερπαραγωγή πρώτων υλών 
γεωργικών προϊόντων που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών και μείωση 
της αγοραστικής δύναμης των αγροτών και β) οι υπεραισιόδοξες βιομηχανικές 
επενδύσεις σε τομείς όπως η παραγωγή αυτοκινήτων και ηλεκτρικών συσκευών. 
Συνεπώς η διεθνής οικονομία ήταν αρκετά ευάλωτη λόγω και του Παγκοσμίου 
πολέμου αλλά και του αμερικανικού προστατευτισμού και της εμμονής στην 
αποπληρωμή του συνόλου των δανείων που είχαν δοθεί στις ευρωπαϊκές χώρες 
αρκούσε για να επιδεινώσει  ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Έτσι η ανεργία 
και η οικονομική στασιμότητα ήταν μέχρι την έκρηξη του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου 
το 1939, ο οποίος με την ζήτηση ανδρών και πολεμικού υλικού που προκάλεσε, 
καθώς και με την τεχνολογική πρόοδο που προώθησε, εγκαινίασε μία νέα 
οικονομική εποχή.           

Μία ακόμη από τις σημαντικότερες κρίσεις είναι αυτή του πετρελαίου τη 
δεκαετία του 1970. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 έκαναν την εμφάνισή 
τους δύο πετρελαϊκές κρίσεις. Αυτές έφεραν στο προσκήνιο το φαινόμενο του 
στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή τη συνύπαρξη πληθωρισμού και αυξημένης 
ανεργίας. Ως επίσημη ημερομηνία έναρξης της πρώτης κρίσης καταγράφεται η 
17η Οκτωβρίου του 1973, όταν τα μέλη του OAPEC (Οργανισμού Αραβικών 
Χωρών – Εξαγωγέων Πετρελαίου 
Oργανισμού Aραβικών 
Πετρελαιοπαραγωγών Kρατών) 
ανακοίνωσαν ότι δεν θα προμήθευαν 
πλέον με πετρέλαιο τις χώρες που 
υποστήριξαν το Ισραήλ στη διαμάχη 
του με τη Συρία και την Αίγυπτο. Σε 
αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνονταν 
οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι τους στη δυτική 
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Ευρώπη και η Ιαπωνία. Παρόλα αυτά, οι στοχευμένες χώρες ανταποκρίθηκαν 
βρίσκοντας νέες πρωτοβουλίες για να περιορίσουν την εξάρτηση τους από τις 
παραπάνω χώρες. Έξι χρόνια μετά, το 1979, ακολούθησε η δεύτερη πετρελαϊκή 
κρίση. Έκανε την εμφάνισή της στις ΗΠΑ, στον απόηχο της ιρανικής 
επανάστασης. Οι χώρες του OPEC για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, 
αύξησαν την παραγωγή τους και η συνολική απώλεια έφτασε στο 4%. Ωστόσο, 
επικράτησε ένας διαδεδομένος πανικός που ανέβασε την τιμή πολύ περισσότερο 
από όσο θα αναμενόταν. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης και της 
υπερβολικής παραγωγής, οδηγώντας τον  OPEC στο να χάσει την ενότητα του. 
Εξαγωγείς πετρελαίου, όπως το Μεξικό, η Νιγηρία και η Βενεζουέλα επεκτάθηκαν 
σημαντικά, ενώ οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πήραν περισσότερο πετρέλαιο από το 
Prudhoe Bay και τη Βόρειο Θάλασσα. 

Στη συνέχεια, εξετάζοντας τη λεγόμενη “ασιατική” κρίση του 1998 - 1999, 
βλέπουμε ότι άγγιξε σε μεγάλο βαθμό το τραπεζικό σύστημα, ωθώντας πολλές 
ασιατικές τράπεζες στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Πρόκειται εδώ για μία τοπική 
κρίση, γεωγραφικά περιορισμένη, κάτι που τη διαφοροποιεί πολύ από την κρίση 
του 1929, καθώς και από τη σημερινή.  

Μία άλλη κρίση στη δεκαετία του 1990 είναι αυτή της ιαπωνικής οικονομίας, η 
οποία είχε αντιμετωπιστεί με μερική ή πλήρη εθνικοποίηση τραπεζών. Είχε 
μεγάλη διάρκεια και οδήγησε σε ύφεση, διότι η αντίδραση των ιαπωνικών αρχών 
έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση. Η καθυστέρηση των παρεμβάσεων κάνει την 
κρίση αυτή να έχει αναλογίες με αυτήν του 1929. Εντούτοις και αυτή 
διαφοροποιείται τόσο από τη σημερινή όσο και από αυτήν του 1929 λόγω του 
τοπικού χαρακτήρα της.  

Παρατηρούμε ότι η σημερινή κρίση είναι ακόμη πιο σοβαρή και πλησιέστερη 
σε αυτήν του 1929, καθώς αγγίζει τον πυρήνα του τραπεζικού συστήματος 
προκαλώντας πτωχεύσεις τραπεζών. 

Όντως η σημερινή κρίση δείχνει να έχει ομοιότητες με αυτήν του 1929. Σε 
μόλις τρεις εβδομάδες τα χρηματιστήρια έχασαν περίπου από 20% έως 25% της 
αξίας τους. Επίσης η κρίση του 1929 ήταν παγκόσμια, αγγίζοντας όλες τις 
χρηματοοικονομικές αγορές. Η σημερινή κρίση λόγω της παγκοσμιοποίησης 
φαίνεται να είναι ακόμη σοβαρότερη από αυτήν του 1929. Η παγκοσμιοποίηση 
εντείνει τη δυναμικότητα μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και επηρεάζει πολύ πιο 
γρήγορα την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Πέραν όμως της 
παγκοσμιοποίησης, εάν πρέπει να αποκλείσουμε μία επανάληψη της κρίσης του 
1929, είναι γιατί βρισκόμαστε σε ένα  διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο της 
δεκαετίας του 1930. 
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1.4 ∆ιαφοροποίηση της τωρινής οικονομικής κρίσης  

Η διαφορά της οικονομικής κρίσης του σήμερα με εκείνη του 1929 είναι οι 
οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε σχέση με το 1929. Το δίδαγμα της 
κρίσης του 1929 έγινε απόλυτα κατανοητό και υπάρχει μια συντονισμένη 
αντίδραση από τις δημοσιονομικές και νομισματικές αρχές όλου του κόσμου.      

Μια μεγάλη διαφορά στις δυο οικονομικές κρίσεις είναι το μέγεθος των κρατών 
(δημόσια έργα, δαπάνες ,φόροι.). Το μέγεθος του αμερικανικού κράτους το 1929 
ήταν 10% ενώ τώρα υπερβαίνει το 30%. Μια άλλη διάφορα μεταξύ της σημερινής 
κρίσης και αυτής του 1929, είναι η διείσδυση της χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων, που αποτελεί έναν 
επιπλέον κίνδυνο για τη σημερινή εποχή . Το ποσοστό των νοικοκυριών που έχει 
σήμερα πρόσβαση σε πιστώσεις είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της δεκαετίας 
του 1930. 

Σχεδόν κάθε άτομο στις δυτικές κοινωνίες έχει μία πιστωτική κάρτα. Η 
σύμπλεξη της χρηματοπιστωτικής και της πραγματικής οικονομικής 
δραστηριότητας είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερη. Η διεθνής Χρηματοπιστωτική 
Κρίση του 2007 είναι μια παγκόσμια κατάσταση απειλούμενης οικονομικής 
ύφεσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα με γενεσιουργό 
χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια μετά 
την τελευταία μεγάλη κρίση του 1929 αλλά και παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. 
Προέκυψε μετά το ξέσπασμα των προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών 
δανείων χαμηλής εξασφάλισης και την αλόγιστη χρήση δομημένων επενδυτικών 
προϊόντων που εξαρτιόνταν άμεσα από τη δυνατότητα αποπληρωμής των 
δανείων από τα οποία παράγονταν.  

Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητος ένας νέος κρατικός 
παρεμβατισμός, παράλληλα με την κατάρτιση σχεδίων επίλυσης της κρίσης 
προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονομία των κρατών που επλήγησαν. 
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2.1 Αίτια της κρίσης. 
 

Μετά την οικονομική κρίση του 2001, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ 
προχώρησε σε αλλεπάλληλες μειώσεις του διατραπεζικού επιτοκίου, του 
επιτοκίου δηλαδή με το οποίο δανείζονται κεφάλαια οι τράπεζες. Τα μειωμένα 
επιτόκια δανεισμού θεωρήθηκαν από τις αμερικανικές τράπεζες σαν ευκαιρία να 
στραφούν, με χαμηλότερα επιτόκια, σε τμήματα του πληθυσμού που, εξαιτίας 
των ισχνών εισοδημάτων τους, δεν είχαν μέχρι τότε πρόσβαση στον τραπεζικό 
δανεισμό.  

Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία πίστεψαν ότι έλυσαν το 
στεγαστικό τους πρόβλημα. Ήταν ένας παράδεισος: τα επιτόκια ήταν χαμηλά και 
οι δόσεις των δανείων προσιτές. Οι τιμές των σπιτιών ήταν σε διαρκή άνοδο, και 
αυτό ώθησε πολλές οικογένειες να χρεωθούν στην τράπεζα, προκειμένου να 
αποκτήσουν μια κατοικία η οποία σε 10 χρόνια θα άξιζε πολύ περισσότερα. Οι 
τράπεζες έκαναν ότι μπορούσαν για να συντηρήσουν αυτό το κλίμα. Ενώ 
ανέβαιναν οι τιμές των κατοικιών, αυτές χορηγούσαν δάνεια στο 100 % της αξίας 
των ακινήτων. Σαν να μην έφτανε αυτό επηρέαζαν τους πελάτες τους να 
επιλέξουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που κοστίζει λιγότερο και η δόση του 
επηρεάζεται από άλλες παραμέτρους. Το γενικευμένο κλίμα ευφορίας παρέμενε 
για πολλά χρόνια και οι τράπεζες που με κάθε σύναψη δανείου είχαν πολλά 
κέρδη μοίραζαν δάνεια για κατοικίες η και για άλλους σκοπούς πλέον ακόμα και 
σε άτομα που ήταν σίγουρο ότι θα συναντούσαν δυσκολίες στην αποπληρωμή 
των δόσεων. 

Οι τράπεζες με τη σειρά τους διαφήμιζαν το εγχείρημα τους και αντί να 
περιμένουν χρόνια την αποπληρωμή των δόσεων, έκαναν τα αναμενόμενα 
έσοδα τους τίτλους  προσδοκίας κερδών (τιτλοποίηση) και τα έριξαν στο 
χρηματιστήριο. 

Η υψηλή κερδοφορία που παρουσίαζαν τα πρώτα χρόνια οι τράπεζες είχε ως 
αποτέλεσμα να «φουσκώσουν» οι τιμές των τίτλων τους, η καλή απόδοση των 
τίτλων τούς έκαναν ανάρπαστους και έφτασαν να διαπραγματεύονται στο 
πολλαπλάσιο των αρχικών τους τιμών. Η μία τράπεζα πουλούσε τα 
τιτλοποιημένα δάνεια στην άλλη και με αυτόν τον τρόπο μετέθετε τον κίνδυνο και 
ταυτόχρονα καρπωνόταν το κέρδος. Επιπλέον, όσοι τους διέθεταν στα 
χαρτοφυλάκιά τους, κατέγραφαν στους ισολογισμούς τους απίθανες αποδόσεις, 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 
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γεγονός που έκανε τα «χαρτιά» ακόμα πιο ελκυστικά για ακόμα περισσότερους 
ενδιαφερόμενους. Είναι ενδεικτικό ότι μία μόνο «επενδυτική εταιρεία υψηλού 
ρίσκου», η γνωστή πλέον «Bear Stears», είχε στα χαρτοφυλάκιά της τίτλους 
στεγαστικών δανείων ύψους 10δισ. δολαρίων. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε μία 
αγορά παραγώγων εξασφάλισης πιστωτικού	 κινδύνου. Τα προϊόντα αυτά 
προστέθηκαν σε μία αγορά 62 τρις.	 δολαρίων με στόχο	 να προστατεύουν τις 
τράπεζες από το ενδεχόμενο επισφαλειών. Τα προϊόντα αυτά	σιγά σιγά αντί να 
χρησιμοποιούνται ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, μετατράπηκαν	 σε 
χρυσοφόρες επενδύσεις. Όλα έδειχναν να λειτουργούν σαν μια απορρυθμισμένη	
μηχανή. Υψηλά κέρδη, μεγάλη ρευστότητα και εξασφάλιση κινδύνου. 

Το 2007 όμως τα πράγματα πήραν διαφορετική πορεία. Οι τιμές των ακινήτων 
έπεσαν με αποτέλεσμα όσοι είχαν πάρει δάνεια να χρωστούν πολύ περισσότερα 
από την αξία του ακινήτου που είχαν. Αν πουλούσαν το ακίνητο συνέχιζαν να 
χρωστούν πολλά χρήματα στις τράπεζες. Πολλοί άρχισαν να μην πληρώνουν τις 
δόσεις τους. Οι κατασχέσεις και ο 17/10/13ι πλειστηριασμοί διαδέχονταν ο ένας 
τον άλλο και είχε σαν αποτέλεσμα την περεταίρω μείωση της τιμής των ακινήτων. 
Οι τράπεζες άρχιζαν να καταγράφουν μεγάλες ζημιές ενώ η μια μετά την άλλη 
άρχισαν να καταρρέουν. Οι μεγάλες τράπεζες οδηγούνταν στη καταστροφή. Μη 
γνωρίζοντας πόσο εκτεθειμένες είναι οι άλλες τράπεζες, και επομένως αν θα είναι 
σε θέση να επιστρέψουν τα δάνεια που ζητούσαν, οι τράπεζες σταμάτησαν να 
δανείζουν η μία την άλλη. Μην έχοντας πια ρευστό για να χορηγούν δάνεια, οι 
πλέον εκτεθειμένες τράπεζες σταμάτησαν να τα χορηγούν. Αυτό ήταν το σήμα 
κινδύνου. Στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου επικράτησε πανικός. Οι μετοχές 
των τραπεζών κατέρρευσαν. Οι καταθέτες που είχαν τοποθετήσει τα χρήματά 
τους σε κάποια τράπεζα τα ζητούσαν πίσω. Και η ίδιες oι τράπεζες (που γενικά 
διαθέτουν ένα ρευστό κεφάλαιο επαρκές για να καλύψουν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα ένα μικρό μέρος αυτών των απαιτήσεων) κατέρρευσαν. Ανάμεσά τους 
και χρηματοοικονομικοί κολοσσοί όπως οι «Fannie Mae», «Freddie Mac», 
«Indymac Bank» κλπ. 

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Αφού άρχισαν να καταρρέουν τα νοικοκυριά, 
άρχισαν να καταρρέουν και οι τράπεζες και όσοι είχαν ποντάρει τα χρήματα τους 
σε μελλοντικά τραπεζικά κέρδη. Μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι κατέρρευσαν όπως ο 
όμιλος «Bear Stears». Η αβεβαιότητα έδωσε τη θέση της σε πανικό και 
ουσιαστικό πάγωμα της διατραπεζικής αγοράς επεκτείνοντας ραγδαία την κρίση 
και στην πραγματική οικονομία μέσω του καναλιού του τραπεζικού συστήματος 
και της ≪πιστωτικής ασφυξίας≫ που προκλήθηκε. 

Εν ολίγοις η σημερινή κρίση ξεκίνησε από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των 
ακόλουθων τριών παραγόντων: Η φούσκα στις τιμές των ακινήτων σε πολλές 
περιοχές των ΗΠΑ, η οποία διευκόλυνε την υπέρ-κατανάλωση, με αποτέλεσμα τη 
υπέρ-θέρμανση της οικονομίας και την αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών, όπως πολλές φορές συμβαίνει σε παρόμοιες κρίσεις. 
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Η ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, από 9% των 
συνολικών στεγαστικών το 2003 σε 24% το 2007, δηλαδή μια αχαλίνωτη 
πιστωτική επέκταση σε κατηγορίες νοικοκυριών που υπό κανονικές συνθήκες δεν 
θα έπρεπε να έχουν δανειοδοτηθεί. Οι τράπεζες παρείχαν δάνεια με μόνη 
εγγύηση την αναμενόμενη αύξηση στην τιμή της κατοικίας, ενώ διευκόλυναν τα 
νοικοκυριά με ελκυστικά χαμηλά επιτόκια στα πρώτα χρόνια, τα οποία όμως θα 
αναπροσαρμόζονταν στη συνέχεια. Πολλές φορές οι τράπεζες αναλάμβαναν να 
πληρώσουν το δάνειο του νοικοκυριού από άλλη τράπεζα, επειδή το νοικοκυριό 
είχε πρόβλημα αποπληρωμής. 

Η μεταφορά του ρίσκου από τους ισολογισμούς των τραπεζών στο κοινό και 
τους επενδυτές μέσω τιτλοποιήσεων, πολλοί από τους οποίους αγνοούσαν το 
ύψος του κινδύνου και υπήρξαν επιρρεπείς στις τότε υψηλές αποδόσεις. Η 
μεταφορά αυτή του ρίσκου επέτρεπε στις τράπεζες να δανείζουν άφοβα σε μη 
φερέγγυους δανειολήπτες και στη συνέχεια να αποκτούν ρευστότητα για 
επιπλέον δανειοδοτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να βρουν νέους καταθέτες. 
 

 
2.2 Η χρηματοπιστωτική κρίση στην ελληνική οικονομία 
 

Το άνοιγμα των οικονομιών, η ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων από ήπειρο σε 
ήπειρο και από χώρα σε χώρα είναι η αιτία της επιδημίας της κρίσης. Στα 
προβληματικά τραπεζικά προϊόντα επένδυαν από πολλές χώρες μεγάλες 
τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, επενδυτικοί οργανισμοί. Η Ελλάδα είναι μέλος της 
παγκόσμιας οικονομίας και της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης με 
ελλειμματική οικονομία. Η χώρα μας δανείζεται κάθε χρόνο εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες του δημόσιου και τους τόκους 
του εξωτερικού χρέους. Σε μια περίοδο που σταμάτησαν οι πιστώσεις, η Ελλάδα 
ήταν πολύ δύσκολο να δανειστεί χρήματα και να καλύψει τις ανάγκες της. Οι 
τράπεζες επίσης σταμάτησαν να δανείζονται με αποτέλεσμα να σταματήσουν με 
τη σειρά τους τα δάνεια. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουν μεγάλο πρόβλημα 
ρευστότητας οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και οι ευπαθείς ομάδες. Η μείωση της 
οικονομικής δραστηριότητας είχε σαν αποτέλεσμα να μεγαλώσει η μαύρη τρύπα 
του προϋπολογισμού σημειώνοντας υστέρηση εσόδων.  

Τα κυριότερα αίτια για το αδιέξοδο που επήλθε η ελληνική οικονομία είναι: 
α. Οι πολιτικές που ακολούθησε η χώρα με δραστική μείωση φορολογικών 
εσόδων για περισσότερο από μια δεκαετία. 
β. Στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης που απαγόρευε τα 
κράτη μελή να δανείζονται από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα παρά μόνο από 
τους διεθνής χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από τις εμπορικές τράπεζες. 
Οι χρηματαγορές απέσυραν την εμπιστοσύνη τους προς την ελληνική οικονομία 
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και η χώρα οδηγήθηκε στο διεθνές νομισματικό ταμείο που επέβαλε αυστηρό 
πρόγραμμα μείωσης δημόσιων δαπανών. Έτσι η  κυβέρνηση οδηγήθηκε στη 
μείωση μισθιακών δαπανών και την περιστολή του κοινωνικού κράτους.  
γ. Στην ίδια την ύπαρξη του ευρώ που, πριν την κρίση, διευκόλυνε τη μεταφορά 
πόρων προς τις χώρες που αναπτύσσονταν ταχύτερα. Οι κεφαλαιακές αυτές 
εισροές ισοσκέλιζαν το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, δηλαδή επέτρεπαν πριν 
την κρίση στην Ελλάδα και άλλες χώρες της  λεγόμενης «ευρωπαϊκής 
περιφέρειας» να διατηρούν ένα σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών. Με το ξέσπασμα της κρίσης η δυνατότητα αυτή ξανεμίσθηκε, 
καθώς συρρικνώθηκαν οι κεφαλαιακές εισροές. 

Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν είχαν επιπτώσεις στη κοινωνία, στις 
εργασιακές σχέσεις, στις επιχειρήσεις και σε πολλούς κλάδους της οικονομίας 
επηρεάζοντας αποφάσεις και καταστάσεις. 
 
 

 

2.3  Επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία 
 

Η οικονομική κρίση προκαλεί δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, 
δεδομένου ότι η μείωση ή και η απουσία εισοδήματος προκαλεί απώλειες στην 
ευημερία και ωθεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια. Το εμπόριο, ο 
ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης και η  απασχόληση  αντανακλούν σε μεγάλο 
βαθμό την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία. 

Η οικονομική κρίση, σε παγκόσμια κλίμακα, θέτει σε καθεστώς ευπρόσβλητης 
εργασίας το  ήμισυ σχεδόν των εργατών, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο 
απώλειας της εργασίας και συνεπώς  σε κατάσταση εργασιακής ανασφάλειας. 
Από τα τέλη του 2008 η ανεργία άρχισε να αυξάνεται. Η κατάσταση αυτή, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω, απειλεί κυρίως τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ενώ 
αποδεικνύει βασικά αλληλοσυνδεόμενα προβλήματα: 

Την αυξανόμενη τάση των ανισοτήτων στο εσωτερικό  Την ανισοτιμία στις 
συνθήκες κοινωνικής προστασίας και υγείας, Τα πραγματικά προβλήματα της 
κρίσης επεκτάθηκαν και στο σύνολο των πολιτών, είναι η άνοδος των  επιτοκίων, 
η δύσκολη λήψη δανείων, η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων και των  
καυσίμων που επέφεραν ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών. ∆ημιουργήθηκε πτώση των καταναλωτικών δαπανών, άρα και 
πτώση των κύκλων των εργασιών.  

Η ελληνική οικονομία, πρώτη φορά μετά από δεκαέξι χρόνια, βρίσκεται 
παγιδευμένη ανάμεσα στην οικονομική ύφεση και τη δημοσιονομική κατάρρευση. 
Χάθηκαν 70.000 θέσεις εργασίας ενώ παρά τα 28 δις που δόθηκαν στις τράπεζες 
αυτά δεν πέρασαν ποτέ στις επιχειρήσεις. Η οικονομική κρίση οδηγεί σε 



Πτυχιακή Εργασία 

Πως επηρεάζει η οικονομική κρίση τους φοιτητές της Λογιστικής 

Πέτρου Γεωργία – Χρυσανθακόπουλος Ιωάννης 

 

19 
 
 

επισφαλή εργασία, ανεργία, και τελικά φτώχεια που οδηγούν στον κοινωνικό 
αποκλεισμό όλο και περισσότερων ομάδων πράγμα που αποτελεί πηγή για 
διάφορες ψυχικές διαταραχές. 
 
 
 
 
2.3.1  Επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση  
 

Όπως ήταν φυσιολογικό η δραστική μείωση της κατανάλωσης λόγω κρίσης 
επέφερε και δραστική μείωση της παραγωγικής διαδικασίας. Πολλές επιχειρήσεις 
κήρυξαν πτώχευση ενώ άλλες για να μπορέσουν να αντέξουν μείωσαν τα 
λειτουργικά κόστη τους. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αλλάξει ο κόσμος της 
εργασίας και να αλλάξουν τα καθεστώτα στις εργασιακές σχέσεις. Η οικονομική 
κρίση που πλήττει  καθημερινά και με μεγαλύτερη ένταση στη χώρα μας, 
συνοδεύεται από πολυσήμαντες πιέσεις στον κόσμο της εργασίας. Οι 
προωθούμενες αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και οργανισμών και οι μειώσεις 
προσωπικού που τις συνοδεύουν επιτείνουν την ήδη αδύναμη ισχύ της πλευράς 
των εργαζομένων και δημιουργούν ανισορροπίες δυνάμεων μεταξύ εργασίας και 
επιχειρήσεων. 

Έτσι, το πεδίο των εργασιακών σχέσεων γίνεται γόνιμο για τη δρομολόγηση ή 
και την επιτάχυνση αλλαγών που προωθούν τις επισφαλείς μορφές 
απασχόλησης, και την ριζική αναδιάταξη των παραδοσιακών σχέσεων εργασίας. 
Σε αυτό το σκηνικό η συλλογικότητα των σχέσεων απασχόλησης υποχωρεί προς 
όφελος των ατομικών ρυθμίσεων, ενώ οι εθνικοί μηχανισμοί ρύθμισης των 
αγορών εργασίας διαθέτουν ολοένα και πιο περιορισμένη επιρροή στο διεθνές 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επομένως, μολονότι η χρηματοπιστωτική κρίση δεν 
είναι πάρα μόνο η αφορμή και το άλλοθι, η επόμενη ημέρα πιθανώς θα 
συνοδευτεί από ένα αρκετά διαφορετικό τοπίο στη σφαίρα της απασχόλησης από 
αυτό που βιώσαμε μέχρι σήμερα. 
 
 
 
 
2.3.2 Επιπτώσεις της κρίσης στην ανεργία 
 

Όπως προαναφέραμε μια σοβαρή επίπτωση της οικονομικής κρίσης είναι η 
ανεργία. Το επίπεδο της απασχόλησης καθορίζεται σ' ένα βαθμό από την 
οικονομική ανάπτυξη και έτσι με τη μειωμένη παραγωγή σε όλους τους τομείς της 
ελληνικής οικονομίας, τα στοιχειά αλλά και οι προβλέψεις δεν είναι αισιόδοξα. 
Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διεθνών οίκων αξιολόγησης η χώρα μας θα αργήσει 
πολύ να ανακάμψει και να αυξήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Πριν την εμφάνιση της κρίσης, ενδεικτικά για το έτος 2007 ο δείκτης ανεργίας 
στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 8,3% έναντι 8,9% το 2006 σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat. Τον επόμενο χρόνο, 
συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 2008, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 7,8%, όπως 
ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. 
«Ο Νοέμβριος είναι ο πρώτος μήνας στον οποίο αρχίζουν να γίνονται ορατές 
στην αγορά εργασίας οι συνέπειες από τη επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας. Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιβραδύνθηκε 
σημαντικά», τόνισε ο Νίκος Μαγγίνας, οικονομολόγος στην Εθνική Τράπεζα. 
Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, οι επίσημα άνεργοι στην Ελλάδα ανήλθαν σε 384.988 
τον Νοέμβριο έναντι εκτιμώμενων 4.553.911 απασχολούμενων. Οι οικονομικά μη 
ενεργοί ανήλθαν σε 4.306.855. Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες 
διαμορφώθηκε στο 11,6% και στους άνδρες στο 5,2%. Η παρατεταμένη όμως 
οικονομική κρίση έχει οδηγήσει, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, σε 
περεταίρω αύξηση των δεικτών της ανεργίας. Συγκεκριμένα, στο 8,6% ανήλθε η 
ανεργία τον Ιούνιο του 2009, έναντι του 7,3% που ήταν τον Ιούνιο 2008. Οι 
άνεργοι ανήλθαν σε 427.707 άτομα τον Ιούνιο του 2009, έναντι των 359.978 που 
ήταν τον Ιούνιο του 2008 και των 403.365 που ήταν τον Ιούνιο του 2007. Κατά 
ομάδες ηλικιών η ανεργία έφθασε το 22,9% στις ηλικίες 15-24 ετών τον Ιούνιο 
του 2009, έναντι του 22,3% του Ιουνίου 2008 και του 21,3% του Ιουνίου 2007. 
Εξάλλου, στις ηλικίες 25-34 ετών τον Ιούνιο του 2009 η ανεργία καταγράφηκε στο 
11,8%, στις ηλικίες 35-44 ετών στο 7,1%, στις ηλικίες 45-54 στο 5,3%, στις 
ηλικίες 55-64 στο 3,8% και στις ηλικίες 65-74 ετών στο 0,7%. 

Ενδεικτικό για το πόσο αυξάνεται η ανεργία με την κρίση είναι ότι τον 
Ιανουάριο του 2012 η ανεργία ήταν στο 21,5% ενώ τον Ιανουάριο του 2013 
ανήλθε στο 27,2. Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει πως οι άνεργοι 
αυξήθηκαν κατά 281.048 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 (+26,3%) 
και κατά 95.709 άτομα σε σχέση με τον ∆εκέμβριο του 2012 (+7,6%) και ανήλθαν 
στα 1.348.742 άτομα. Αντίστοιχα, οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 270.629 
άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 (-7,0%) και κατά 11.653 άτομα σε 
σχέση με τον ∆εκέμβριο του 2012 (-0,3%) και διαμορφώθηκαν σε 3.617.771 
άτομα. Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε 
αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 878 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 
2012 (μηδενική μεταβολή) και κατά 535 άτομα σε σχέση με τον ∆εκέμβριο του 
2012 (μηδενική μεταβολή) και διαμορφώθηκαν σε 3.346.423 άτομα. Στις γυναίκες 
το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε τον Ιανουάριο στο 31,4% από 25,4% τον ίδιο 
μήνα του 2012, ενώ στους άνδρες αυξήθηκε σε 23,9% από 18,6%. 

Η ανεργία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, σε μια χώρα , για 
όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα σε νέους που πρέπει να αποφασίσουν για 
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το μέλλον τους, η ανεργία σε κάθε κλάδο ξεχωριστά μπορεί να επηρεάσει την 
απόφαση τους για το τι σπουδές θα επακολουθήσουν και πολύ συχνά να 
αλλάξουν τις προτιμήσεις τους και  να παραμελήσουν τα όνειρα τους 
ακλουθώντας το δρόμο με το λιγότερο ρίσκο για τη καριέρα τους. 
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3.1 Έννοια του λογιστή/ λογιστικής. 
 

Ως λογιστές-ορκωτοί  ορίζονται τα μέλη ενός σώματος, που έχουν το δικαίωμα 
να ασκούν τον έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων, είτε ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερόμενων είτε υποχρεωτικά από το νόμο, είτε μετά από κρατική επιταγή. 
Ο θεσμός των ορκωτών λογιστών δημιουργήθηκε πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία 
το 1880 και μετέπειτα επεκτάθηκε σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα, το Σώμα 
Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) ιδρύθηκε με βάση το νόμο 3329/1955 με σκοπό τον 
έλεγχο των Ανώνυμων Εταιρειών, των ΕΠΕ και των άλλων μεγάλων 
επιχειρήσεων. Το ΣΟΛ διοικείται από εποπτικό συμβούλιο, το οποίο έχει το 
δικαίωμα να καθαιρέσει ένα μέλος του ΣΟΛ στην περίπτωση που παραβεί τα 
καθήκοντα του.   

Οι ορκωτοί λογιστές δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά το λειτούργημα 
τους είναι δημόσιο και είναι τελείως ανεξάρτητοι κατά την εκτέλεση της εργασίας 
τους, έχουν δε το δικαίωμα να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων, βιβλίων της 
επιχείρησης την οποία ελέγχουν.   

Η ετοιμολογία τώρα της λογιστικής είναι από το ρήμα λέγω, που σημαίνει και 
«συλλέγω», «συναθροίζω» και «συνάγω». Το ρήμα αυτό στο χώρο των 
οικονομικών πράξεων υποδηλώνει «σημειώνω», «γράφω», «ταξινομώ», 
«ελέγχω» και «συμπεραίνω». Όπως συνάγεται από το σύγγραμμα του 
Αριστοτέλη Αθηναίων Πολιτεία, οι λογιστές αποτελούσαν στην Αθήνα αρχή η 
οποία δεχόταν την λογοδοσία όλων εκείνων των αρχόντων που διαχειρίζονταν 
χρήματα. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι οι γραμματείς, δηλαδή οι λογιστικοί 
υπάλληλοι των αρχόντων, κατέγραφαν τις λογιστικές πράξεις που διενεργούνταν, 
και από αυτή την καταγραφή προερχόταν και ο «λόγος» τον οποίο έλεγχαν οι 
«λογιστές». 

Ο λογιστής λοιπόν είχε ταυτιστεί με τον τεχνίτη που έγραφε σε χοντρά 
λογιστικά κατάστιχα, μέτραγε το ταμείο με τα μετρητά και έγραφε χειρόγραφες 
αποδείξεις για όλες τις συναλλαγές. Αργότερα στην εικόνα του λογιστή 
συμπληρώθηκε από την αριθμομηχανή και την χαρτοταινία, που σε στιγμές 
έντασης εργασίας είχε αρκετά μέτρα μήκος κουλουριασμένη μπροστά από το 
γραφείο του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 
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Οι συνθήκες για το λογιστικό επάγγελμα, παρ' όλο που το ίδιο δεν υπήρξε 
ποτέ οδηγός των εξελίξεων, τροποποιήθηκαν δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. 
Οι αλλαγές σήμερα συνεχίζονται, σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία, και 
δεν μπορούν να προβλεφθούν. Οι οικονομικές και πολιτικές ανατροπές, σε 
συνδυασμό με την τεχνολογία, κάνουν τα οικονομικά σύνορα (που είναι και τα 
πιο σημαντικά) όλο και πιο δυσδιάκριτα, με αποτέλεσμα ο σύγχρονος λογιστής 
να αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικές προκλήσεις από τον συνάδελφο του μόλις 
μερικές δεκαετίες πριν. 

Πλέον μπορούμε να διακρίνουμε δύο ή και τρείς κατηγορίες λογιστών.  
Α) 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. 
Β) στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ελεύθεροι 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 συμπεριλαμβάνει σαν υποκατηγορία αν όχι σε ξεχωριστή 
Γ) την τρίτη κατηγορία, τους ορκωτούς λογιστές τους οποίους διακρίνει 
μεγαλύτερη εξειδικευμένη εκπαίδευση στον έλεγχο λογιστικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τον Ν. 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, εταιριών.    
 
 
3.1.1 Χαρακτηριστικά, υποχρεώσεις, δικαιώματα και αρχές του Λογιστικού 
Επαγγέλματος.  

Στην Ελλάδα χιλιάδες λογιστές πήραν το επαγγελματικό βάπτισμα του πυρός 
περιμένοντας στην σειρά να τρυπήσουν κούτες από χαρτιά στο τμήμα θεώρησης 
βιβλίων κάποιας εφορίας. Στην συνέχεια της καριέρας τους σαν βοηθοί λογιστές 
ανάμεσα στα σημαντικότερα καθήκοντα τους ήταν το με πόσα ψηφία θα 
αναγράφεται η ώρα στο δελτίο αποστολής, σε πόσα αντίγραφα εκτυπώνονται 
παραστατικά με περίεργα ονόματα, τί διαδικασίες ακολουθούνται στις 
«τριγωνικές» παραδόσεις, και άλλα παρόμοια (τα θέματα με τα οποία 
απασχολούνται οι λογιστές, έχουν μάλιστα τα τελευταία χρόνια εμπλουτιστεί και 
τεχνολογικά όπως π.χ. τί γίνεται αν γεμίσει η μνήμη των φορολογικών 
μηχανισμών ή πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά στοιχεία για την πολλά 
υποσχόμενη «διασταύρωση».) τα οποία αντί να μειωθούν αυξάνονται τα 
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τελευταία χρόνια. Σαν προϊστάμενοι λογιστηρίου αργότερα ήρθαν αντιμέτωποι με 
την αυθαίρετη ερμηνεία φορολογικών νόμων ή νομοθετικών κενών που υπήρχαν 
ή και δημιουργήθηκαν με την πρακτική των ελέγχων. Το τεκμήριο ενοχής που 
εφαρμόζεται στην διάρκεια των φορολογικών ελέγχων και μεταφράζεται στο 
«όλοι φοροδιαφεύγουν εκτός αν αποδείξουν το αντίθετο», ανατροφοδοτεί την 
παραβατική νοοτροπία επαγγελματιών και επιχειρήσεων, που αποτελούν τον 
επαγγελματικό χώρο των λογιστών. Αυτό συμβαίνει γιατί απενοχοποιούν οι 
ελεγχόμενοι την ιδέα ότι είναι φορολογικά παράνομοι, με αποτέλεσμα να έχουν 
κίνητρο μόνο την ταμειακή ενίσχυση της φοροδιαφυγής, με από μηχανής θεό τον 
«συμβιβασμό». Οι φορολογικές «περαιώσεις», που έχουν καθιερωθεί τα 
τελευταία χρόνια σαν κρατική εισπρακτική τακτική, επιβεβαιώνουν με τον πιο 
επίσημο τρόπο κάθε αρνητικό φορολογικό στερεότυπο και, το σπουδαιότερο, 
υποβαθμίζουν (για την ακρίβεια ακυρώνουν) τον ρόλο του λογιστή-φοροτεχνικού. 

Τα βασικά όσο και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του λογιστικού επαγγέλματος 
περιλαμβάνουν:  

1. την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό μέσα από προσωπική σχέση και σχέση 
εμπιστοσύνης. 
2. υψηλού βαθμού εξειδίκευση, εκπαίδευση και εμπειρία. 
3. η επένδυση για την απόκτηση των προσόντων και της επαγγελματικής 
ικανότητας είναι σε εκπαίδευση και σε πνευματική προσπάθεια, κυρίως. 
4. αυτοέλεγχος μέσα από εξετάσεις και κώδικες συμπεριφοράς που 
οργανώνονται, επιβλέπονται και επιβάλλονται από τις αντίστοιχες 
επαγγελματικές οργανώσεις- συλλόγους. 

 
Επίσης οι επαγγελματίες λογιστές πρέπει να τηρούν έναν αριθμό 

προϋποθέσεων ή βασικών αρχών. Αυτές είναι αρχικά η ακεραιότητα, καθώς 
ένας λογιστής πρέπει να είναι ευθύς και τίμιος στην εκτέλεση των 
επαγγελματικών του υπηρεσιών. Θα πρέπει να είναι δίκαιος και σωστός χωρίς 
προκαταλήψεις, συγκρούσεις συμφερόντων και επιρροή άλλων, να υπερισχύει 
δηλαδή η αντικειμενικότητα. Ένας επαγγελματίας λογιστής θα πρέπει να 
σέβεται τη μυστικότητα των πληροφοριών που αποκτά, και δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει καμία τέτοια πληροφορία χωρίς κατάλληλη ή 
ρητή εξουσιοδότηση εκτός και αν έχει νομική υποχρέωση ή επαγγελματικό 
δικαίωμα και καθήκον να τις αποκαλύψει. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενεργεί 
κατά τρόπο συνεπή με την καλή φήμη του επαγγέλματος και να αποφεύγει 
οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπορούσε να δυσφημίσει το επάγγελμα. Τέλος θα 
πρέπει να εκτελεί τις επαγγελματικές του υπηρεσίες σύμφωνα με τα ισχύοντα 
τεχνικά και επαγγελματικά πρότυπα. 
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3.2 Ο σύγχρονος ρόλος και τα χαρακτηριστικά του λογιστή 

Συχνά αναφέρεται ότι το λογιστήριο είναι η καρδιά της επιχείρησης. Η 
πραγματική πρόκληση όμως για τους λογιστές είναι να μετακομίσουν στο μυαλό 
της επιχείρησης. Να μην εκτελούν μηχανικά εγγραφές και υπολογισμούς, αλλά να 
βοηθάνε στην σωστή ανάπτυξη της εταιρείας ή του οργανισμού που ανήκουν, 
εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το ∆ημόσιο συμφέρον. Το θέμα της δράσης 
σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον τίθεται σαν βασικός στόχος από την ∆ιεθνή 
Ομοσπονδία Λογιστών. ( Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του κώδικα 
δεοντολογίας: The mission of International Federation of Accountants (IFAC) is 
«the worldwide development and enhancement of an accountancy profession 
with harmonized standards, able to provide services of consistently high quality in 
the public interest», Code of Ethics for Professional Accountants)  

Ο λογιστής βρίσκεται μεταξύ διαφόρων δυνάμεων, διαδικασιών και νόμων και 
πρέπει να ισορροπεί ανάμεσά τους, ικανοποιώντας συμφέροντα που συχνά είναι 
και αντίθετα (τουλάχιστον φαινομενικά). Τηρεί την φορολογική νομοθεσία, 
υπολογίζει και αποδίδει φόρους στο Κράτος, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να 
ελαχιστοποιήσει την φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης την οποία 
υπηρετεί, εκμεταλλευόμενος κίνητρα και εναλλακτικές λογιστικές πολιτικές. 
Παρέχει πληροφορίες σε τρίτους, διαταράσσοντας την εμπιστευτικότητα, αλλά 
δεν αποκαλύπτει μυστικά (γιατί όλες οι επιχειρήσεις έχουν τέτοια να κρύψουν) 
που η θέση του δίνει το προνόμιο να κατέχει. Υπολογίζει και προτείνει το μέρισμα 
προς διανομή ικανοποιώντας τους μετόχους, προφυλάσσοντας ταυτόχρονα την 
εταιρεία από την ταμειακή εξάντληση. Βοηθάει στην στρατηγική ανάπτυξη της 
εταιρείας προστατεύοντας την ταυτόχρονα από κινδύνους. 

Οι κύριες λοιπόν δραστηριότητες των σύγχρονων λογιστών θα μπορούσαν να 
συνοψιστούν στις εξής: 

 ∆ημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης πόρων (οικονομικών ή μη). 
   Ικανοποίηση των νομίμων ενδιαφερόντων των συναλλασσομένων 
(stakeholders) με την επιχείρηση (μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές, Κράτος, 
πελάτες, τρίτοι). 
   Ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών για την λήψη βραχυπρόθεσμων ή 
στρατηγικών αποφάσεων. 
   Προετοιμασία και επικοινωνία προς τρίτους οικονομικών 
αποτελεσμάτων με βάση λογιστικές αρχές (∆ΛΠ, φορολογικές, εθνικές). 
   Έλεγχος κόστους μέσω μεθόδων κοστολόγησης, προϋπολογισμών και 
προβλέψεων 
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   ∆ιαχείριση κινδύνων (risk management) και προστασία περιουσιακών 
στοιχείων 

Στα παραπάνω θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα κύρια αντικείμενα 
(π.χ. εξοικονόμηση πόρων μέσω ανάλυσης και βελτιστοποίησης διαδικασιών) ή 
διοικητικά καθήκοντα (HR, IT) τα οποία χρεώνονται σε πολλές περιπτώσεις στον 
λογιστή. Όλα τα προηγούμενα επιτυγχάνονται εν μέσω της αυξημένης 
πολυπλοκότητας του σύγχρονου περιβάλλοντος. 

 
 
 
3.3 Επιβίωση λογιστικών γραφείων στη σύγχρονη κρίση 
 
 

 Στην παρούσα οικονομική κατάσταση, ποιος κλάδος της οικονομίας δεν 
αντιμετωπίζει προβλήματα ή έστω πολύ σοβαρές προκλήσεις; Αναμφισβήτητα 
απαιτείται άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα και λύσεις, που να καθιστούν 
την επιχείρηση ανταγωνιστική και να εξασφαλίζουν την επιβίωσή της. Πολλοί 
είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο μόνος κλάδος που παρέμεινε αλώβητος είναι 
αυτός των λογιστικών γραφείων. Έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία τεράστιας 
ανάπτυξης και κερδοφορίας, όπου κυριολεκτικά δεν έβρισκαν αρκετά άτομα στην 
αγορά για να τους κάνουν λογιστές, ήρθε η ώρα και αυτός ο κλάδος να 
αντιμετωπίσει την πραγματική κατάσταση της αγοράς. Οι λογιστές είναι και αυτοί 
αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου, με την ίδια επιβάρυνση σε 
έμμεσους και άμεσους φόρους, μείωση του αφορολόγητου, έκτακτες εισφορές, 
τέλος επιτηδεύματος, ασφαλιστικές εισφορές σε Ο.Α.Ε.Ε. και ΙΚΑ κ.λπ. 

Με την ψήφιση του Ν 3842/2010,  επέβαλαν στους λογιστές να εκδίδουν τις 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν έχουν εισπράξει την για χρόνια 
καθηλωμένη αμοιβή από τους πελάτες. Ταυτόχρονα όμως, έχουν να 
αντιμετωπίσουν και τις ευθύνες έναντι του ∆ημοσίου καθώς, βάσει του 
ν.3842/2010 ως Πιστοποιημένοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, θεωρούνται 
«συνυπεύθυνοι» μαζί με τους πελάτες για την μη, τυχόν, πληρωμή των 
υποχρεώσεών προς το κράτος. ∆υστυχώς, το ∆ημόσιο δεν αναγνωρίζει στη 
σημερινή οικονομική συγκυρία την πραγματική αδυναμία των περισσοτέρων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να καταβάλλουν τις οφειλές τους, αλλά νομοθετεί 
θεωρώντας τις ως «φοροδιαφεύγουσες». 

 
3.3.1 Προβλήματα ενός  σύγχρονου λογιστικού γραφείου  
 

Ποια λοιπόν μπορεί να είναι τα προβλήματα ενός λογιστικού/ελεγκτικού 
γραφείου; 
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1) Οι φορολογούμενοι πολίτες αν και επισκέπτονται τακτικά τα λογιστικά 
γραφεία για να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους, αλλά και για να λύσουν τις 
απορίες τους, δυσκολεύονται πλέον (κυρίως λόγω ανέχειας) να καλύψουν τις 
υποχρεώσεις τους απέναντι στους λογιστές. Η μείωση των μισθών και των 
συντάξεων οδήγησε στη μείωση της κατανάλωσης με ταυτόχρονη άνοδο του 
πληθωρισμού, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μη μπορούν πλέον να 
πληρώσουν την ίδια αμοιβή στο λογιστή όπως τα προηγούμενα χρόνια.  Έτσι 
πολλά λογιστικά γραφεία απειλούνται με λουκέτο καθώς δυσκολεύονται και 
εκείνα με τη σειρά τους να καλύψουν τα έξοδα τους. Με άλλα λόγια υπάρχει 
αδυναμία είσπραξης από πελάτες. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί ένα λογιστικό 
γραφείο να έχει εκατοντάδες πελάτες, όπως μάλλον έχουν τα μεγάλα λογιστικά 
γραφεία, όμως τι να τους κάνει όταν δεν μπορεί να εισπράξει. Αλλά απαιτούν και 
συνεχώς τις υπηρεσίες του λογιστή για να σώσουν τις επιχειρήσεις τους.  

2) Οι εποχές που οι εταιρείες και επιχειρήσεις γεννιούνταν με ταχείς ρυθμούς 
δεν υπάρχουν πια. Έτσι οι λογιστές βρίσκουν πολύ δύσκολα νέους πελάτες 
και ακόμα και αυτούς που βρίσκουν είναι απλά πελάτες ανταγωνιστών, που 
αλλάζουν λογιστικό γραφείο με την ελπίδα μιας καλύτερης εξυπηρέτησης, και 
φυσικά, μειωμένων χρεώσεων. 

3) Για χρόνια τα λογιστικά γραφεία, λόγω τις ραγδαίας ανάπτυξης τους, 
δυσκολεύονταν στο να βρουν προσωπικό για να στελεχώσουν τις κενές θέσεις 
που απαιτούνταν και δημιουργούσαν οι νέοι πελάτες, η ανάπτυξη και τα 
περιθώρια υψηλού κέρδους. Οι μισθοί σε μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη ήταν  
καλοί, και ο αριθμός των υπαλλήλων αρκετά μεγάλος. Πλέον όμως που η 
δουλειά έχει μειωθεί, οι εισπράξεις είναι ελάχιστες, οι απολύσεις ήρθαν σαν 
απόρροια της παρούσας οικονομικής κατάστασης. 

   
 

3.3.2 Νέα δεδομένα και λύσεις για επιβίωση λογιστικού γραφείου 
 
Όπως αναλύσαμε παραπάνω ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο παρουσιάζει 

πολλαπλά προβλήματα, και θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της 
κρίσης ώστε να καταφέρει να επιβιώσει. 

Αρχικά, θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του αναθεωρώντας την 
τιμολογιακή του πολιτική. Προτάσεις για λογιστικές υπηρεσίες που θα 
αφορούν «οικογενειακό πακέτο» ή άλλες υπηρεσίες που θα παρέχονται δωρεάν, 
όπως έκδοση εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος, απόκτηση κλειδαρίθμου για 
υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι ενδεικτικές προς αυτή την κατεύθυνση, 
ώστε να υιοθετηθεί ένα ευέλικτο μοντέλο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη 
δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. 

 Οι αλλαγές που απαιτούνται στο στρατηγικό πλάνο και έχουν άμεση 
επίπτωση στη λειτουργία του λογιστικού γραφείου περιλαμβάνουν και μια 
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επιθετική πολιτική εύρεσης νέων πελατών, που η κρίση προσφέρει, σε όσους 
έχουν την ευκαιρία και το οικονομικό υπόβαθρο να τη στηρίξουν. Περιορίζοντας 
τα λειτουργικά έξοδα και λαμβάνοντας κρατικές επιδοτήσεις για αναβαθμισμένο 
λογιστικό software και διατήρηση των θέσεων εργασίας, ένα λογιστικό γραφείο 
μπορεί να ασκήσει επιθετικά μέτρα προβολής και διαφήμισης και να προσεγγίσει 
νέες επιχειρήσεις - πελάτες, στην προσπάθειά του να ενημερώσει και να 
συμβάλλει στην εφαρμογή των νέων και σημαντικά δυσνόητων φορολογικών 
μέτρων, που επιβαρύνουν όλους 

Τέλος, η εξαιρετική συγκυρία των εποχών απαιτεί αναθεώρηση των 
πολιτικών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενός λογιστικού γραφείου στα 
γενικότερα πλαίσια της στρατηγικής που εφαρμόζει. Με τους φόρους και τις 
περικοπές να πλήττουν όλα τα νοικοκυριά, ο κοινωνικός ρόλος του λογιστή 
αναβαθμίζεται: αποτελεί τη «γέφυρα» μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και 
του απλού πολίτη και καλείται να εξηγήσει, να ενημερώσει, να διευκολύνει κάθε 
φορολογούμενο στην επιβολή των νέων μέτρων χωρίς κάποιο προβλεπόμενο 
κέρδος. Η εποχή δεν σηκώνει ευκαιρίες αισχροκέρδειας πατώντας στην άγνοια 
των πολλών, αλλά απαιτεί μια κοινωνική συνοχή και σύμπνοια για την 
αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. 

 
 

3.4 ΤΕΙ Λογιστικής Πειραιά 
 

Τα Τ.Ε.Ι. ,σε σχέση με τα Πανεπιστήμια που 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, 
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. 
Επίσης τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην ανώτατη 
εκπαίδευση με βάση τους νόμους 2916/01 και 4009/2011.  

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. 

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 
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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 «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)» και από το εαρινό 
εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012 – 13 ξεκινά να λειτουργεί το Π.Μ.Σ. στη 
«∆ημόσια 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. 

 
 

3.4.1 Απόκτηση πτυχίου Λογιστικής 
 
Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου της Λογιστικής 

ακολουθεί τα πρότυπα των κορυφαίων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της 
Βορείου Αμερικής. Πρωταρχικός στόχος είναι να εφοδιαστούν οι απόφοιτοι με τις 
κατάλληλες γνώσεις σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής, φορολογικής, εμπορικού 
δικαίου και χρηματοοικονομικών για ορθολογική λήψη αποφάσεων στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Το πτυχίο Λογιστικής είναι εγκεκριμένο από διεθνή επαγγελματικά σώματα 
όπως το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), και 
το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).  

Το πτυχίο λογιστικής παρέχει άρτια κατάρτιση για πετυχημένη καριέρα σε 
ελεγκτικούς οίκους σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής και φορολογικής καθώς και 
σε τράπεζες, ημι-κρατικούς, δημόσιους και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς. 
Επίσης, ελεγκτικοί οίκοι παρέχουν ευκαιρίες σε φοιτητές μας για πρακτική 
εξάσκηση τα καλοκαίρια (summer internship). Πτυχιούχοι του προγράμματος 
λογιστικής αποκτούν επίσης τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα Master ή Ph.D.  

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.  
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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.  

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 (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 πρώτα εξάμηνα οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 
εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. 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, ∆ημόσιο) 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. 

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 :  
• Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την 

κείμενη φορολογική νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆.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.  
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• 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. 

 
 

3.5 Απασχόληση 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:  

- ∆ημόσιος Τομέας και Ο.Τ.Α.  

- Ιδιωτικός τομέας  

- Αυτοαπασχολούμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες)  

Επισημαίνεται ότι οι λογιστές, παρότι 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 ∆ημοσίου ∆ικαίου και Ο.Τ.Α.  

Οι πτυχιούχοι Λογιστές μπορούν να απασχοληθούν στην ειδικότητά τους σε:  

■ Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες.  

■ ∆ημόσιους Οργανισμούς.  
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■ Νομαρχίες.  

■ ∆ήμους.  

■ ∆ημοτικές 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, εταιρείες οικονομικών, συμβουλευτικών και 
αναπτυξιακών υπηρεσιών, διαχείρισης και υποστήριξης κοινοτικών 
χρηματοδοτικών 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. (∆ευτεροβάθμια, 
μεταλυκειακή, Τριτοβάθμια, Σχολές Μαθητείας (ΟΑΕ∆). Συνεχιζόμενη 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ερευνητικοί Φορείς, Ιδρύματα και 
Ινστιτούτα).  

■ 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.  
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■ 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. 

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

α. Το επάγγελμα του Λογιστή. 

β. Το επάγγελμα του Φοροτεχνικού. 

γ. Το επάγγελμα του Τραπεζικού υπαλλήλου / στελέχους τραπεζών. 

δ. Το επάγγελμα του στελέχους ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

ε. Το οικονομολογικό επάγγελμα. 

στ. Το επάγγελμα του ελεγκτή λογιστή. 

ζ. Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή. 

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

θ. Το επάγγελμα του στελέχους επιχείρησης. 

ι. Το επάγγελμα του επιχειρηματία 
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ια. Το επάγγελμα του δημοσίου υπαλλήλου 

ιβ. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

 

3.5.1 Οι απαιτούμενες δεξιότητες των σύγχρονων φοιτητών της λογιστικής 

Στη σημερινή εποχή, οι επί πτυχίο φοιτητές της λογιστικής θεωρούν σημαντική 
τη διαρκή μάθηση , έτσι ώστε να παραμένουν συνεχώς ενήμεροι για τις 
τρέχουσες εξελίξεις , ως την επαγγελματική δεξιότητα με την μεγαλύτερη 
προτεραιότητα για μία επιτυχημένη καριέρα. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικές 
θεωρούν και τις ακόλουθες ομάδες δεξιοτήτων:   

 προσωπικές και επικοινωνιακές (συνεργασία, επικοινωνία 
,προσαρμοστικότητα) 

 ανάλυση και σχεδιασμού (για προβλήματα) 
 κατανόηση και εκτίμηση των καταστάσεων (αποφάσεις και κριτική σκέψη) 
 ηγετικές και διαπροσωπικές σχέσεις (σεβασμός) 

Πολλοί είναι οι φοιτητές που πιστεύουν ότι οι παραπάνω επαγγελματικές 
δεξιότητες δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά κατά τη διάρκεια της φοίτησης. 
Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι τα μεγαλύτερα κενά μεταξύ των προσδοκιών και των 
αντιλήψεων των φοιτητών από την εκπαίδευση τους έχουν να κάνουν με την 
αυτό-υποκίνηση, την επαγγελματική συμπεριφορά , την προφορική επικοινωνία, 
τη λήψη αποφάσεων και τη διαρκή μάθηση.  

Από τη μεριά τους ,οι μελλοντικοί εργοδότες των πτυχιούχων λογιστικής 
επιθυμούν να υπάρχει ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, να κατανοήσουν την 
αγορά και τις επιχειρήσεις. Την εμπειρία δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες 
εργασίας και φυσικά την κατοχή των βασικών τουλάχιστον λογιστικών γνώσεων. 

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 γενικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι 
ότι στα απαιτούμενα προσόντα εντάσσονται πλέον σε κάθε περίπτωση οι 
γνώσεις στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.    
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3.6 Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης 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 ∆ιασύνδεσης 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 ∆ιασύνδεσης 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.  

■ Συμβουλευτική για σύνταξη βιογραφικού, συμμετοχής σε συνέντευξη, 
εξεύρεση εργασίας κ.λπ. 

ΙΙΙ. Υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας:  
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■ ∆ιοργάνωση 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 και το 
τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5381294-6. 

 

 

3.7 Αμοιβές Λογιστών 

Η τελευταία συλλογική σύμβαση εργασίας λογιστών  είναι διατυπωμένη από το 
2009 σύμφωνα με την πανελλήνια ομοσπονδία λογιστών. 

Η 146/84 απόφαση του ∆.∆.∆.∆ Αθήνας περιλαμβάνει την Σ.Σ.Ε  του 2009(∆.Α. 
45-2/11/2009) 

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι λογιστές και οι βοηθοί λογιστών που 
εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, 
ξενοδοχειακές, εμπορικές και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και 
εκμεταλλεύσεις όλης της χώρας. 

Άρθρο 2  Βασικοί μισθοί 

Οι βασικοί μισθοί των λογιστών και των βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της 
απόφασης αυτής, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008 με βάση τη διαιτητική 
απόφαση 54/2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 1% και όπως αυτοί 
θα διαμορφωθούν την 31.10.2009 αυξάνονται από 1.11.2009 κατά ποσοστό 5%, 
και διαμορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα: 
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Α) Λογιστές 

ΧΡΟΝΙΑ  

ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

Αύξηση 1% 

Από 1/1/2009 

έως 31/10/2009

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

Αύξηση 5% 

Από 1/11/2009 

0-2 958,80 1.006,74

2-4 1.010,09 1.060,74

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

16-17 1.271,29 1.334,85

17-18 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

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 
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εργασίας 
  

ΧΡΟΝΙΑ  

ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

Αύξηση 1% 

Από 1/1/2009 

έως 31/10/2009 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

Αύξηση 5% 

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

12-14 1.063,06 1.116,21

14-16 1.100,44 1.155,46

16-17 1.126,69 1.183,02

 

Άρθρο 3  Επίδομα Ισολογισμού 

1. Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις 
από 1.1.2009 ορίζεται σε ποσοστό 80% και υπολογίζεται στο σύνολο των 
νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός. 

2. 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 στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά 
τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, 
πρατήρια κ.λ.π. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα. 

 

Άρθρο 4  Γενική ρύθμιση 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 54/2008 και των 
προηγουμένων αυτής ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν 
τροποποιούνται με την παρούσα. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από 
αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
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4.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την ελληνική 
οικογένεια με φοιτητή, που με την κρίση που επικρατεί στις μέρες μας 
αντιμετωπίζει μία πληθώρα προβλημάτων για να μπορέσει να προσφέρει στο 
παιδί του τα εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον. Φυσικά σε σχέση με παλαιότερα 
χρόνια τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρέχετε 
έστω και κάποια βοήθεια από το κράτος, έστω και ελάχιστη, για να 
εξακολουθήσουμε να λέμε ότι η ελεύθερη παιδεία συνεχίζει να υπάρχει, όπως το 
αντιλαμβάνεται κανείς. 

Έτσι όσο περνάνε τα χρόνια σε μία ελληνική οικογένεια οι αξίες και οι 
ιεραρχικοί ρόλοι αλλάζουν συνεχώς. ∆ηλαδή ότι ο πατέρας είναι ο αρχηγός της 
οικογένειας και κουμαντάρει τα χρήματα του σπιτιού, και ότι η μητέρα πρέπει να 
ζει για τα παιδιά της και να είναι στο σπίτι, δεν ισχύει πια. Και αυτό γίνεται λόγω 
της εξέλιξης της κοινωνίας, της οικονομίας και πλέον της κρίσης που επικρατεί 
τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και αναγκάζει μια οικογένεια 
να εργάζονται όσα μέλη μπορούν για να τα βγάλουν πέρα στις όλο και 
αυξανόμενες υποχρεώσεις. 

Ένα θετικό που παρατηρείται και αξίζει να σημειωθεί είναι ότι, στην 
πλειοψηφία τουλάχιστον των σύγχρονων εφήβων και φοιτητών, οι παραδοσιακές 
αξίες σχετικά με την αλληλοβοήθεια, τον σεβασμό και τις υποχρεώσεις προς 
γονείς και συγγενείς δεν έχουν χαθεί. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ένδειξη 
συναισθηματικής συνοχής ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, πράγμα που 
βοηθάει μια οικογένεια να αντιμετωπίζει την όποια δυσκολία τυχόν προκύψει. 
Όσον αφορά λοιπόν τους φοιτητές πιστεύεται ότι διατηρούν στενές σχέσεις και 
ισχυρούς δεσμούς με τα μέλη της οικογένειας. 

 

 

 

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΚΡΙΣΗΣ 
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4.2 Ελληνική Οικογένεια με φοιτητή 

Καθώς περνάνε τα χρόνια, και τα παιδιά είναι έτοιμα να πάνε στο 
πανεπιστήμιο, οι γονείς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε 
αλλαγή. Ειδικά όταν το παιδί θα φύγει εκτός σπιτιού και θα πάει σε άλλη πόλη για 
να σπουδάσει. ∆εν σημαίνει όμως, ότι αν το παιδί συνεχίσει να μένει στο σπίτι, 
δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Η μεγαλύτερη σημαντική αλλαγή σε μία οικογένεια 
είναι τα έξοδα. Το παιδί σαν φοιτητής έχει κάποια έξοδα, που αναλόγως την 
οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας, πρέπει να καλύψει. Μην ξεχνάμε 
όμως ότι οι γονείς φροντίζουν και τρέχουν για το παιδί τους πριν αυτό το ζητήσει, 
υπάρχει υπερπροστασία , και αυτό έχει πολλές φορές σαν αποτέλεσμα ο νέος να 
μην έχει καλή σχέση με τη διαχείριση των χρημάτων.  

Ο φοιτητής λοιπόν καθώς απομακρύνεται από το σπίτι του αισθάνεται ένα 
αίσθημα ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Έτσι παίζει σημαντικό ρόλο η ομαλή 
απομάκρυνση από το σπίτι για ένα φοιτητή, ώστε να προσαρμοστεί στο νέο του 
σπίτι, που είτε θα μένει μόνος του ή με κάποιο συγκάτοικο. Για αυτό το λόγο οι 
γονείς θα πρέπει πρώτα από όλα να είναι οι ίδιοι συμφιλιωμένοι με την ιδέα της 
απομάκρυνσης του παιδιού τους από το σπίτι. Θα πρέπει να του δείξουν 
εμπιστοσύνη, να τον ενθαρρύνουν για αυτή τη νέα εμπειρία και να το 
συμβουλεύουν.   

Από την άλλη υπάρχει και ο  φοιτητής που αισθάνεται ανακούφιση που δεν θα 
μετακομίσει σε άλλη πόλη και ο βασικότερος λόγος είναι τα διπλάσια-τριπλάσια 
έξοδα. Παρ’ όλα αυτά οι αποστάσεις από το σπίτι στο πανεπιστήμιο δεν είναι 
πάντα μικρές. Και το αυτοκίνητο κοστίζει! ∆υσκολία επίσης θα υπάρξει αν 
υπάρχουν πολλές κενές ώρες ανάμεσα στα μαθήματα, και θα πρέπει να γίνεται 
σωστή κατανομή του καθημερινού χρόνου.  

Αξιοσημείωτη είναι  και η περίπτωση που ένας φοιτητής θα σκεφτεί επιπλέον 
τρόπους  να εμπλουτίσει το βιογραφικό του  και να αποκτήσει εξειδίκευση με 
κάποιο μεταπτυχιακό. Θα πρέπει λοιπόν οι επαγγελματικές επιλογές του εφήβου 
να γίνονται σεβαστές από τους γονείς ακόμη και όταν έχουν διαφορετική άποψη. 
Η καλύτερη προετοιμασία για την επαγγελματική πορεία ενός παιδιού πρέπει να 
περνά μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον και οι γονείς να προσφέρουν 
δυνατότητες ενημέρωσης για τα διάφορα επαγγέλματα, κυρίως όμως για αυτό 
που επιθυμεί. Η οικονομική ανεξαρτησία του προπτυχιακού φοιτητή μπορεί να 
τεθεί και σε δεύτερη μοίρα, ακόμα και εν μέσω κρίσης, για χάρη της ποιότητας 
σπουδών. 

Για να μην ξεχνάμε και  την περίπτωση ότι αρκετοί είναι και οι φοιτητές που 
αναγκάζονται να εργαστούν, παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε για να 



Πτυχιακή Εργασία 

Πως επηρεάζει η οικονομική κρίση τους φοιτητές της Λογιστικής 

Πέτρου Γεωργία – Χρυσανθακόπουλος Ιωάννης 

 

41 
 
 

ελαφρύνουν όσο μπορούν τους γονείς είτε για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα 
για δικά τους προσωπικά έξοδα που δεν μπορούν να καλύψουν οι γονείς. 
Επιπλέον να αναφέρουμε και την περίπτωση ότι κάποιες οικογένειες δεν 
μπορούν να βοηθήσουν καθόλου τα παιδιά τους για να σπουδάσουν.  

Τελειώνοντας, αξίζει να σημειώσουμε πως αρκετοί θα είναι και οι φοιτητές που 
εάν δεν σπουδάζανε θα επιδίωκαν να βρουν κάποια δουλειά και δεν θα 
περίμεναν να συντηρηθούν από την οικογένειά τους.  

 

4.3 Επιλογή Σπουδών    
 

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. Με την 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση, 
έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι 
προσδοκίες  και οι προοπτικές στην αγορά εργασίας και οι νέοι  βλέπουν πια το 
μέλλον τους δυσοίωνο. Με την ανεργία των νέων να βρίσκεται πάνω από 26%, 
πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν το δρόμο της μετανάστευσης ολοένα και 
περισσότερο για την εύρεση εργασιακής στέγης την ώρα που η χωρά μας 
κατακλύζεται όλο και περισσότερο από ανειδίκευτους μετανάστες. Αυτή η εξέλιξη 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην εθνολογική ισορροπία της 
χώρας. 

Πέρα από την οικονομική κρίση ,υπάρχει άλλος ένας αλλά σημαντικός 
παράγοντας που επιτείνει το πρόβλημα. Η μεγάλη αναντιστοιχία του 
εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας προκαλώντας 
συστηματική διαρθρωτική ανεργία. 

Παρ’ όλες τις δυσοίωνες αυτές διαπιστώσεις, υπάρχουν πάντα ευκαιρίες 
απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι οι νέοι, είναι οπλισμένοι με τα απαραίτητα 
εφόδια, έχουν υπομονή και επιμονή και ακολουθούν ορισμένα συγκεκριμένα 
βήματα στην αναζήτηση μια θέσης στη σημερινή αγορά εργασίας. 

Στην εποχή μας ο νέος, για αρχή, πρέπει να αποκτήσει ατομική αυτογνωσία. 
Να μάθει και να καταλάβει ποιος είναι, τι θέλει και τι μπορεί να κάνει. Να είναι 



Πτυχιακή Εργασία 

Πως επηρεάζει η οικονομική κρίση τους φοιτητές της Λογιστικής 

Πέτρου Γεωργία – Χρυσανθακόπουλος Ιωάννης 

 

42 
 
 

σίγουρος για τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις, τα ταλέντα του, 
διερευνώντας παράλληλα τις ικανότητες και τις δεξιότητές του. Οι κλίσεις, τα 
ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και οι καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένα μαθήματα είναι 
ένα πρώτο κριτήριο για την κατεύθυνση των σπουδών και των επαγγελμάτων 
στα οποία μπορεί να οδηγηθεί. Το επίπεδο των επιδόσεών στα μαθήματα αυτά, 
αλλά και στο σύνολο των μαθημάτων, αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της 
επαγγελματικής ιεραρχίας στην οποία στοχεύει. Οι επιδόσεις του βέβαια μπορεί 
να βελτιωθούν ριζικά, εφόσον υπάρχει ισχυρή θέληση και επιμονή, γι’ αυτό και ο 
παράγοντας αυτός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η θέληση αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την εργασιακή διαδρομή ενός ατόμου. 

Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας νέος είναι μια λεπτομερή 
ανάλυση και διερεύνηση του κόσμου εργασίας ,των αμοιβών, του περιεχομένου 
και κυρίως τις συνθήκες ανέλιξης του κόσμου των επαγγελμάτων. Η πλειοψηφία 
των νέων πλέον επιλεγεί κάποιο επάγγελμα με κριτήριο τις επαγγελματικές του 
προοπτικές. Όμως, όσο ισχυρό και αν είναι αυτό το κριτήριο, πρέπει να 
συνεκτιμάται με τα άλλα δεδομένα και κυρίως με το βαθμό ταύτισης της 
προσωπικότητας με το επάγγελμα. Αν ένα επάγγελμα δεν ταιριάζει στο 
χαρακτήρα, τις προτιμήσεις, τις κλίσεις ενός ατόμου, δε θα πρέπει να επιλέγεται, 
όσο εξαιρετικές και αν είναι οι προοπτικές του. Επίσης ο τόπος κατοικίας και η 
περιοχή που πρόκειται να απασχοληθεί ένα άτομο στο μέλλον, έχει ιδιαίτερη 
σημασία, αφού θα πρέπει να διερευνηθεί αν η ζητούμενη εκπαίδευση και τα υπό 
συζήτηση επαγγέλματα, βρίσκονται σε προσβάσιμη απόσταση. 

Το οικογενειακό περιβάλλον είναι και αυτό ένα κριτήριο στην επιλογή 
σπουδών. Συχνά το επάγγελμα του πατέρα, της μητέρας, η οικογενειακή 
επιχείρηση, είναι μία καλή αρχή για το επαγγελματικό μέλλον των νέων, με την 
προϋπόθεση βέβαια πως του ταιριάζει. Όμως, συχνά αρκετοί γονείς επιχειρούν 
να επιβάλλουν στα παιδιά τους τις δικές τους επιθυμίες ή και επαγγελματικά 
απωθημένα. Αυτό είναι λάθος και κατά κανόνα επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα 
από το επιδιωκόμενο. Με σύνεση και γνώση, οι γονείς μπορούν να πουν τη 
γνώμη τους. Αλλά ως εκεί. Ο νέος ο ίδιος θα αποφασίσει για το μέλλον του, αφού 
πρόκειται για τη δική του ζωή. 

Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, ότι σημαντικό ρόλο για την επιλογή 
σπουδών, είναι τα πανεπιστήμια και οι παροχές τους. Για παράδειγμα αν 
υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, αν παρέχεται επαγγελματική εμπειρία 
και εξειδίκευση και οι απαιτούμενες δεξιότητες που χρειάζονται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση οι νέοι πτυχιούχοι  λογιστές καθώς και τεχνολογική υποστήριξη και 
επαρκής καθοδήγηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Επίσης εάν οι 
καθηγητές είναι πρόθυμοι και μπορεί ο νέος να έχει άμεση επικοινωνία για 
περαιτέρω παρατηρήσεις. 
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 Επίσης πολλές φορές τυχαίνει κάποιος νέος να γνωρίσει τυχαία κάποιο 
εργασιακό κλάδο η κάποιο κύκλο επιχειρηματιών που ασκούν επιτυχημένα 
κάποια δραστηριότητα και να επηρεάσουν τον νέο στην απόφασή του. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αλλαγές στο σύστημα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές 
στην πρόσβαση στο ∆ημόσιο. Πολλοί υποψήφιοι επέλεγαν μια σχολή με 
αποκλειστικό κριτήριο την άμεση απορρόφηση στο δημόσιο, δεδομένο το οποίο 
μεταβάλλεται δραστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα περιζήτητα Παιδαγωγικά 
τμήματα, τα οποία επιλέγουν αριστούχοι μαθητές λόγω του άμεσου διορισμού 
των αποφοίτων. Ωστόσο με τις αλλαγές στην αναλογία προσλήψεων, στο 
συνταξιοδοτικό κ.λπ., οι μελλοντικοί δάσκαλοι θα συναντήσουν εντελώς 
διαφορετικά δεδομένα αναφορικά με την απορρόφησή τους από ότι τα σημερινά. 

Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η περίπτωση επαγγελματικής αλλαγής κατά τη 
διάρκεια της σταδιοδρομίας. Η αγορά εργασίας μετεξελίσσεται ραγδαία ενώ 
υπάρχουν πολλά περισσότερα επαγγέλματα. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν καταφέρει 
να ακολουθήσει τις πρώτες επιλογές σε προτίμηση επαγγελμάτων οφείλει να 
προχωρήσει στα επόμενα  και να έχει ανοιχτό ορίζοντα. 

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. 

4.4 Κόστος ενός πτυχίου στην ελληνική οικογένεια.   

     Πλέον η σημερινή οικογένεια εκτός από τα διάφορα προβλήματα επιβίωσης 
που καθημερινά βιώνει, θεωρεί υποχρέωση να προικίσει το ή τα παιδιά της με 
ένα τουλάχιστον (πλέον) πτυχίο που θα το βοηθήσει να ορθοποδήσει όσο μπορεί 
στα πόδια του. Είναι αναμφισβήτητα δύσκολο για μια οικογένεια με οικονομικά 
προβλήματα να ανταπεξέλθει και να προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεται ένας 
φοιτητής , για αυτό το λόγο θεωρείται σκόπιμο να ρίξουμε μία ματιά στο κόστος 
που έχει κατά μέσο όρο ένα πτυχίο. 

 
Με βάση την έρευνα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων 

απαιτούνται όσο περισσότερα πτυχία και πιστοποιήσεις γίνεται, και αυτό λόγω 
της αυξανόμενης ανεργίας που υπάρχει στη χώρα μας. Κι αυτό διότι τα τελευταία 
στοιχεία που παραχώρησε ο ΟΑΕ∆ στην δημοσιότητα οι άνεργοι ανέρχονται σε 
715.693. Από αυτούς, οι 301.659 είναι άνδρες (ποσοστό 42,15%) και οι 414.034 
είναι γυναίκες (ποσοστό 57,85%). 
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Τα ερωτήματα είναι πολλά, όμως το βασικότερο στη προκειμένη περίπτωση 
παραμένει το ερώτημα πως μπορεί μία οικογένεια να επιβιώσει από τη στιγμή 
όταν, όπως φαίνεται, προσφέρει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος της στο 
φοιτητή, για να του παρέχει ένα επιπλέον εφόδιο για το επαγγελματικό του 
μέλλον. Όταν κατά μέσο όρο, το κόστος ενός πτυχίου σύμφωνα με τα 
πραγματικά χρόνια φοίτησης του κάθε σπουδαστή ανέρχεται περίπου στα 
40.000,00 ευρώ, με ελάχιστο κόστος πτυχίου 4.000,00 ευρώ και μέγιστο κόστος 
πτυχίου 65.000,00 ευρώ.. Και να μην ξεχνάμε τα όλο και μειωμένα ή και 
ανύπαρκτα πλέον εισοδήματα μιας οικογένειας. Τα ποσά αυτά βέβαια μπορεί να 
διαφέρουν αναλόγως τις περιπτώσεις, δηλαδή αν ο φοιτητής σπουδάζει στον 
τόπο που μένει και η οικογένεια του ή σε επαρχία και αναγκάζεται να πληρώνει 
ενοίκιο. Ωστόσο τα ποσά αυτά μία οικογένεια θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει 
διαφορετικά για την εξέλιξη της απέναντι στην κοινωνία , όπως για παράδειγμα 
να έχει αγοράσει ένα σπίτι και να το νοικιάζει ώστε να έχει ένα επιπλέον 
εισόδημα.  

Να ρίξουμε μια ματιά και στους φοιτητές που έχουν μεταναστεύσει για 
σπουδές εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, γεγονός που επιβαρύνει τους 
οικογενειακούς προϋπολογισμούς κατά έναν μισθό τον μήνα, αφού στα 1.000 με 
1.100 ευρώ υπολογίζεται το μέσο κόστος διαβίωσης του «μετανάστη» φοιτητή. 
Το κόστος πιο συγκεκριμένα των σπουδών ενός φοιτητή στην τετραετία, με 
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ιδιαίτερα συντηρητικές αγοραστικές επιλογές, για ένα άτομο που εισάγεται σε 
σχολή διαφορετική του τόπου κατοικίας του, ανέρχεται σε 48.000 ευρώ περίπου. 
Αναλογιζόμενοι ότι η ίδια οικογένεια πιθανώς θα χρηματοδοτήσει και τις σπουδές 
του δεύτερου παιδιού της, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι το κόστος των 
οικογενειακών σπουδών μπορεί να υπερβεί τα 150.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο 
ποσό θα εκτιναχθεί αν υπάρχουν δίδακτρα σπουδών ή επιλέξει ο σπουδαστής 
την πραγματοποίηση κάποιου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Για την 
εξαγωγή του ποσού των 48.000 ευρώ έγινε η υπόθεση μηνιαίας καταβολής 
ενοικίου 300 ευρώ, η μηνιαία οικονομική ενίσχυση του φοιτητή με 500 ευρώ και η 
καταβολή 200 ευρώ για λογαριασμούς και μικροέξοδα. Αν συνυπολογίσουμε και 
την καταβολή χρημάτων για αγορές ενδυμάτων αλλά και διάφορων συσκευών 
που μπορούν να κάνουν τη ζωή ενός φοιτητή καλύτερη, τότε το κόστος, ειδικά 
στις μεγαλουπόλεις, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Επίσης, η απόκτηση πτυχίου σε 
τέσσερα έτη αφορά συνήθως το 15%-20% των φοιτητών του ίδιου έτους, με 
αποτέλεσμα η επιπλέον παραμονή να κοστίζει περισσότερα. Αυτό το κόστος 
μάλιστα είναι συγκρίσιμο και δεν απέχει πολύ από το αντίστοιχο για σπουδές σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση τη Μ. Βρετανία. Περισσότεροι από 
200.000 είναι οι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους είτε στην 
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Από αυτούς υπολογίζεται ότι 147.000 
«μεταναστεύουν» σε άλλες πόλεις της χώρας και 63.000 φεύγουν εκτός Ελλάδας, 
σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. 

Αλλά να μην ξεχνάμε ότι μία οικογένεια θα στείλει τα παιδιά τους να 
σπουδάσουν, με όποιο κόστος αυτό προκαλεί στην οικογένεια προκειμένου να τα 
εφοδιάσει με ένα πτυχίο που μπορεί να μην τους χρησιμέψει και ποτέ. Και αυτό 
γιατί αν όχι η πλειοψηφία έστω ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων από ΑΕΙ – 
ΑΤΕΙ δεν εργάζονται στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, αλλά σε 
οποιαδήποτε εργασία μπορεί να τους αποφέρει οικονομικές απολαβές. Ειδικά 
όταν οι χρηματικές απολαβές δεν είναι αντάξιες των πτυχίων, κι αυτό γιατί οι 
θέσεις εργασίας λιγοστεύουν, έχει σαν αποτέλεσμα να συνεχίσει μια οικογένεια 
να προσφέρει οικονομική βοήθεια στα παιδιά της και να εξακολουθεί βαρύνεται η 
ίδια. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να ορθοποδήσουν και να 
δημιουργήσουν δικές τους οικογένειες αν δεν υπάρχει η οικονομική ενίσχυση από 
την οικογένεια. 

  4.4.1 Κόστος ζωής φοιτητή                                              

Τα προσωπικά έξοδα των φοιτητών αρχίζουν με την τροφή, που είναι και ο 
βασικός παράγοντας για την επιβίωση, ακολουθεί η διασκέδαση, το αυτοκίνητο, 
οι ξένες γλώσσες, η ένδυση και διάφορα άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν. 
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Εκτός από το κόστος των διδάκτρων που 
καλούνται να πληρώσουν οι φοιτητές, 
υπάρχει και το κόστος για τη διαβίωσή τους, 
το οποίο ποικίλλει από πόλη σε πόλη. Έτσι, 
οι φοιτητές που σπουδάζουν σε 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας, της 
Πάτρας και της Κρήτης καλούνται να βάλουν 

βαθιά «το χέρι στην τσέπη» σε σχέση με αυτούς που φοιτούν σε ιδρύματα της 
Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Αιγαίου, του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και γενικότερα της επαρχίας. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με 
πανεπιστημιακές έρευνες, το ετήσιο μέσο κόστος σπουδών στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση ξεπερνά τα 5.200 ευρώ και είναι αντίστοιχο με το κόστος διαβίωσης 
σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο οποίο δεν πληρώνονται δίδακτρα. Σε 
γενικές γραμμές, ένας φοιτητής που σπουδάζει εκτός του τόπου της μόνιμης 
κατοικίας του χρειάζεται από 300 ευρώ τον μήνα, που είναι το κατώτερο ποσό, 
ως 1.000 ευρώ, που είναι το ανώτερο για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. 

 

 

4.4.2 Κόστος ∆ιδάκτρων για Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Κερδίζοντας, παρακολουθώντας, συμμετέχοντας σε κάποιο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα είναι ένα σαφές πλεονέκτημα για τους φοιτητές όταν ανταγωνίζονται 
για μια θέση στην αγορά εργασίας. Τα κόστη όμως ποικίλουν ανάλογα με την 
περιοχή, αν πρόκειται για κάποια υποτροφία, και το αντικείμενο του 
μεταπτυχιακού προγράμματος. Όσον αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια, το 
κόστος για τα προπτυχιακά προγράμματα είναι δωρεάν, ενώ μεταπτυχιακά 
προγράμματα υπάρχουν και δωρεάν αλλά και επί πληρωμή διδάκτρων. 
Αντίστοιχα, στα ιδιωτικά τόσο για τα προπτυχιακά όσο και για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν δίδακτρα. Το ύψος τώρα των 
διδάκτρων συναρτάται κατά κύριο λόγο με τον τομέα ειδίκευσης, όπου 
παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις. Φυσικά το συνολικό κόστος εξαρτάται 
και από τις συνήθειες ζωής κάθε ατόμου. Σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα το 
κόστος των διδάκτρων στα δημόσια ιδρύματα κυμαίνεται γύρω στα 1.500-2.000 
ευρώ το εξάμηνο για προγράμματα που διαρκούν δύο έτη, ενώ στα ιδιωτικά 
4.000-5.000 ευρώ, αντίστοιχα.  
 
ΙΕΚ: Τα δίδακτρα στα ΙΕΚ είναι υψηλότερα στα ιδιωτικά και χαμηλότερα στα 
δημόσια. Στα ιδιωτικά ΙΕΚ τα δίδακτρα ποικίλλουν και κατά μέσον όρο ανέρχονται 
σε 1.800 ευρώ, ενώ στα δημόσια ανέρχονται στα 367 ευρώ για κάθε εξάμηνο. Τα 
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δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή του καταρτιζομένου. Για τους 
ενδιαφερομένους των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων προβλέπονται κάποιες 
διευκολύνσεις.  
 
ΚΕΣ: Τα δίδακτρα που θα καταβάλλετε ποικίλλουν από κολέγιο σε κολέγιο. Κατά 
μέσον όρο πάντως κυμαίνονται περίπου στα 5.000 ευρώ ετησίως για τα 
προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και από 9.000 έως 11.000 για τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Πέρα από τα δίδακτρα που θα 
καταβάλλετε εσείς και οι συν-σπουδαστές σας, τα ξένα πανεπιστήμια αμείβονται 
για τις υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου που προσφέρουν στα κολέγια με 
συγκεκριμένες αμοιβές. 

 Τα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ κυριαρχούν στην παγκόσμια κατάταξη και η χώρα 
προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από συναρπαστικές τοποθεσίες της 
μελέτης. Οι κρατικές πανεπιστημιακών συστημάτων μέρει επιδοτούνται από τις 
κυβερνήσεις των κρατών, και μπορεί να έχει πολλές πανεπιστημιουπόλεις 
εξαπλωθεί σε όλο το κράτος, με τις εκατοντάδες χιλιάδες των φοιτητών. 

Φυσικά στο κόστος αυτό πρέπει να συνυπολογιστούν οι δαπάνες για αγορά 
συγγραμμάτων και τυχόν δαπάνες διαμονής και διαβίωσης. 

Πάντως για όποιο φοιτητή που επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του,  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 ∆.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. Επίσης, 
αναλυτικές πληροφορίες, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που 
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παρέχουν στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., μπορεί να αντλήσει ο ενδιαφερόμενος από 
τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι.. 

 

4.5  Προνόμια φοίτησης 

4.5.1 Κινητοποίηση δημόσιου φορέα 

Τόσο το  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
όσο και άλλοι ιδιωτικοί τομείς, βλέποντας τις οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές για να σπουδάσουν, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της πιο δύσκολης συγκυρίας που έχει βιώσει μεταπολεμικά η χώρα, 
προχωράει σε  μέτρα με στόχο να ανακουφιστούν οι ελληνικές οικογένειες που 
υποφέρουν περισσότερο από την κρίση. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος έκανε για το θέμα αυτό την εξής δήλωση: 

«Έχουμε επιτύχει να αυξήσουμε τον αριθμό των δωρεάν σιτιζόμενων 
φοιτητών από τη Φοιτητική Μέριμνα, από τους 57.000 στους 70.000. Ο στόχος 
μας είναι το 2013 να σιτίζονται δωρεάν 90.000 φοιτητές, προκειμένου να 
καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Αντίστοιχη είναι και η προσπάθειά μας σε ότι 
αφορά στη στέγαση των φοιτητών. 
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Προχωράμε επίσης σε δύο επιπλέον στοχευμένα μέτρα κοινωνικού 
χαρακτήρα, προκειμένου να απαλλάξουμε τις οικογένειες των φοιτητών και 
σπουδαστών από πρόσθετα οικονομικά βάρη. 

Τα δύο αυτά μέτρα δίνουν τη δυνατότητα: 
1) Σε συγκεκριμένες κατηγορίες πρωτοετών φοιτητών αυτής της χρονιάς, με 
βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, να μεταγραφούν το επόμενο εξάμηνο σε 
αντίστοιχο Τμήμα άλλου Ιδρύματος, προκειμένου να μειώσουν το κόστος 
διαβίωσης τους. 
2) Στους επί πτυχίο φοιτητές να συμμετέχουν σε έκτακτη εξεταστική περίοδο τον 
Φεβρουάριο του 2013, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, λίγους 
μήνες νωρίτερα. 

Γνωρίζουμε ότι με αυτό τον τρόπο δεν λύνουμε τα πολλά και μεγάλα 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Αυτά τα 
κοινωνικά μέτρα μπορούμε, όμως,  να λάβουμε αυτή τη στιγμή, προκειμένου να 
μειώσουμε τα οικονομικά βάρη, εκείνων που υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις 
συνέπειες της κρίσης, και να βοηθήσουμε τους φοιτητές να ολοκληρώσουν  τις 
σπουδές τους». 

 

 

4.5.2 Κινητοποίηση ιδιωτικού τομέα 

Η ΑΝΕΚ-SUPERFAST  και η BLUE STAR FERRIES με έντονο το αίσθημα 
κοινωνικής υπευθυνότητας στηρίζει τους νέους φοιτητές, παρέχοντας εκπτώσεις 
στους ίδιους και στις οικογένειές τους, για τις πρώτες τους μετακινήσεις 
από/προς τον τόπο κατοικίας τους προς/από τον τόπο σπουδών τους, οι οποίες 
είναι αναγκαίες για την εγγραφή τους στα Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά 
Ιδρύματα και για την εύρεση κατοικίας.  

Η έκπτωση αφορά στα δρομολόγια της ANEK-SUPERFAST από/προς 
Πειραιά και Ηράκλειο  και ανέρχεται σε 50% για επιβάτες σε Οικονομική θέση και 
Αριθμημένο Κάθισμα, 30% σε Καμπίνα και 20% για ΙΧ αυτοκίνητο και Μoto. Η 
παροχή ισχύει από την ημέρα εισαγωγής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και 
έως τέλος Σεπτεμβρίου, για τον ίδιο και  την οικογένειά του εφ’ όσον τον 
συνοδεύει.  

Με την BLUE STAR FERRIES η έκπτωση ανέρχεται σε 35% για τον φοιτητή 
και την οικογένειά του εφόσον τον συνοδεύει, σε όλες τις θέσεις εκτός από 
καμπίνα LUX και ισχύει από την ημέρα ανακοίνωσης των εισαχθέντων σε σχολές 
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της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έως τέλος Σεπτεμβρίου 2013 για τις γραμμές 
των Κυκλάδων, των ∆ωδεκανήσων, τη Χίο και Μυτιλήνη. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκδώσουν τα εισιτήριά τους από όλα τα 
συνεργαζόμενα με την BLUE STAR FERRIES ταξιδιωτικά πρακτορεία, 
προσκομίζοντας το «∆ελτίο Εξεταζομένων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013». 

Η ΑΝΕΚ-SUPERFAST  και η BLUE STAR FERRIES σε μία περίοδο όπου η 
παιδεία αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς παράγοντες για την εξέλιξη και 
την πρόοδο του τόπου μας, στηρίζει και επιβραβεύει με αυτό τον τρόπο τους 
νέους φοιτητές για την επιτυχία τους αλλά και τις οικογένειές τους, παρέχοντάς 
τους την φοιτητική έκπτωση, πριν ακόμα αποκτήσουν την φοιτητική ταυτότητα, 
που θα τους εξασφαλίσει μειωμένες τιμές στις μετακινήσεις τους. 

Τέλος πολλές τράπεζες έχουν δημιουργήσει διάφορες σειρές προϊόντων για να 
καλύψουν τόσο τις τρέχουσες ανάγκες όσο και τις ανάγκες που αφορούν τις 
σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών.  Πιο συγκεκριμένα 
προσφέρονται: Ευέλικτοι λογαριασμοί καταθέσεων, Χρεωστικές ή πιστωτικές 
κάρτες, ∆άνεια με προνομιακούς όρους, ∆άνεια βασικών και μεταπτυχιακών 
σπουδών κ.ά. Τα κριτήρια τώρα για τη λήψη δανείου σπουδών είναι, μεταξύ 
άλλων: Τα επιτόκια, Οι δαπάνες της έγκρισης δανείου, Η ευελιξία, δηλαδή η 
παροχή εναλλακτικών δυνατοτήτων αναφορικά με το ύψος, τη διάρκεια του 
δανείου, τους τρόπους αποπληρωμής δόσεων κ.ά., Η δυνατότητα παροχής 
πιστωτικής κάρτας καθώς και Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών. 

 

4.5.3 Υποτροφίες στην Ελλάδα 

Για την εξυπηρέτηση των πιο αξιόλογων φοιτητών/σπουδαστών, οι οποίοι 
έχουν σημειώσει άριστες επιδόσεις, δημόσιοι φορείς, διάφορα δημόσια, ιδιωτικά 
και κοινωφελή ιδρύματα καθώς και πολλές κυβερνήσεις προσφέρουν οικονομικές 
ενισχύσεις και προγράμματα υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές, για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση σε 
ελληνικά πανεπιστήμια. Αρκετά από αυτά τα προγράμματα προσφέρονται και για 
αλλοδαπούς φοιτητές. Χρήσιμο λοιπόν θα είναι να απευθύνονται στη σχολή  για 
να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες υποτροφίες, καθώς και για τη δυνατότητα 
διεκδίκησης υποτροφίας. 

 

4.6 Πως βιώνει ο φοιτητής την οικονομική κρίση. 
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Αβεβαιότητα για το μέλλον , λόγω της οικονομικής κρίσης, βιώνει η 
συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων  φοιτητών. Οι παράγοντες είναι πολλοί, 
και ξεχωριστοί για κάθε φοιτητή. Για αυτό το λόγο θα αναλύσουμε τους 
βασικότερους που είναι :   

 Η «δύσκολη» αγορά εργασίας. Οι περισσότεροι νέοι ανησυχούν και 
αισθάνονται ανασφάλεια λόγω της αδυναμίας να βρουν δουλειά. Καθώς η 
ελληνική αγορά εργασίας μοιάζει με κινούμενη άμμο.  Σε έρευνα που 
διενεργήθηκε για το Πανεπιστήμιο Αθηνών από την εταιρεία Opinio Poll το 
χρονικό διάστημα από 22 έως 24 Μαΐου 2013 σε ένα πανελλαδικό δείγμα 1.011 
ατόμων, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Στην ερώτηση «ποια είναι σήμερα η 
επαγγελματική σας κατάσταση»: 
 36,54% δεν απαντάει. 
 29,90% απαντάει ότι εργάζεται σε «μόνιμη απασχόληση» 
 18,94% απαντάει «αναζητώ εργασία» 
 6,98% απαντάει «εργάζομαι ευκαιριακά όποτε τύχει» 
 4,32% «είμαι ακόμη φοιτητής-σπουδαστής»  
 3,32% «εργάζομαι κάπου προσωρινά με σύμβαση και ωράριο» 

Στο ερώτημα «φοβάστε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να μην έχετε 
δουλειά;»  
 60,33% απαντάει «ναι» 
 33,06% απαντάει «όχι» 
 6,61% «δεν ξέρω/δεν απαντώ» 

 Οι θετικές απαντήσεις αφορούν σχεδόν όλες τις ηλικίες ερωτηθέντων, ανδρών 
και      γυναικών. Κυρίως ανησυχούν σε ποσοστό 75,51% εκείνοι που έχουν 
«μέση εκπαίδευση», σε ποσοστό 50% εκείνοι που έχουν «ανώτερη εκπαίδευση» 
και σε ποσοστό 42,86% όσοι έχουν την «στοιχειώδη εκπαίδευση». 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε  ότι ένας στους τρείς πολίτες (οι οποίοι 
εργάζονται) φοβάται ότι μπορεί να χάσει την δουλειά του, ενώ μόλις το 29,9% 
των ερωτηθέντων εργάζεται σε μόνιμη απασχόληση. Αντιλαμβανόμαστε 
επομένως πόσο εχθρική είναι αυτή η αγορά 
εργασίας για τους φοιτητές που 
προετοιμάζονται ώστε να γίνουν τα αυριανά 
ενεργά της μέλη. Υπάρχουν στοιχεία που 
δείχνουν ότι οι νέοι μετά την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους ξαναστρέφονται στο 
θεσμό του πανεπιστημίου, που θεωρούν ως 
περιβάλλον προστασίας αναζητώντας 
εργασία ή συμβουλές. Όπως αναφέρει και ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
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Θεοδόσης Πελεγρίνης, πολλοί νέοι απελπισμένοι καταφεύγουν στο Ίδρυμα και 
ζητούν βοήθεια για να βρουν δουλειά. 

 
  Φόβος για μετανάστευσή.  Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποδεικνύεται ότι από τις 
πρώτες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα είναι η μετανάστευση 
των νέων για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό. Ενδεικτικά, με βάση την 
αντίστοιχη έκθεση ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών που σπούδαζαν στο 
εξωτερικό: 

- το2010 ήταν 34.200 φοιτητές. 
- το 2011 ήταν 33.500 φοιτητές. 
- το 2012 ήταν 22.000 φοιτητές. 

Η συνεχής μείωση του αριθμού εύλογα αποδίδεται στο κόστος σπουδών, 
διαβίωσης και μετακίνησης που πρέπει να αντιμετωπίσουν όσοι σκέφτονται να 
σπουδάσουν στο εξωτερικό έστω κι αν κάποιοι σκέφτονται να παραμείνουν στη 
χώρα μετά τις σπουδές τους. 

 Εντούτοις, παρά τη μείωση στους απόλυτους αριθμούς, η χώρα μας 
εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων «εξαγωγέων φοιτητών» στον 
ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες σε ξένα ΑΕΙ αποτελούν το 5,8% του συνόλου 
των Ελλήνων φοιτητών. Πρόκειται για το έκτο μεγαλύτερο ποσοστό στην 
Ευρώπη. Βέβαια, μεταξύ των πέντε πρώτων είναι το Λουξεμβούργο (με μικρή 
ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς το 71,6% των φοιτητών 
σπουδάζουν στο εξωτερικό), η Ισλανδία (19,6%), η Ιρλανδία (13%), η Σλοβακία 
(12,8%) και η Εσθονία (7,2%), οι φοιτητές των οποίων σπουδάζουν σε γειτονικές 
χώρες. 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες ένας  στους  5 πολίτες θέλει να 
μεταναστεύσει, αλλά αναφέρει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα (τα 
ποσοστά είναι πάνω από τον μέσο όρο και αφορούν νέους και έχοντες αυξημένα 
προσόντα). 

Συγκεκριμένα, στην έρευνα που διενεργήθηκε για το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
από την εταιρεία OpinionPoll το χρονικό διάστημα από 22 έως 24 Μαΐου 2013 σε 
ένα πανελλαδικό δείγμα 1.011 ατόμων, στο ερώτημα «σκέφτεστε να αναζητήσετε 
εργασία σε κάποια «άλλη χώρα;» οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 
 το 72,09% απαντάει «όχι», 
 το 21,93% απαντάει «ναι θα το ήθελα αλλά δεν έχω την οικονομική 

δυνατότητα» 
  5,98% «μάλλον όχι».  

Ανάμεσα σε εκείνους που απαντούν ότι θα ήθελαν να φύγουν από τη χώρα 
μας αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα το 52,63% είναι νέοι από 18 έως 
24 ετών. 



Πτυχιακή Εργασία 

Πως επηρεάζει η οικονομική κρίση τους φοιτητές της Λογιστικής 

Πέτρου Γεωργία – Χρυσανθακόπουλος Ιωάννης 

 

53 
 
 

Είναι γεγονός ότι η επιλογή της αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό γίνεται 
όλο και λιγότερο προσιτή για τους Έλληνες. Βέβαια, η Ελλάδα παραμένει στην 
ομάδα των χωρών με την -ποσοστιαία- μεγαλύτερη φοιτητική μετανάστευση 
μεταξύ των χωρών της ∆ύσης. Η χώρα μας κατέχει, επίσης, μία ακόμη υψηλή 
διεθνή θέση με αρνητικό πρόσημο: ∆εν είναι εύκολο για τα ελληνικά 
πανεπιστήμια να προσελκύσουν φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου, 
παρά μονάχα από γειτονικές. 

 
 Ανασφάλεια για το αν τελικά θα καταφέρουν να εργαστούν πάνω στο 
αντικείμενο των σπουδών τους. 
 
 

4.6.1 Βασικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους φοιτητές και στις 
σπουδές τους  

 

 Περικοπές στα βασικά έξοδα (σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
θέρμανση). 

 Περικοπές στα προσωπικά έξοδα. 

 Σύμφωνα με την έρευνα η οποία δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος του 
περιοδικού «Σύγχρονη Εκπαίδευση», οι περισσότεροι φοιτητές (49,4%) 
ανέφεραν ότι περιέκοψαν προσωπικά έξοδα από την ψυχαγωγία, τα ταξίδια, την 
αγορά ρούχων, το κομμωτήριο ή και δραστηριότητες όπως η εκμάθηση ξένων 
γλωσσών και το γυμναστήριο. 

 Ψυχολογικές μεταβολές. 

Ένας στους δύο φοιτητές (51%) έχει επηρεαστεί πολύ ψυχολογικά, ενώ μόνο 
ένα 5% δεν έχει υποστεί ψυχολογικές μεταβολές. Από καθαρά κοινωνικής 
πλευράς και υπό το πρίσμα της επιστήμης της ψυχολογίας, τα παραπάνω 
ευρήματα πιστοποιούν την πολυσυζητημένη «εθνική κατάθλιψη» στην οποία έχει 
υποπέσει η χώρα. Η ανωτέρω διαπίστωση γίνεται ακόμα πιο σοβαρή και 
ενδεχομένως επίφοβη, εάν αναλογιστεί κανείς, ότι η έρευνα αναζητά τις στάσεις 
των φοιτητών από τους οποίους εκτός από τη ζωτική ενέργεια και το «κέφι» που 
έχει χαθεί, περιμένουν όλοι έναν άνεμο αλλαγής και ανάπτυξης για τις επόμενες 
δεκαετίες.  
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 Αδιαφορία για τις σπουδές  και ενασχόληση με ευκαιριακές δουλειές 
εξαιτίας της άμεσης ανάγκης  για χρήματα. Οι ανάγκες είναι πολλές ειδικά γι’ 
αυτούς που κατάγονται από άλλη πόλη κι έχουν να φροντίσουν μαζί με τα 
προσωπικά έξοδα και ενοίκια, κοινόχρηστα, φαγητό και μεταφορικά. 

 

4.6.2 Μεγαλύτερη πίεση στα αστικά κέντρα 

Οι φοιτητές που προέρχονται από αστικές περιοχές βιώνουν εντονότερα την 
κρίση σε σχέση με τους συμφοιτητές τους από ημιαστικές/αγροτικές περιοχές. 
Ενδεικτικά, οι των αστικών περιοχών νιώθουν μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση και 
απαισιοδοξία (59,1% έναντι 40,9%), περικόπτουν έξοδα (56,1% - 43,9%), 
αισθάνονται αβεβαιότητα για το μέλλον (54,5%-45,5%) και θεωρούν ότι η 
οικονομική κρίση επιδρά στις σπουδές τους (53,8% - 46,2%). Αντίθετα, οι 
φοιτητές που προέρχονται από ημιαστικές/αγροτικές περιοχές μειώνουν 
περισσότερο βασικά έξοδα σε σχέση με εκείνους από αστικές περιοχές (68,8% 
και 31,5% αντίστοιχα). Οι λόγοι είναι ότι αφενός η κρίση έχει έως τώρα επηρεάσει 
περισσότερο τα αστικά κέντρα και αφετέρου διότι οι νέοι από αστικά κέντρα 
μπορεί να είναι περισσότερο συνηθισμένοι σε ανέσεις και ευκολότερο επίπεδο 
ζωής σε σχέση με εκείνους από ημιαστικές/αγροτικές περιοχές. Αυτό μπορεί να 
εξηγεί και το γεγονός ότι οι των ημιαστικών/αγροτικών περιοχών περικόπτουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό βασικά έξοδα σε σχέση με τους φοιτητές των αστικών 
περιοχών, οι οποίοι περιορίζουν πιο “περιττά” έξοδα, όπως το κομμωτήριο, το 
γυμναστήριο, τα ταξίδια. Εύλογο είναι, επίσης, ότι μεγαλύτερη ανασφάλεια 
νιώθουν οι φοιτητές που βασίζονται οικονομικά αποκλειστικά στην οικογένειά 
τους. Τέλος, πιο απαισιόδοξοι είναι οι μικρότεροι φοιτητές (18 έως 20 ετών) σε 
σχέση με τους μεγαλύτερους. 
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5.1 Ανάλυση Ερωτηματολογίου  

Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε 
τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
που συντάξαμε και μοιράσαμε σε 
φοιτητές με σκοπό να συλλέξουμε 
αποτελέσματα που θα μας βοηθήσουν 
στην έρευνα που έγινε σχετική με την 
εργασία αυτή. Οι ερωτήσεις είναι είκοσι 
στο σύνολο, και, για να μην 
κουράζουμε τους φοιτητές με 
μακροσκελή ερωτηματολόγιο, αλλά και, 
για να έχουμε τη δυνατότητα να 
συλλέξουμε αποτελέσματα κατευθείαν 
σε ότι αφορά το θέμα της έρευνά μας, χωρίς άσκοπες ερωτήσεις.  

Με την ερώτηση 1. Τόπος διαμονής πριν γίνεται φοιτητής. Και την ερώτηση 
2. Τόπος διαμονής κατά τη διάρκεια της φοίτησης. ενδιαφερόμαστε να 
μάθουμε τον τόπο κατοικίας πριν και κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Αρχικά για 
να γνωρίσουμε τον φοιτητή, και για να δούμε αν στη συνέχεια επηρεάστηκε η 
οικονομική του κατάσταση. ∆ηλαδή αν συνεχίζει να μένει στον τόπο κατοικίας του 
ή αν χρειάστηκε να μετακομίσει στον τόπο που είναι η σχολή του. 

Με την ερώτηση 3. Μένετε μόνος σας, με τους γονείς σας ή με κάποιο 
συγκάτοικο.  μας βοηθάει να μάθουμε αναλόγως την απάντηση κατά πόσο θα 
μοιράζονται τα έξοδα, και αν οι γονείς θα επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα. 

Μας ενδιαφέρει στη συνέχεια να μάθουμε αν πληρώνεται κάποιο ενοίκιο ή αν η 
κατοικία είναι ιδιόκτητη για να δούμε τις οικονομικές επιβαρύνσεις που υπάρχουν 
(μην ξεχνάμε όμως ότι πλέον και ιδιόκτητο να είναι το σπίτι, υπάρχουν πρόσθετοι 
φόροι, όπως είναι το χαράτσι). Μας ενδιαφέρει να μάθουμε αν η οικογένεια 
αποτελείται από τρία ή και περισσότερα μέλη, και να δούμε αν υπάρχουν 
πρόσθετες επιβαρύνσεις φοίτησης ή αν έχει μόνο ένα φοιτητή να ασχοληθεί. Και 
αυτό επιτυγχάνεται με την ερώτηση 4. Για τη διαμονή πληρώνεται ενοίκιο; Και 
με την ερώτηση 5. Υπάρχουν άλλα αδέλφια που σπουδάζουν; 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

                       ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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∆ύο πολύ σημαντικές ερωτήσεις για την έρευνά μας είναι η  ερώτηση 6. Οι 
γονείς σας εργάζονται, είναι συνταξιούχοι ή είναι άνεργοι; Και η ερώτηση 7. 
Αν η οικονομική κατάσταση είναι καλή, μέτρια ή κακή. Με αυτές τις δύο 
ερωτήσεις μαθαίνουμε την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αν μπορεί να 
στηρίξει οικονομικά τον φοιτητή και αν θα χρειαστεί ο φοιτητής να εργάζεται. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω σχετικά με την οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας ακολουθεί και η ερώτηση 8. Εάν ο φοιτητής εργάζεται παράλληλα 
με τις σπουδές και η ερώτηση 9. Αν εργάζεται, σε τι τομέα. Έτσι ώστε να 
δούμε πως έχει επηρεάσει η οικονομική κατάσταση της οικογένειας τον φοιτητή 
στις σπουδές του. Αν δηλαδή έχει αναγκαστεί να δουλέψει για να συνεισφέρει και 
να βοηθήσει τους γονείς, ή αν έχει αφοσιωθεί αποκλειστικά στις σπουδές.   

Στη συνέχεια με την ερώτηση 10. Σε ποιο έτος της σχολής φοιτάτε; Και με 
την ερώτηση 11. Ποια χρονιά εισαχθήκατε στη σχολή θέλουμε να δούμε αν ο 
φοιτητής μπήκε στη σχολή πριν, μετά ή κατά της κρίσης και στη συνέχεια κατά 
πόσο επηρεάστηκε η απόφασή του να ακολουθήσει την ανάλογη σχολή, 
συμπληρώνοντας το μηχανογραφικό του. Αυτό φαίνεται από την ερώτηση 12. Αν 
ήταν η πρώτη σας επιλογή στο μηχανογραφικό και με την ερώτηση 13. Αν 
επηρέασε η οικονομική κρίση την απόφαση για την σχολή. 

Ακολουθεί η ερώτηση 14. Για ποιο λόγο επιλέξατε το ΤΕΙ λογιστικής όπου 
εδώ θα καταλάβουμε την νοοτροπία του κάθε φοιτητή, απαντώντας αν 
ακολούθησε την οικογενειακή παράδοση, εάν επέλεξε τη σχολή λόγω μορίων 
που συγκέντρωσε στις πανελλήνιες, εάν ήταν από προσωπική επιλογή ή εάν 
σκεφτόταν την επαγγελματική αποκατάσταση στο μέλλον.  

Σκόπιμη θεωρείται και η ερώτηση 15. Εάν πιστεύει ότι θα ασχοληθεί με το 
αντικείμενο των σπουδών του μόλις αποφοιτήσει και σε συνδυασμό με την 
ερώτηση 16. Εάν πιστεύει ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, υπάρχει 
απορρόφηση στον τομέα. Με αυτές τις ερωτήσεις θα καταλάβουμε και την 
ψυχολογία του φοιτητή, κατά πόσο είναι αισιόδοξος ότι θα ασχοληθεί και θα βρει 
εργασία στο αντικείμενο που σπούδασε για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. 

Συνεχίζουμε με την ερώτηση 17. Εάν πιστεύετε ότι μετά την αποφοίτηση, 
έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο ή 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα μας δώσει να καταλάβουμε αν υπάρχει η 
οικονομική δυνατότητα για περαιτέρω σπουδές και για ενίσχυση του 
επιμορφωτικού επιπέδου. Φυσικά και είναι αναμενόμενο ότι πλέον λίγοι θα είναι 
αυτοί που θα έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν, εάν η οικονομική κρίση 
αρχίσει και μειώνεται.  
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Ακολουθεί η ερώτηση 18. Στις μέρες μας, παρά τις οικονομικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα, εάν πιστεύουν ότι παρέχετε η 
κατάλληλη εκπαίδευση και 19. Εάν επηρέασε η οικονομική κρίση την 
απόδοση στα μαθήματα και στις εξετάσεις θέλουμε να δούμε από την μία 
μεριά κατά πόσο θεωρούν οι φοιτητές ότι επηρεάστηκε το εκπαιδευτικό σύστημα 
και ακολούθως κατά πόσο επηρεάστηκε η δικιά τους επίδοση. 

Και κλείνοντας η ερώτηση 20. Εάν είναι αισιόδοξοι για την οικονομική 
κατάσταση της χώρας στο μέλλον. ∆ηλαδή αν πιστεύουν ότι οι κόποι του 
καθενός κάποια στιγμή στο μέλλον θα ανταμειφθούν.  

   

  5.2 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου  

 

             Το πλήθος των ερωτηθέντων μαθητών είναι 200.  Και όπως βλέπουμε 
στον πίνακα οι γυναίκες που θέλησαν να 
απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ήταν 
περισσότερες από τους άνδρες, αφού το 
ποσοστό για τις γυναίκες είναι 60% και για τους 
άνδρες 40%. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 18 
χρονών έως και 29 χρονών. Υπήρξε βέβαια και 

μία γυναίκα 53 
χρόνων που είχε 
αφήσει τις σπουδές της και αποφάσισε σε 
μεγαλύτερη ηλικία να τις ολοκληρώσει.  Ο μέσος 
όρος των ηλικιών είναι 23,2 χρόνων.   

  

Ερώτηση 1 – Τόπος διαμονής πριν γίνεται φοιτητής 

         Ξεκινάμε από αυτή την ερώτηση καθώς 
θέλουμε να προσδιορίσουμε αν οι φοιτητές είναι 
από τα προάστια της Αθήνας, ή είναι από κάποια 
επαρχία και επέλεξαν να σπουδάσουν στη 
συγκεκριμένη σχολή. Από ότι βλέπουμε το 61,5% 
είναι από την Αθήνα, το 16,5% είναι από τον 
Πειραιά και το 22% των φοιτητών είναι από 
επαρχία, όπως Τρίπολη, Λάρισα, Μέγαρα κ.α. 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 

Άνδρες  80 

Γυναίκες  120 

  200 

  ΣΥΝΟΛΟ 

Αθήνα  123 

Πειραιάς  33 
 

Επαρχία  44 

  200 
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Ερώτηση 2 – Τόπος διαμονής κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

Ακολουθεί η παραπάνω ερώτηση, η οποία συνδέεται με την ερώτηση 1, και 
θέλουμε να δούμε αν κατά την διάρκεια της 
φοίτησης, οι φοιτητές επέλεξαν να μένουν κοντά 
στο ΤΕΙ για λόγους πιθανής διευκόλυνσης. Από τις 
απαντήσεις βλέπουμε ότι οι περισσότεροι που 
εισήχθησαν στη σχολή από επαρχία επέλεξαν να 
μείνουν κοντά στη σχολή. Υπάρχει και ένας 
αριθμός φοιτητών οι οποίοι παρέμειναν στην 
επαρχία, ύψους 5%, και διάλεξαν να έρχονται στην 

σχολή προφανώς μόνο σε κάθε εξεταστική για να περάσουν τα μαθήματα. Οι 
λόγοι για αυτή την κίνηση ποικίλουν, και θα δούμε παρακάτω κάποιες 
περιπτώσεις. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών,69%, μένει στην 
Αθήνα, περιλαμβανομένου πολλές συνοικίες όπως Εξάρχεια, Θησείο, Γλυφάδα 
και άλλες περιοχές, παρά στην περιοχή που στεγάζεται η σχολή, δηλαδή στον 
Πειραιά στο Αιγάλαιο, που τα αποτελέσματα έδειξαν 26%. Πιθανόν να 
προσφέρονται περισσότερες δραστηριότητες για τους νέους στην Αθήνα και τα 
ενοίκια να είναι πιο φθηνά. 

 

 

Ερώτηση 3 – Μένετε μόνος σας, με τους γονείς σας ή με κάποιο 
συγκάτοικο 

 

Στη συνέχεια ρωτάμε τους φοιτητές να μας απαντήσουν στην παρακάτω 
ερώτηση μιας και υπήρχε η τάση τα προηγούμενα χρόνια οι φοιτητές να 

επιθυμούν να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι 
και να ζήσουν την φοιτητική ζωή μόνοι τους ή με 
κάποιο συγκάτοικο. Από ότι βλέπουμε από τις 
απαντήσεις, οι περισσότεροι μένουν με τους γονείς 
τους, δηλαδή το 65% του συνόλου. Γιατί μπορεί να 
συμβαίνει αυτό θα το δούμε και παρακάτω από 
απαντήσεις σε επόμενα ερωτήματα. Οι λόγοι 
πάντως σίγουρα ποικίλουν. Μόνοι τους μένουν οι 

18% και με κάποιο συγκάτοικο οι 17%. 

 

Ερώτηση 4 – Για τη διαμονή σας πληρώνεται ενοίκιο; 

  ΣΥΝΟΛΟ 

Αθήνα  138 

Πειραιάς  52 
 

Επαρχία  10 

  200 

  ΣΥΝΟΛΟ 

Μόνος  36 

Γονείς  130 
 

Συγκάτοικο  34 

  200 
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Η ερώτηση αυτή γίνεται περισσότερο για να δούμε τα έξοδα που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι φοιτητές, και σε συνδυασμό και 
με την παραπάνω ερώτηση μπορούμε να δούμε ότι 
οι φοιτητές που μένουν με γονείς είναι 130 και 
εκείνοι που δεν πληρώνουν ενοίκιο είναι 131. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει ότι ή δεν συμμετέχουν στα 
έξοδα του ενοικίου στο σπίτι, ή ότι απλά η κατοικία 

είναι δικιά τους. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα έξοδα του ενοικίου αποτελούν ένα 
μεγάλο βάρος για μία οικογένεια ειδικά και αν αποτελείται από πολλά μέλη. Έτσι 
οι φοιτητές που απάντησαν ότι δεν πληρώνουν ενοίκιο είναι το 65,5% και οι 
φοιτητές που πληρώνουν είναι το 34,5%. 

 

Ερώτηση 5 – Υπάρχουν άλλα αδέλφια που σπουδάζουν; 

Η πλειοψηφία των φοιτητών, δηλαδή το 53%, απάντησαν ότι δεν έχουν άλλα 
αδέλφια που σπουδάζουν. Από την άλλη 
υπάρχει και ένας αριθμός ύψους 44% που 
έχουν αδέλφια φοιτητές, και αυτό προφανώς θα 
προκαλεί μεγάλη σύγχυση στην οικογένεια, 
γιατί τα έξοδα θα διπλασιάζονται αναλόγως και 
τον αριθμό.  

 

 

Ερώτηση 6 – Οι γονείς σας εργάζονται, είναι συνταξιούχοι ή είναι άνεργοι; 

        Συνεχίζουμε με την ερώτηση αυτή για να 
δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ελληνικές 
οικογένειες την περίοδο κρίσης που διανύουμε. 
Από ότι βλέπουμε και στον πίνακα 122 γονείς είναι 
αυτοί που εργάζονται, δηλαδή 59,2% περίπου, και 
τουλάχιστον είναι οι περισσότεροι, και μπορεί να 
έχουν την οικονομική ευχέρεια να στηρίξουν 
οικονομικά τα παιδιά τους στις σπουδές τους. 
Υπάρχουν αρκετοί που είναι και συνταξιούχοι 
25,7%, και ακολουθούν και οι άνεργοι με 11,6%, 

που δυστυχώς στις μέρες μας δεν λείπουν.  

      Οι απαντήσεις βγήκαν παραπάνω από το σύνολο των φοιτητών που 
απάντησαν στα ερωτηματολόγια, και αυτό γιατί υπήρχαν περισσότερες από μία 

  ΣΥΝΟΛΟ 

Ναι  69 

Όχι  131 
 

  200 

         ΣΥΝΟΛΟ 

Ναι        88 

Όχι 
 
Δεν απάντησαν 

106 
 
 6 

        200 

  ΣΥΝΟΛΟ 

Εργάζονται  122 

Συνταξιούχοι  53 
 

Άνεργοι  24 

Δεν απάντησαν  7 

  206 
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απαντήσεις σε μία φόρμα ερωτηματολογίου, για παράδειγμα ο ένας από τους 
δύο γονείς εργαζόταν και ο άλλος ήταν άνεργος. 

 

Ερώτηση 7 – Αν η οικονομική κατάσταση είναι καλή, μέτρια ή κακή. 

     Αυτή η ερώτηση μας δίνει μία γενική εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης της οικογένειας του 
φοιτητή. Οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι 
μέτρια με ποσοστό 74%, και ακολουθούν με μικρή 
διαφορά μεταξύ τους η κακή και η καλή με 11,5% 
και 11% αντίστοιχα. Υπάρχει και το 3,5% που δεν 
απάντησαν.  

 

 

 

Ερώτηση 8 – Εάν ο φοιτητής εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές. 

Από τις απαντήσεις που πήραμε σε αυτή την 
ερώτηση μπορούμε να καταλάβουμε ότι αρκετοί 
είναι οι φοιτητές που σκέφτονται την εργασία 
παράλληλα με τις σπουδές τους. Έτσι οι 
απαντήσεις είναι χωρισμένες στη μέση περίπου 
για αυτούς που εργάζονται και αυτούς που όχι, με 
ποσοστό 50,5% και 46,5% αντίστοιχα. Έτσι αυτοί 
που εργάζονται θα μπορούν να καλύπτουν και 

δικά τους προσωπικά έξοδα, ή να βοηθάνε και τους γονείς στις περιπτώσεις που 
οι γονείς είναι άνεργοι ή υπάρχουν και άλλα αδέλφια με παραπάνω έξοδα. 

 

Ερώτηση 9 – Αν εργάζεται, σε τι τομέα. 

  ΣΥΝΟΛΟ 

Καλή  22 

Μέτρια                 148   
 

Κακή  23 

Δεν 
απάντησαν 

7 

  200 

  ΣΥΝΟΛΟ 

Ναι  101 

Όχι  93 
 

Δεν απάντησαν  6 
  200 

                                    ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 83

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 14

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 53

∆ΗΜΟΣΙΟ 1
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Ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών ύψους 
41,5% δεν εργάζεται, και αυτό πιθανόν να 
είναι δικιά τους επιλογή ή διότι δεν θα 
μπορούν να βρουν κάποια απασχόληση. 
Όπως βλέπουμε από τις απαντήσεις οι 
φοιτητές που εργάζονται παράλληλα με τις 
σπουδές τους, εργάζονται σε διάφορους 
τομείς, όπως πληροφορική, έχουν βρει 
δουλειά σαν πωλητές ή και ακόμα σε 
καφετέριες και εστιατόρια. Ένα πολύ 
μικρό ποσοστό έχει αρχίσει να ασχολείται 
με το αντικείμενο που σπουδάζει, και αυτό 
φαίνεται επειδή από τις 200 απαντήσεις, 
μόνο οι 16 δουλεύουν στον κλάδο των 
λογιστικών.   

 
  

 

Ερώτηση 10 – Σε ποιο έτος της σχολής φοιτάτε; 

Η ερώτηση αυτή, σε συνδυασμό με την επόμενη 
μας δείχνει για τους φοιτητές εάν εισήχθησαν στη 
σχολή πριν ή κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο θα δούμε εάν 
επηρεάστηκε και η απόδοση τους κατά τη διάρκεια 
της φοίτησης. Όπως βλέπουμε από το πινακάκι 
υπάρχουν πολλοί φοιτητές που δεν έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους ακόμα και μετά από 
τα τέσσερα χρόνια φοίτησης που διαρκεί η σχολή. 
Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συχνό, αφού οι 
περισσότεροι φοιτητές είτε διότι έχουν και άλλες 

ασχολίες παράλληλα  είτε διότι παραμελούν συνειδητοποιημένα και χωρίς 
συγκεκριμένο λόγο τις σπουδές τους.   

 

 

 

Ερώτηση 11 – Ποια χρονιά εισαχθήκατε στη σχολή 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1

ΠΩΛΗΤΡΙΑ 3

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 1

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 1

ΕΣΤΙΑΣΗ 20

∆ΙΑΝΟΜΕΣ 1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 16

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 2

 200

ΕΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

1  ‐  2  19 

3  ‐  4  81 

5  ‐  6  67 

7  ‐  14  25 
   
Δεν απάντησαν  8 
  200 
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Σαν συνέχεια της προηγούμενης 
ερώτησης ακολουθεί ένα 
γράφημα με τις χρονολογίες που 
εισαχθήκαν στη σχολή της 
λογιστικής οι σπουδαστές.  

 

 

 

 

Ερώτηση 12 – Αν ήταν η πρώτη σας επιλογή στο μηχανογραφικό. 

       Από τις απαντήσεις που λάβαμε μπορούμε να 
καταλάβουμε ότι τελικά το να περάσεις σε κάποια 
σχολή δεν αποτελεί και την πρώτη επιλογή του 
κάθε σπουδαστή, αφού λογικά θα είχε να επιλέξει 
και κάποια άλλη σχολή πριν από τη συγκεκριμένη 
που τελικά πέρασε. Παρ’ όλα αυτά το 49,5% των 
ερωτηθέντων είχαν εώς πρώτη επιλογή τη 

λογιστική.  Ακολουθεί ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 47% που η 
επιλογή στην σχολή δεν αποτέλεσε πρωταρχική επιλογή. Τέλος το 3,5% δεν 
απάντησε.  

 

Ερώτηση 13 – Αν επηρέασε η οικονομική κρίση την απόφαση για την 
σχολή. 

Από ότι βλέπουμε από τις απαντήσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μας απάντησε 
ότι δεν επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση για 
την επιλογή των σπουδών του. Μόλις το 33,5% 
απάντησε ότι για την επιλογή για την 
συγκεκριμένη σχολή επηρεάστηκε από την κρίση 
και πιστεύει ότι με αυτή την απόφαση θα έχει 
καλύτερο επαγγελματικό μέλλον βάζοντας στην 
άκρη οποιαδήποτε άλλη προσωπική επιλογή 

σπουδών.  Ενώ το 58,5% είπε ότι δεν επηρεάστηκε η απόφαση του στο να 
επιλέξει την συγκεκριμένη σχολή. Τέλος το 8% δεν απάντησε καθόλου. 

  ΣΥΝΟΛΑ 

Ναι  99 

Όχι  94 
 

Δεν απάντησαν  7 
  200 

  ΣΥΝΟΛΑ 

Ναι  67 

Όχι  117 
 

Δεν απάντησαν  16 

  200 

ΕΤΗ

2012‐2011

2010‐2009

2008‐2007
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Ερώτηση 14 – Για ποιο λόγο επιλέξατε το ΤΕΙ λογιστικής 

Το 5,96% των ερωτηθέντων επέλεξε το ΤΕΙ Λογιστικής επειδή κάποιο μέλος της 
οικογένειας του ασχολούνταν με τον τομέα της 
λογιστικής. Περίπου το 25,2% είναι φοιτητής στη 
λογιστική λόγω μορίων που συγκεντρώθηκαν στις 
πανελλαδικές, και 32,5% ήταν οι φοιτητές που το 
επέλεξαν από προσωπική επιλογή ενώ περίπου το 
28% επέλεξε μέσα από αυτή την σχολή καλύτερη 
επαγγελματική αποκατάσταση. Τέλος το 8,2% 
περίπου δεν απάντησε στην ερώτηση.   

 

 

 

 

Ερώτηση 15 – Εάν πιστεύει ότι θα ασχοληθεί με το αντικείμενο των 
σπουδών του μόλις αποφοιτήσει 

 

Με μεγάλο ενδιαφέρον βλέπουμε ότι οι 
περισσότεροι φοιτητές, δηλαδή το 52,5% που 
σπουδάζουν σε αυτή τη σχολή είναι αισιόδοξοι για 
τις επαγγελματικές του προοπτικές στο επάγγελμα 
του λογιστή. Ενώ το 37% είναι ακόμα διστακτικό 
για το αν γίνει λογιστής κάποια στιγμή στο μέλλον. 
Πάντως μόλις το 3% απάντησε ότι δεν θα 
ασχοληθεί με το επάγγελμα, πιθανόν από τις 

σπουδές του κατάλαβε ότι δεν του ταιριάζει ή σκέφτεται να ακολουθήσει κάποιο 
άλλη επαγγελματική πορεία. Και το 7,5% δεν απάντησε. 

 

 

Ερώτηση 16 – Εάν πιστεύει ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, υπάρχει 
απορρόφηση στον τομέα. 

  ΣΥΝΟΛΑ 

Οικογενειακή 
Παράδοση 

13 

Λόγω Μορίων  55 

Προσωπική 
Επιλογή 

71 

Επαγγελματική 
Αποκατάσταση 

61 

Δεν Απάντησαν  18 
 

  218 

  ΣΥΝΟΛΑ 

Ναι  105 

Ίσως  74 
 

Όχι 
 

6 

Δεν απάντησαν  15 
  200 
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Εδώ οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες με το 
46,5% να απαντάει ότι ίσως απορροφηθεί στον 
εργασιακό χώρο, ενώ το 33% είναι πολύ 
αισιόδοξο. Το  12,5% πιστεύει ότι δεν θα 
απορροφηθεί από το επάγγελμα και αυτό δεν 
είναι και καθόλου αδύνατο μέσω οικονομικής 
κρίσης και ανεργίας που επικρατεί αυτή την 
περίοδο στην χώρα μας. Τέλος το 8% δεν 

απάντησε στην ερώτηση.  

 

 

Ερώτηση 17 – Εάν πιστεύετε ότι μετά την αποφοίτηση, έχετε την 
δυνατότητα να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο ή μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα  

Με την οικονομική κρίση να μαστίζει την χώρα με 
ότι συνέπειες και αν έχει αυτό στην ελληνική 
οικογένεια, κάποια συνέχεια σπουδών με κάποιο 
μεταπτυχιακό αποτελεί πλέον πολυτέλεια, και 
αυτό φαίνεται και από τις απαντήσεις των 
φοιτητών, αφού το 19,5% θεωρεί ότι είναι δύσκολο 
εώς αδύνατο το 30,5%. Μόλις το 39,5% έχει την 
δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ή κάποιο σεμινάριο. 
Ενώ το 9% δεν απάντησε. Παρόλα αυτά υπήρχαν 
και απαντήσεις όπως ‘Υπάρχει η δυνατότητα αλλά 
δεν το επιθυμώ’ σε ποσοστό 1% και η απάντηση 
‘Ελπίζω’ σε ποσοστό 0,5%. Οι φοιτητές 
παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις και άγνοια για τη 

σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα και με το να μην ενισχύουν τις γνώσεις 
τους είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα, καθώς οι εργοδότες έχουν κατατάξει ψηλά 
την κατανόηση της αγοράς μαζί με τις βασικές τεχνικές λογιστικές γνώσεις. 

  
 

                                                                                                     

  ΣΥΝΟΛΑ 

Ναι  66 

Ίσως  93 
 

Όχι 
 

25 

Δεν απάντησαν  16 

  200 

  ΣΥΝΟΛΑ 

Ναι  79 

Ίσως  39 

Όχι  61 
 

Δεν Απάντησαν  18 

Υπάρχει Δυνατότητα 
αλλά δεν το 
επιθυμώ 

2 

Ελπίζω  1 
  200 
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Ερώτηση 18 – Στις μέρες μας, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα, εάν πιστεύουν ότι παρέχετε η 
κατάλληλη εκπαίδευση 

 

 Το 41,5% πιστεύει ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα δεν του παρείχε την κατάλληλη 
εκπαίδευση με μόλις το 27,5% να δηλώνει το 
αντίθετο. Στατιστικά λογικό, αφού η κρίση 
έχει πλήξει και το εκπαιδευτικό σύστημα, με 
απολύσεις καθηγητών, μειώσεις μισθών, 
κατάργηση μαθημάτων και συγχωνεύσεις 
πανεπιστημίων. Το 16,5% διχάζεται για το αν 
η εκπαίδευση ήταν κατάλληλη ή όχι. 
Ακολουθεί το 10% που δεν απάντησαν. Και 
σε αυτή την ερώτηση υπήρχαν και 
διαφορετικές απαντήσεις όπως, ‘Εξαρτάται, 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης’ με 
ποσοστό 1,5%, η απάντηση ‘Γίνονται όλο και 
χειρότερα’ με ποσοστό 0,5%, η απάντηση 
‘Αρκετά’ με ποσοστό 1% και η απάντηση 
‘Από μερικούς’ με ποσοστό 0,5% 

 

 

Ερώτηση 19 – Εάν επηρέασε η οικονομική κρίση την απόδοση στα 
μαθήματα και στις εξετάσεις 

 

Το 24,5%  και το 31% θεωρεί ότι οι οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, επηρέασαν πολύ ή 
σχεδόν αντίστοιχα την απόδοση τους στα 
μαθήματα. Ενώ  το 36% θεωρεί ότι δεν 
επηρεάστηκε καθόλου. Και από το 8,5% δεν 
λάβαμε απάντηση. 

 

Ερώτηση 20– Εάν είναι αισιόδοξοι για την 
οικονομική κατάσταση της χώρας στο μέλλον. 

  ΣΥΝΟΛΑ

Ναι  55 

Ίσως  33 

Όχι  83 

Δεν απάντησαν  20 

Σχετικά ναι  2 
   

Εξαρτάται, Υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης 

3 

Γίνονται όλο και χειρότερα  1 
 

Αρκετά  2 

Από Μερικούς  1 
  200  
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  200 
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Μόλις το 17,5% είναι αισιόδοξο για την χώρα του 
στο μέλλον και το 42,5% είναι λίγο αισιόδοξοι. Το 
32% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση δεν θα 
αλλάξει καθόλου ή θα χειροτερέψει. Tέλος το 8% 
δεν απάντησε καθόλου σε αυτή την ερώτηση.   

 

 

 

 

5.3 Συμπεράσματα  

Με την ολοκλήρωση της συλλογής των αποτελεσμάτων μπορούμε να 
βγάλουμε ποικίλα  συμπεράσματα. Με τον συνδυασμό διαφορετικών ερωτήσεων 
μπορούμε να πάρουμε μία γενικότερη εικόνα στο τι επικρατεί αυτή την περίοδο 
στην χώρα μας και αφορά τους φοιτητές του ΤΕΙ Λογιστικής. 

Αρχικά ξεκινάμε με τους φοιτητές που ο τόπος κατοικίας τους ήταν στην Αθήνα 
πριν εισαχθούν στην σχολή, οι οποίοι 
αποτελούν το 61,5% του συνόλου των 
φοιτητών, και από τους φοιτητές που μένουν 
στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης που αποτελούν το 69% του συνόλου. 
Έτσι βλέπουμε ότι από αυτούς που έμεναν έτσι 
κι αλλιώς στην Αθήνα το 83% μένουν με τους 
γονείς τους, ένα ποσοστό αρκετά υψηλό και 
λογικό στην εποχή μας αφού οι νέοι δεν 

αποχωρίζονται τόσο εύκολα την οικογενειακή εστία, και ο κυριότερος λόγος είναι 
οικονομικός αφού οι νέοι έχουν την τάση για περισσότερη ελευθερία κατά την 
περίοδο των σπουδών. Επίσης το 39,8% από τους σπουδαστές που μένουν 
στην Αθήνα και με τους γονείς τους, μας απάντησαν ότι εργάζεται. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται είτε διότι παρέχετε η οικονομική βοήθεια από το σπίτι, αφού όσο 
αναφορά το υπόλοιπο ποσοστό, οι γονείς τους εργάζονται και δηλώνουν μέτρια 
και καλή οικονομική κατάσταση, έτσι και από τη μεριά τους οι γονείς θα μπορούν 
να στηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους με τα έξοδα της φοίτησης. 

  ΣΥΝΟΛΑ 

Πολύ  35 

Λίγο  85 

Καθόλου  64 

Δεν απάντησαν  16 
 

  200 
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Συνεχίζουμε με τους φοιτητές που μένουν μόνοι τους ή με κάποιο συγκάτοικο, 
οι οποίοι αποτελούν το 35% του συνόλου των φοιτητών. Από αυτούς το 17% 
(δηλαδή οι 12 στους 70 φοιτητές) απάντησαν ότι η οικονομική τους κατάσταση 
είναι καλή, το 68,5% (δηλαδή οι 48 από τους 70 φοιτητές) απάντησε ότι είναι 
μέτρια η οικονομική τους κατάσταση, και τέλος ένα 10% (7 από τους 70 φοιτητές) 
δήλωσε ότι η οικονομική του κατάσταση είναι κακή. Τα ποσοστά είναι λογικά, 
αφού θα μπορούν να καλύπτουν τα έξοδα ενός σπιτιού, με ή χωρίς τη βοήθεια 
των γονέων. 

Για να υπάρχει μία οικονομική κατάσταση έστω και μέτρια, πολλοί είναι και οι 
φοιτητές που εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. Έτσι το 51,5% των 
φοιτητών απασχολείται σε κάποιον εργασιακό χώρο, και δυστυχώς μόνο το 
15,5% από αυτούς είναι στον λογιστικό κλάδο. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό 
αφού η σχολή που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν είναι το λογιστικό 
επάγγελμα. Έτσι το 65,04 εργάζονται σε άλλους τομείς, όπως πληροφορικής, 
εκπαίδευσης, εστίασης και άλλα. Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς, 
ύψους  19,4% απασχολείται σε χώρους εστίασης, είτε ως σερβιτόροι είτε ως 
μπάρμαν ή ακόμα και υπεύθυνοι ταμείου ή και καταστήματος. Και αυτό γιατί 
μέχρι και πρόσφατα τουλάχιστον οι μισθοί σε αυτά τα επαγγέλματα, και ιδιαίτερα 
σε αυτούς που δούλευαν βράδυ, ήταν αρκετά ανεβασμένα σε σύγκριση με τα 
υπόλοιπα επαγγέλματα. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τους φοιτητές που ήταν η πρώτη τους επιλογή 
στο μηχανογραφικό τους, το τμήμα της λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά. Οι φοιτητές 
στο σύνολο ήταν 99 και οι 4 από αυτούς μας απάντησαν ότι το επέλεξε λόγω 
οικογενειακής παράδοσης , οι 20 λόγω μορίων, οι 49 καθαρά από προσωπική 
επιλογή, ενώ οι 38 πιστεύουν ότι θα έχουν επαγγελματική αποκατάσταση στο 
μέλλον.  Όσοι από τους φοιτητές επέλεξαν ότι δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή 
στο μηχανογραφικό, δηλαδή οι 94, από αυτούς οι 23 πιστεύουν ότι θα έχουν 
επαγγελματική αποκατάσταση στο μέλλον.  

Αξιοσημείωτο είναι και ότι από το σύνολο των φοιτητών που απάντησε ότι θα 
ασχοληθεί με το αντικείμενο των σπουδών, δηλαδή από το 52,5% το 47,6% 
πιστεύει ότι υπάρχει απορρόφηση στον τομέα της λογιστικής, ένα ποσοστό 
αρκετά υψηλό για τα δεδομένα της εποχής, ενώ το 40,9% πιστεύει ότι μπορεί και 
να βρει εργασία στο αντικείμενο των σπουδών, και το 9,5% είναι αρκετά 
απαισιόδοξο δηλώνοντας ότι δεν θα μπορεί να εργαστεί στο αντικείμενο που 
σπούδασε. Παρόλα αυτά, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το 
εκπαιδευτικό σύστημα, το 27,5% απάντησε ότι του παρέχεται η κατάλληλη 
εκπαίδευση από την σχολή, αλλά από αυτούς οι 9,09% επηρεάστηκαν πολύ στην 
απόδοση τους στα μαθήματα από την οικονομική κρίση, ενώ το 49,09% 
επηρεάστηκε λίγο από την κρίση.      
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Η εργασία αυτή μας βοήθησε να καταλάβουμε σημαντικά κομμάτια της 
οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Για αρχή ότι παρουσιάζει αρκετές 
ομοιότητες αλλά και διαφορές από τις προηγούμενες κρίσεις. Συγκεκριμένα, η 
σημερινή κρίση διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες λόγω του γεγονότος ότι 
πλέον σε όλες οι χώρες που πλήττονται από την κρίση, στις οποίες ανήκει και η 
Ελλάδα, τα περισσότερα νοικοκυριά είναι χρεωμένα και υπάρχει έντονη 
σύμπλεξη της χρηματοπιστωτικής και της πραγματικής οικονομίας. Από την άλλη 
πλευρά, μία σημαντική ομοιότητα είναι ο ρόλος των τραπεζών στην πρόκληση 
και αντιμετώπιση όλων των οικονομικών κρίσεων. 

Κάθε χρόνο σχεδόν σε όλα τα κράτη υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και οι 
περισσότερες από αυτές η σχεδόν και όλες , έχουν και οικονομικό χαρακτήρα. Σε 
όλους του οικονομικούς οργανισμούς είναι απαραίτητος ένας οικονομικός 
σύμβουλος η λογιστής. Είναι εκείνος που θα νοικοκυρέψει και θα οργανώσει τα 
οικονομικά του οργανισμού η θα είναι υπεύθυνος για την εταιρεία σε διάφορους 
φορείς είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους. Αυτό κάνει και τις αντίστοιχες σχολές πολύ 
δημοφιλή σε όλο τον κόσμο. Οι νέοι από την ώρα που αρχίζουν να σκέφτονται 
επαγγελματικά  το μέλλον τους, θεωρούν πολύ στιβαρό δεδομένο την απήχηση 
των οικονομικών σχολών. Είναι γι αυτούς μια καλή επιλογή για το επαγγελματικό 
τους στερέωμα μειώνοντας αισθητά τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν σε άλλα 
επαγγέλματα. 

Σαν μία γενική διαπίστωση μπορούμε να πούμε ότι οι λογιστές είναι αρκετά 
ζημιωμένοι με την σύγχρονη κρίση. ∆εν έχουν την υποστήριξη του θεσμικού 
πλαισίου που απολαμβάνουν άλλα επαγγέλματα όπως για παράδειγμα οι 
δικηγόροι ή οι μηχανικοί. Από την αρχική εφαρμογή της λογιστικής, το 
περιβάλλον, θεσμικό και κυρίως οικονομικό, είναι αυτό που καθορίζει τον ρόλο 
των λογιστών και όχι το αντίθετο. Όμως η λογιστική θα εξελίσσεται και μαζί της το 

                             ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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λογιστικό επάγγελμα. Σήμερα οι οικονομικές καταστάσεις βασίζονται στην 
καταγραφή συναλλαγών και των αποτελεσμάτων τους. Στο μέλλον οι 
επιχειρήσεις θα δημοσιοποιούν όλο και περισσότερο αναφορές για σχέσεις και 
εκτιμήσεις (narrative reporting), δημιουργώντας νέες επαγγελματικές προκλήσεις. 
Καινούργιοι τομείς της λογιστικής δημιουργούνται ήδη σε προηγμένες χώρες1, 
ενώ η τάση και επιδίωξη πλέον όλων είναι η δημιουργία παγκόσμιων λογιστικών 
αρχών (Global GAAP) μέσω της σύγκλισης (convergence) των ∆ιεθνών και των 
Αμερικάνικων προτύπων, εξυπηρετώντας την παγκοσμιοποίηση των αγορών. 
Αυτά δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο στο οποίο έχει ήδη αρχίσει να κινείται ο 
επαγγελματίας λογιστής, μαζί με όλα τα άλλα επαγγέλματα με τα οποία 
συλλειτουργεί και συνεργάζεται. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ρόλος του λογιστή στο 
μέλλον θα γίνεται όλο και πιο απαιτητικός και για αυτό χρειάζεται αυξημένη 
θέληση, επαρκείς και ανανεούμενες γνώσεις και πολλαπλές ικανότητες για να 
μπορέσει αυτός να ανταποκριθεί επιτυχημένα στο δύσκολο και κρίσιμο έργο που 
έχει αναλάβει μιας και το κοινό πλέον έχει διαφορετικές απαιτήσεις ως προς το 
επάγγελμα του λογιστή. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση που κυρίως φροντίζουν 
να έχουν οι περισσότεροι λογιστές για να είναι χρήσιμοι επαγγελματικά, είναι η 
εμβάθυνση στις χιλιάδες σελίδες εγκυκλίων που εκδίδονται κάθε χρόνο από το 
Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες ερμηνεύουν τις συνεχείς αλλαγές της 
φορολογικής νομοθεσίας. 

Η ζωή για τους φοιτητές όμως δεν είναι καθόλου εύκολη. Η φοιτητική ζωή, 
όπως τη ξέραμε μέχρι πριν λίγα χρόνια, ανέμελη, ανήκει πλέον στο παρελθόν. 
Όλο και περισσότεροι νέοι αναγκάζονται να εργαστούν για βγάλουν τα προς το 
ζειν και να διευκολύνουν τις οικογένειες τους. Τα έξοδα είναι πλέον πάρα πολλά. 
Όσοι ειδικά αναγκάζονται να ξενιτευτούν θα πρέπει να καλύψουν τα βεβαρημένα 
κόστη ενός σπιτιού. Η συγκατοίκηση είναι πλέον αναπόφευκτη και πολλοί 
διαφεύγουν σε φοιτητικές εστίες. Οι περισσότεροι φοιτητές πλέον δε μπορούν να 
αφοσιωθούν μόνο στα μαθήματα τους αφού πρέπει να δουλέψουν. Ακόμα και το 
προνόμιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος τείνει να γίνει ένα πλεονέκτημα 
μόνο για λίγους. Πολλές οικογένειες δε μπορούν να καλύψουν το κόστος του και 
όσοι φοιτητές θέλουν να αποκτήσουν παραπάνω γνώσεις και εξειδίκευση θα 
πρέπει να το συνδυάσουν με δουλεία για να βρουν το κεφάλαιο χωρίς να είναι και 
σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν μέχρι το τέλος. 

                                                            
1 Όπως για παράδειγμα η λογιστική βιώσιμης ανάπτυξης (accounting for sustainability) η οποία 

μετράει τα κρυφά ή άυλα κόστη και οφέλη αποφάσεων με στόχο να εκτιμήσει πώς οι τωρινές 

αποφάσεις θα επιδράσουν στην μελλοντική απόδοση και στο αποτέλεσμα.  
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Συνοψίζοντας οι σημερινοί φοιτητές είναι οι περισσότερο ζημιωμένοι της 
εποχής, καθώς η ασταθής οικονομική κατάσταση είναι φανερό ότι τους έχει 
επηρεάσει  και βλέπουν πολύ δυσοίωνο το μέλλον τους, γιατί να μην ξεχνάμε ότι 
το μέλλον της κάθε χώρας εξαρτάται και δημιουργείται από τους νέους της. Οι 
δυσκολίες είναι πολλές στην εκπαίδευση και δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν 
καταφέρνουν τελικά να σπουδάσουν. Οι σπουδαστές του ΤΕΙ Λογιστικής παρ’ 
όλες τις οικονομικές καταστάσεις φαίνεται να διαθέτουν την θέληση που 
χρειάζεται για να ακολουθήσουν στο μέλλον το επάγγελμα αυτό που θεωρούν ότι 
θα τους προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής. Αρκετοί είναι εκείνοι που θα 
αλλάξουν τις επιθυμίες τους για να ακολουθούσουν κάτι ποιο σίγουρο για το 
μέλλον τους. Η οικονομική κατάσταση μιας χώρας επηρεάζει όλο το κοινωνικό 
σύνολο της, έτσι και ο φοιτητικός κόσμος δε θα μπορούσε να μείνει 
ανεπηρέαστος. 
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Ελληνική Βιβλιογραφία 

 ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ – ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE 

BRITANNICA 

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (Επαγγελματική, Επιχειρηματική, Εργασιακή ) 

Κωνσταντίνος Κάντζος, ΜΒΑ, Ph.D, εκδόσεις Εμμανουηλίδης Αθήνα 2006 

Αρθρογραφία 

 ΑΡΘΡΟ ΣΩΤΗΡΙΑ Μαθήματα Λογιστικής ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

Πηγές από το διαδίκτυο 

    http://epixeirisi.gr/actions/lemma/?item_id=711179 

    Wikipedia.org 

    http://www.inews.gr 

    www.sotele.gr 

    http://rethemnos.gr/provlimata-viosimotitas-antimetopizoun-ta-logistika-

grafia-tou-rethimnou/ 

  http://www.infokids.gr 

  http://www.ellinikiaktoploia.net/nono/4352---anek-superfast-----.html 

  http://www.alfavita.gr/apopsi/   

  Look4Studies.com.htm 

  Ethnos.gr 

  http://www.akappatou.gr/index.php/2010-10-13-12-28-05/755-2010-11-05- 

09-53-3049 

   http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2012/10/4_meros.pdf 

 

 

                             ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

                                                                                 ΟΝΟΜΑ: 

                                                                                 ΕΠΙΘΕΤΟ: 

                                                                                 ΗΛΙΚΙΑ: 

                                                             ΦΥΛΟ: 

1.  Τόπος διαμονής πριν γίνεται φοιτητής :   

 

2.  Τόπος διαμονής κατά τη διάρκεια της φοίτησης :  

 

3.  Μένετε :  μόνος σας              ,    ,  με τους γονείς σας                      ή με  

κάποιο συγκάτοικο              ?     

  

4. Για τη διαμονή σας πληρώνετε ενοίκιο ? 

    Nαι                     Όχι   

 

5. Υπάρχουν άλλα αδέλφια που σπουδάζουν ? 

    Nαι                     Όχι   

 

6. Οι γονείς σας εργάζονται             ,    είναι συνταξιούχοι               ή είναι  

άνεργοι               ? 

 

                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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7. Οικονομική κατάσταση :   

    Καλή                      Μέτρια                 Κακή  

 

8. Εργάζεστε παράλληλα με τις σπουδές σας ?  

    Ναι                 Όχι   

 

9. Αν ναι , σε τι τομέα ? 

 

10. Σε ποιο έτος της σχολής φοιτάτε ?   

 

11. Ποια χρονιά εισαχθήκατε στη σχολή ?   

 

12. Ήταν η πρώτη σας επιλογή στο μηχανογραφικό σας ? 

      Ναι                    Όχι     

 

13. Επηρέασε η οικονομική κρίση την απόφασή σας για την σχολή ? 

      Ναι                    Όχι    

 

14. Για ποιο λόγο επιλέξατε το ΤΕΙ Λογιστικής :  

οικογενειακή παράδοση    

λόγω μορίων που συγκεντρώθηκαν στις πανελλήνιες  

από προσωπική επιλογή    

επαγγελματική αποκατάσταση στο μέλλον  

 

15. Θα ασχοληθείτε με το αντικείμενο των σπουδών σας μόλις αποφοιτήσετε ? 
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      Ναι                     Ίσως                     Όχι     

16. Εν   μέσω οικονομικής  κρίσης, πιστεύετε ότι θα υπάρχει απορρόφηση στον  
τομέα σας ? 

      Ναι                     Ίσως                     Όχι     

 

17. Μετά την αποφοίτηση σας πιστεύετε ότι έχετε την δυνατότητα να  
παρακολουθήσετε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα - σεμινάρια ? 

 

18. Στις μέρες μας , παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το 
εκπαιδευτικό σύστημα , πιστεύετε ότι σας παρέχετε η κατάλληλη εκπαίδευση ?  

 

 

19.  Είστε αισιόδοξος για την οικονομική κατάσταση της χώρας στο μέλλον ?  

      Ναι                     Ίσως                     Όχι     
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Α) Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με βάση το Ν. 
3685/2008  
 

                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

α
/
α  

Τίτλος 
Προγράμματος  

Α.Ε.Ι.  Τμήμα Α.Ε.Ι.  Πανεπιστήμιο 
Εξωτερικού  

ΦΕΚ  

1.  Λογιστική και 
Χρηματοοικονομ
ική  

Τ.Ε.Ι.  
Πειραιά  

Λογιστικής  -------  1413/Β/2009  
851/Β/2012  

2.  MBA, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων  

Τ.Ε.Ι.  
Πειραιά  

Λογιστικής  University of 
Kentucky  

1906/Β/2009  
1079/Β/2012  

3.  Public 
Economics and 
Policy (Δημόσια 
Οικονομική και 
Πολιτική)  

Τ.Ε.Ι.  
Πειραιά  

Λογιστικής  ----------  2843Β/2012  

4.  Διεθνής 
Διοικητική των 
Επιχειρήσεων  

T.E.I.  
Πειραιά  

Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

---------  1476/Β/2009  
1079/B/2012  

5.  Λογιστική και 
Ελεγκτική  

Τ.Ε.Ι.  
Κρήτης  

Λογιστικής   2537/Β/2011  

6.  Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και 
Ελεγκτική  

Παν. 
Μακεδονίας 
Οικον. & 
Κοινων. 
Επιστημών  

Λογιστικής και 
Χρηματοοικον
ομικής  

-----   

7.  Λογιστική και 
Χρηματοοικονομι
κή  

Οικονομικό 
Πανεπιστ. 
Αθηνών  

Λογιστικής και 
Χρηματοοικον
ομικής  

  

8.  Διοίκηση 
Επιχειρήσεων – 
ΜΒΑ  

Πανεπιστ. 
Αιγαίου  

Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

 1777/Β/01 

9.  Οργάνωση και 
Διοίκηση 
Δημοσίων 
Υπηρεσιών, 
Δημοσίων 
Οργανισμών και 
Δημοσίων 
Επιχειρήσεων  

Πανεπιστ. 
Πελοποννή
σου  

Οικονομικών 
Επιστημών  

 1436/Β/05 

1
0.  

Οργάνωση και 
Διοίκηση των 
Αθλητικών 
Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων  

Πανεπιστ. 
Πελοποννή
σου  

Οργάνωσης 
και 
Διαχείρισης 
Αθλητισμού  

 1112/Β/07 
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β) Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Σύμπραξη με 
Πανεπιστήμια του Εσωτερικού 

 

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

      

α/α   Τίτλος 
Προγράμματος 

 Α.Ε.Ι.   Τμήμα Α.Ε.Ι.   Πανεπιστήμιο 
Εσωτερικού  

 ΦΕΚ  

     

 

      

 

 

1.   Διοίκηση της 
Υγείας  

 

 

Τ.Ε.Ι.  
Πειραιά  

 

 

Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

 

 

Πανεπιστ. 
Πειραιώς, τμ. 
Οικονομ. 
Επιστ.  

 

 

442/Β/2004  

           

 

 

 

α/α   Τίτλος 
Προγράμματος  

Τ.Ε.Ι.   Τμήμα Τ.Ε.Ι.  Πανεπιστήμιο 
Εσωτερικού  

ΦΕΚ  

        
1.   Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία και 
Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων 
Πόρων  

Πειραιά   Γεν. Τμ. 
Μαθηματικών  

Ε.Κ.Π.Α.  117/Β/2006  

2.   Τεχνολογίες 
της 
Πληροφορίας 
και της 
Επικοινωνίας 
για την 
Εκπαίδευση  

Πειραιά   Ηλεκτρονικής  Ε.Κ.Π.Α.  
Παν. 
Θεσσαλίας  

1247/Β/2005  

3.   Σχεδίαση 
Διαδραστικών 
και 
Βιομηχανικών 
Προϊόντων και 
Συστημάτων  

 Πειραιά   Κλωστοϋφαντο
υργίας  

 1023/Β/2003  
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2.   Σχεδιασμός, 
Διοίκηση και 
Πολιτική 
Τουρισμού  

 

 

 

 

Πανεπιστ. 
Αιγαίου  

 

 

Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

 

 

Τμ. 
Γεωγραφίας, 
τμ. Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας 
και 
Περιβάλλοντος  

 1212/Β/98  

 

Δ) Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Σύμπραξη με 
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού 

α/α  Τίτλος 
Προγράμματος  

Τ.Ε.Ι.  Τμήμα Τ.Ε.Ι.  Πανεπιστήμιο 
Εξωτερικού  

ΦΕΚ  

1.  MBA, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων  

Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας  

Διοίκησης και 
Διαχείρισης 
Έργων  

University of 
Staffordishire, 
U.K.  

 

2.  Master στην 
Επιστήμη της 
Διοίκησης  

Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας  

Διοίκησης και 
Διαχείρισης 
Έργων  

University of 
Staffordishire, 
U.K.  

 

3.  MSc in Quality 
Management  
Διαχείριση 
Ποιότητας  

Τ.Ε.Ι.  
Πειραιά  

Αυτοματισμού  University of 
Paisley, U.K.  

738/Β/2004  

4.  Networking and 
Data 
Communications  
Δίκτυα και 
Επικοινωνίες 
Δεδομένων  

Τ.Ε.Ι.  
Πειραιά  

Ηλεκτρονικής  Kingston 
University, 
U.K.  

738/Β/2004  
1881/Β/2006  

5.  Management in 
Construction  
Διαχείριση και 
Διοίκηση 
Κατασκευών  

Τ.Ε.Ι.  
Πειραιά  

Πολιτικών 
Δομικών 
Έργων  

 738/Β/2004  

6.  Advanced Industrial 
& Manufacturing 
Systems  
Προηγμένα 
Βιομηχανικά 
Συστήματα 
Παραγωγής  

Τ.Ε.Ι.  
Πειραιά  

Μηχανολογίας   738/Β/2004  

7.  Electronic 
Commerce  
Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο  

Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά  

Γ.Τμ. 
Μαθηματικών  

 738/Β/2004  

8.  Master of Science 
in Energy  

Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά  

Μηχανολογίας   1049/20
06  

9.  Οικονομική των 
Επιχειρήσεων, 
Χρηματοοικονομική 
και Τραπεζική  

Τ.Ε.Ι. Κρήτης  Χρηματοοικονο
μικής και 
Ασφαλιστικής  

University of 
Portsmouth, 
U.K.  

1670/Β/2006  
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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   

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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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/iu
d/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  
 
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 
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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 
  
http://www.scholarships-bourses-
ca.org 
  
http://www.studentawards.com 
 
http://www.cbie.ca 
  
http://www.hellenes.ca/ontario 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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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)  

 
Νορβηγία  
 
Πληροφορίες για την εκπαίδευση, 
Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αγγλόφωνα μεταπτυχιακά, υποτροφίες  
http://siu.no 
  
http://study-norway.net 
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Εκπαίδευση εξ’αποστάσεως  
www.distance-learning.co.uk 
  
Διαμονή στη Βρετανία  
http://www.ish.org.uk  
 
Υποτροφίες-Οικονομική Υποστήριξη  
www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustu
dents/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 
 
 

Φιλανδία  
 
Πληροφορίες για την εκπαίδευση, 
Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αγγλόφωνα μεταπτυχιακά, υποτροφίες  
http://www.cimo.fi  
 
 
Υπουργείο Παιδείας Δανίας  
http://www.minedu.fi 

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 

 
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 
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Ένωση πανεπιστημίων της Ολλανδίας  
http://www.vsnu.nl  
 
Λίστα πανεπιστημίων της Ολλανδίας  
http://www.nuffic.net/common.asp?id
=1450 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


