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ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ:  

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΑΡΣΗΕΙ ΣΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

Τε ζεκεξηλή επνρή φπνπ ε νηθνλνκηθή χθεζε εληείλεηαη, ε εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο 

αθνινπζεί κηα αλάινγε ζπξξίθλσζε κε ηα πνζνζηά αλεξγίαο λα θζάλνπλ δηςήθην πνζνζηφ ζε 

πνιινχο θιάδνπο. 

Ο ρψξνο ηεο ινγηζηηθήο παξαδνζηαθά ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ζηνλ εκπνξηθφ θφζκν θαη 

εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλνο, ιφγσ ηνπ ξφινπ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ ινγηζηή – θνξνηερληθνχ ζε 

θάζε επηρείξεζε. Οη ακνηβέο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα θαη ε αλεξγία λα είλαη 

ζρεηηθά πην «ειεγρφκελε» , πάληα ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Δηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ, παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή 

ησλ πηπρηνχρσλ πξνο ηελ κεηέπεηηα αθαδεκατθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο, κε ηα 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα λα έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο. Πξνθαλψο 

ινηπφλ, ην ζχγρξνλν  εγρψξην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη νδήγεζε ζε κηα αικαηψδε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εμεηδηθεχνληαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ινγηζηηθήο, ησλ 

θνξνηερληθψλ, ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεκάησλ. 

Σε κηα κειέηε
1
 απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην ηνπ 2012 απφ ηνπο θθ. Σηαζαθφπνπιν Βιάζε, Χαιηθηά Ισάλλε θαη 

Παπαιεμαλδξή Νάλζπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ ελ ιφγσ Παλεπηζηεκίνπ, 

δηαπηζηψζεθε φηη απφ ην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ, έλαο ζηνπο δχν απνθνίηνπο πξαγκαηνπνίεζε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ κε θχξην ζθνπφ λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξε 

εμεηδίθεπζε θαη θπξίσο επεηδή ηνπο ελδηέθεξε ην ζέκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηνπο. Απηφ πνπ έγηλε 

θαηαλνεηφ είλαη φηη φζν πην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ζπνπδψλ ππάξρεη ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, 

ηφζν ιηγφηεξε ζέιεζε ππάξρεη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ην αληίζηξνθν.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο θιάδνπο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ ΟΠΑ, νη ηξεηο πξψηνη θιάδνη 

απνξξφθεζεο είλαη ν ηξαπεδηθφο, ν εκπνξηθφο θαη ε εθπαίδεπζε, κε ην 22% ησλ εξσηεζέλησλ λα 

εξγάδεηαη ζην ηκήκα ηνπ ινγηζηεξίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ
2
. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ηνπ ΟΠΑ δελ εξγάδεηαη ζε κηθξέο νηθνγελεηαθέο αιιά κεγάιεο ή 
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πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, κε ην 83% λα βξίζθεη εξγαζία ζε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν απφ ην ρξφλν 

αλαδήηεζεο
3
.  

Απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, ηα ηξέρνληα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα δημόζιας εκπαίδεσζης 

ζηην Ελλάδα ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, ινγηζηηθήο θαη ηξαπεδηθήο είλαη 

ηα εμήο: 

 

 Π.Μ.Σ.* ζηε Πιήξνπο θαη Μεξηθήο Φνίηεζεο ζηε Λνγηζηηθή θαη Χξεκαηννηθνλνκηθή 

(Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) 

 M.Sc. Χξεκαηννηθνλνκηθή θαη Τξαπεδηθή γηα Σηειέρε (Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) 

 Π.Μ.Σ. ζηε Λνγηζηηθή θαη Έιεγρνο Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ (Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηψο) 

 Π.Μ.Σ Λνγηζηηθή θαη Χξεκαηννηθνλνκηθή (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο)  

 Π.Μ.Σ. ζηε Σηξαηεγηθή Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή θαη Χξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

(Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο)  

 Π.Μ.Σ. ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο)  

 Π.Μ.Σ. ζηε Λνγηζηηθή θαη Χξεκαηννηθνλνκηθή (ΑΤΔΙ Πεηξαηά) 

 Π.Μ.Σ. ζηε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή (ΑΤΔΙ Κξήηεο) 

 Π.Μ.Σ. ζηε Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή (ΔΚΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΔΣΟΔΛ) 

 Π.Μ.Σ. ζηε Χξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηξαπεδηθήο δηνηθεηηθήο (Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο) 

 Π.Μ.Σ. ζηε Χρημαηοοικονομική Λογιζηική και Διοίκηζη (ΑΤΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) 

* Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών 

 

Βέβαηα, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ είλαη φηη ε αγνξά εξγαζίαο ζην ρψξν ηεο 

ινγηζηηθήο, εθηφο απφ ηελ πιήξε θαη επαξθή αθαδεκατθή θαηάξηηζε, απαηηεί κηα ζεηξά 

επηπξφζζεησλ πξνζφλησλ ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο, πνπ ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ εθάζηνηε ππνςήθηνπ ινγηζηή - θνξνηερληθνχ σο αθνινχζσο: 

1) Παξαθνινχζεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεμιναρίων θαη επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα ινγηζηηθνχ θαη θνξνηερληθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Η δηαθνξά ησλ ελ ιφγσ ζεκηλαξίσλ κε ηελ αθαδεκατθή θαηάξηηζε είλαη ν 
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πξαθηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο πνπ δηαζέηνπλ, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ πην απιά θαη 

εκπεηξηθά ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο ινγηζηηθήο πξνζθέξνληαο παξάιιεια πξαθηηθή εκπεηξία θαη 

θαηαλνεηή εθαξκνγή.  

2) Σπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ πξνζθέξνπλ πρακηική άζκηζη θαη 

εξγαζία ζην ρψξν ηεο ινγηζηηθήο. Τφζν κέζσ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φζν θαη δηακέζνπ 

θξαηηθψλ θνξέσλ θαη πξνγξακκάησλ, φπσο ην δηαδεδνκέλν voucher, πνιινί πηπρηνχρνη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ πξνυπεξεζία θαη πξαθηηθή εκπεηξία, πνπ ζα εκπινπηίζεη ην 

βηνγξαθηθφ ηνπο θαη θπξίσο ζα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο.  

3) Σσνετής ενημέρωζη ησλ ππνςήθησλ ινγηζηψλ πάλσ ζηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο, 

ηελ αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο. Αλ κε ηη άιιν, ν 

θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο είλαη αξθεηά δπλακηθφο θαη ζπλερψο εμειίμηκνο, ζπλεπψο ν θάζε 

επαγγεικαηίαο ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί θαη λα απεηθνλίδεη απφ 

νπζηψδε άπνςε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο κε ζαθήλεηα θαη εγθπξφηεηα. 

Σηελ θαηεχζπλζε απηή εληάζζεηαη θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε κέζσ Τχπνπ ή άιισλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, γηα ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή Οηθνλνκία, ηηο 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, ηελ πνξεία ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ θ.ά, ψζηε λα ππάξρεη δηαξθήο επαθή κε ηελ 

πνξεία ηεο ινγηζηηθήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ.  

Πξνθαλψο ε αλάγθε ελεκέξσζεο δηεπξχλεηαη θαη πεξηιακβάλεη θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Η πιεξνθφξεζε κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ εχξεζεο εξγαζίαο, ε 

επηθνηλσλία κε ηα γξαθεία δηαζχλδεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε δηεχξπλζε ησλ δηθηχσλ 

γλσξηκηψλ θαη ε επηθνηλσλία κε ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είλαη 

θάπνηεο απφ ηηο πην δεκνθηιείο επηινγέο ζηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ζηνλ 

θιάδν ηεο ινγηζηηθήο.  
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