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Πρόλογος
Το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού στην Ελλάδα είναι αρκετά
δύσκολο. Με αυτή την εργασία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το
επάγγελμα αυτό. Θα δούμε τι ισχύει στο εξωτερικό, τον λογιστή ως ελεύθερο
επαγγελματία και ως μισθωτό, τις αποδοχές του, τα επιδόματα, τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώματά του. Θα δούμε τις τάξεις λογιστών. Θα αναλύσουμε τις
άδειες λογιστών, πώς χορηγούνταν και πως χορηγούνται πλέον από το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα δούμε τις νομοθετικές αλλαγές στο
επάγγελμα. Θα δούμε τις αλλαγές που επέφερε η οικονομική κρίση στο
επάγγελμα αυτό και κατά πόσο είναι ένα επάγγελμα με μέλλον, με καλές
αποδοχές και καλές συνθήκες εργασίας.
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Εισαγωγή
Κάθε φορά που συζητάμε για το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού,
έρχονται στο νου μας οι στίχοι του ποιητή: «θα κάνω αθροίσεις σε χοντρά
λογιστικά βιβλία» ή οι εικόνες από τις παλιές ταινίες του ελληνικού
κινηματογράφου όπου ο λογιστής, με τις μανσέτες στα μανίκια και το μολύβι
στο χέρι, προσπαθούσε να συμφωνήσει τα «χοντρά λογιστικά βιβλία». Τα
χρόνια πέρασαν, τα χοντρά λογιστικά βιβλία αντικαταστάθηκαν, όχι όλα, από το
μηχανογραφικό χαρτί και το μολύβι από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι του
Η/Υ. Ο λογιστής όμως; Τι είναι σήμερα; Τι θα είναι αύριο; Τα ερωτήματα αυτά
απασχολούν τους ίδιους τους λογιστές και τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις.
Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να μπούμε στο χώρο των λογιστών φοροτεχνικών, να εντρυφήσουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να
συγκρίνουμε τους λογιστές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών με τους Έλληνες
λογιστές και να κάνουμε τις δικές μας προτάσεις για το πώς θα πρέπει να
πορευτεί ο χώρος αυτός στο μέλλον.
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1. Ορισμός λογιστή - φοροτεχνικού, καθήκοντα και ιδιότητες

1.1. Τι είναι ο λογιστής - φοροτεχνικός

Ο λογιστής - φοροτεχνικός αποτελεί σήμερα έναν βασικό παράγοντα του
οικονομικού γίγνεσθαι αυτής της χώρας. Πέρα από τη σημαντική θέση που
κατέχει σε μια επιχείρηση, την ουσιαστική θέση του την έχει επιβάλει η κρατική
εξουσία, χωρίς και αυτή να το θέλει ή να το παραδέχεται.
Λογιστής - Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως του
επαγγέλματος, ο οποίος ασχολείται κατ’ επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος
επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και
άλλων φυσικών προσώπων.

(«Λογιστής -

Φοροτεχνικός», Λεοντάρης,

Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα 1999)
Πιο συγκεκριμένα, λογιστής θεωρείται: α) αυτός που υπεύθυνα κατευθύνει
και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος σε κάθε
ιδιωτική επιχείρηση, εκμετάλλευση, Ίδρυμα ή Σωματείο, ή β) αυτός που τηρεί
τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων
προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία και αν αυτά τηρούνται σε κινητά φύλλα. Τέτοια
βιβλία θεωρούνται αυτά που παριστάνουν από μέρα σε μέρα τις λαμβάνουσες
χώρα οικονομικές εν γένει πράξεις σε κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, Ίδρυμα,
έστω και κατά κατηγορίες τέτοιων βιβλίων (ταμειακών, δηλαδή ημερολόγιο
ταμείου, μη ταμειακών, δηλαδή ημερολόγιο διαφόρων πράξεων, ημερολόγιο
εμπορευμάτων, ημερολόγιο αξιών κ.λπ.), ως και αυτά στα οποία καταχωρούνται
τα αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ισολογισμοί.
Σαν λογιστές, επίσης, θεωρούνται και: α) οι κοστολόγοι, β) οι προϊστάμενοι
προμηθειών και διαχειρίσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων(ΝΠΙΔ), γ) οι
πτυχιούχοι των σχολών ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, ΠΟΕ και ΟΠΕ, που έχουν
7

υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί πενταετία προ ή μετά την κτήση
του πτυχίου ή επί τριετία μετά την λήψη αυτού και δ) οι πτυχιούχοι του
Τμήματος Λογιστών των Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων ΤΕΙ που
έχουν υπηρετήσει συνολικά επί οκταετία σαν βοηθοί λογιστές πριν ή μετά την
κτήση του πτυχίου ή επί εξαετία από την λήψη του πτυχίου. Από το 1992, η
απαιτούμενη προϋπηρεσία για την περίπτωση αυτή είναι εξαετία και πενταετία
αντίστοιχα(σ.σ.ε 3.6.1992, άρθρο 3). Στις πιο πάνω περιπτώσεις (γ) και (δ)
παρέχεται στον

εργοδότη η

διακριτική

ευχέρεια να

αναθέτει στους

θεωρούμενους σαν λογιστές παράλληλα και εργασία βοηθού λογιστή.

1.2 Το περιεχόμενο του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού
Ένας λογιστής Φοροτεχνικός συμμετέχει στις καταχωρήσεις και ελέγχει τους
λογαριασμούς γενικής και αναλυτικής λογιστικής.
> Ενημερώνει και τηρεί τα φορολογικά βιβλία σύμφωνα με τις ισχύουσες
φορολογικές διατάξεις. Επιβλέπει την προπαρασκευή, τον υπολογισμό και την
αποπληρωμή του Φ.Π.Α.
> Συμμετέχει στις Λογιστικές απογραφές, στην τήρηση των βιβλίων της αποθήκης
και στην καταχώρηση και αποτίμηση των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
> Είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και
σχεδίων γενικών και κλαδικών.
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> Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και την εφαρμογή διαδικασιών για τον
προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο
έλεγχος της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών.
> Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και υπογραφή των οικονομικών
καταστάσεων, των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις επιχειρήσεων και οργανισμών.
> Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη ,υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών,
στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις Δημόσιες Αρχές.
> Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς και για την
επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις
φορολογικές και οικονομικές αρχές.
> Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών
καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.
( http://www.teikav.edu.gr)

1.3 Ιδιότητες λογιστή
Οι ιδιότητες που πρέπει να έχει ένας καλός λογιστής είναι οι εξής:
> Ισχυρή Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου στην τήρηση των
προθεσμιών.
> Πελατοκεντρική φιλοσοφία - ομαδικότητα.
> Ευελιξία στην διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση.
> Τήρηση των εντολών της Διεύθυνσης -αν είναι μισθωτός.
> Θέληση για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.
> Ενεργό ενδιαφέρον για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.
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1.4 Ποιοι θεωρούνται Βοηθοί Λογιστές

Βοηθοί λογιστές θεωρούνται, (σύμφωνα με την υπ’αριθ.146/84 απόφαση του
Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, άρθρο 2), οι απασχολούμενοι με τις κατευθύνσεις και τις
οδηγίες των υπεύθυνων λογιστών στα λογιστήρια (συμπεριλαμβανομένης και
της εργασίας σε τμήμα ή χώρο άλλο, ο οποίος έχει οργανική σχέση με το
λογιστήριο) για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, όπως και
οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που έχουν
ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων στενά συνδεομένων
με λογιστικά βιβλία, στα οποία , κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά ,αυτά
καταχωρούνται κατόπιν , ασχέτως του χρησιμοποιούμενου μέσου (χειρόγραφο ή
Η/Υ) με τις οδηγίες υπεύθυνου λογιστή είτε τηρούντες διάφορα στοιχεία
χρησιμεύοντα στο λογιστήριο (τιμολόγια, διπλότυπα εισπράξεων, εξωλογιστικό
ημερολόγιο, ημερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών πράξεων κτλ.) είτε
απασχολούμενοι με την ενημέρωση καρτελών ή καταμέτρηση εμπορευμάτων,
μη αποκλειόμενης και της ανάθεσης από τον εργοδότη εκτέλεσης απ’αυτούς
και άλλων υπαλληλικών εργασιών για συμπλήρωση του νόμιμου ωραρίου.
Η απλή και μόνο καταμέτρηση εμπορευμάτων, όπως και η απλή και μόνο
ενημέρωση των καρτελών περί των εισαγόμενων και εξαγόμενων ειδών κατά
την ποσότητα και το είδος αυτών δεν προσδίδει στον εκτελούντα τις εργασίες
αυτές εργαζόμενο την ιδιότητα του βοηθού λογιστή.
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2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ,τάξεις λογιστών και τι ίσχυε πριν
τον Ν.3919/2012.
2.1. Τι είναι η άδεια
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού απαιτείται
ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή την
αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. Στους
κατόχους της ως άνω αδείας χορηγείται δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας,
το οποίο ανανεώνεται κατ’ έτος. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται
μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Διακρίνεται σε άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού Α',
Β', Γ' και Δ’ τάξεως. Η εν λόγω άδεια είναι σε ισχύ εφόσον ανανεώνεται
ετησίως το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας. (Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος, http://www.oe-e.gr)

2.2. Α' Τάξη
Άδεια Α' Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.:
α) στους πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων που είναι

μέλη του

Ο.Ε.Ε και κάτοχοι άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς
και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξης, εφόσον
αποδεικνύουν τριετή άσκηση του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β'
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τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια
που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση της άδειας.

β) στους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξης, εφόσον αποδεικνύουν τετραετή άσκηση του
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς
τα αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την
αναβάθμιση της άδειας.

Μεταβατικές διατάξεις
Άδεια Α' τάξης χορηγείται επίσης:
α) στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια ασκήσεως του οικονομολογικού
επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997)
ασκούσαν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του Λογιστή ή βοηθού Λογιστή ως
μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν επί πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε
λογιστικό-οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα
β) στους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997
(25.7.1997) ασκούσαν επί πέντε (5) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το
επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι
επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό-οικονομικό
κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα,
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γ) στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι αποδεδειγμένα από το έτος 1965 μέχρι και
την 30η Απριλίου 1977 έχουν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που
λειτουργούν

στην

Ελλάδα

τουλάχιστον

τριών

χρήσεων.

(Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδος)

2.3. Β' Τάξη
Άδεια Β' Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.:
α) στους πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων που είναι

μέλη του

Ο.Ε.Ε και κάτοχοι άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς
και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ' τάξης, εφόσον
αποδεικνύουν διετή άσκηση του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ' τάξης
και παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια που
διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση της άδειας.
β) στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
λογιστή φοροτεχνικού Γ' τάξης, εφόσον αποδεικνύουν τετραετή άσκηση του
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ' τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς
τα αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την
αναβάθμιση της άδειας.
γ) στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
λογιστή φοροτεχνικού Γ' τάξης, εφόσον αποδεικνύουν τριετή

άσκηση του
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επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ' τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς
τα αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την
αναβάθμιση της άδειας.

Μεταβατικές διατάξεις
Άδεια Β' τάξης χορηγείται επίσης:
α) στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια ασκήσεως του οικονομολογικού
επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997) ασκούσαν
το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικέςοικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ
με την συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας πέντε ετών τους χορηγείται
από το Ο.Ε.Ε. αυτοδίκαια άδεια Α' Τάξης
β) αυτοδίκαια με την συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας πέντε ετών, στους
πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που κατά την δημοσίευση του Ν. 2515/1997
(25.7.1997) δεν είχαν συμπληρώσει πέντε έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του
πτυχίου τους στο επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί
σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι
επαγγελματίες ή δεν έχουν συμπληρώσει πενταετή προϋπηρεσία από τη λήψη
του πτυχίου τους σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες στον ιδιωτικό τομέα,
γ) αυτοδίκαια με την συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας επτά ετών στους
πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997
(25.7.1997) ασκούσαν επί τέσσερα έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το
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επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές οικονομικές εργασίες του Ιδιωτικού Τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή
έχουν τέσσερα έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους σε λογιστικές οικονομικές εργασίες του Ιδιωτικού Τομέα. (Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος)

2.4. Γ Τάξη
Άδεια Γ' Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.:
α) στους πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων που απέκτησαν το πτυχίο
τους μετά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997) είναι μέλη του ΟΕΕ και
έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.
β) στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. (δεν απαιτείται πλέον διετής προϋπηρεσία από τη λήψη
του πτυχίου για την χορήγηση της άδειας λογιστή φοροτεχνικού Γ' τάξης)
γ) στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ασκούν επί τετραετία από τη λήψη του
πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού λογιστή.
Μεταβατική διάταξη
Άδεια Γ' τάξης χορηγείται και στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι κατά τη
δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997) ασκούσαν το επάγγελμα του
Λογιστή ή του βοηθού λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές
εργασίες του ιδιωτικού τομέα. Όσοι από αυτούς αποδεδειγμένα μέχρι τη
δημοσίευση του Ν.2515/1997 έχουν υπογράψει ισολογισμούς τουλάχιστον
15

τριών χρήσεων δικαιούνται άδεια Γ' Τάξης με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ'
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μέχρι του ποσού των 900.000 ΕΥΡΩ.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω μη πτυχιούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν άδεια ανώτερης τάξης εκτός της Γ' τάξης.

(Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδος)

2.5. Δ' Τάξη
Άδεια Δ' Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.
α) στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί
δώδεκα (12) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού
λογιστή,
β) στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου - κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί δέκα (10)
έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή,
γ) στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του
βοηθού

λογιστή,

δ)

αποφοίτους των

μακροχρόνιων προγραμμάτων

κατάρτισης του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα
του βοηθού λογιστή.
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Οι κάτοχοι αδείας Δ' τάξης μπορούν μετά από πενταετή άσκηση του
επαγγέλματος και επιμορφωτικά σεμινάρια να αποκτήσουν άδεια Γ' τάξης.
Πέραν της Γ' τάξης δεν δικαιούται άδεια ανώτερης τάξης.
Στις ως άνω περιπτώσεις για την απόκτηση της άδειας λογιστή - φοροτεχνικού
λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στο Δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 2873/2000).

(Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδος)

2.6. Χορήγηση Άδειας
Για την χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού:
1. Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Κεντρική Διοίκηση
(Κ.Δ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή ανάλογα με τον
τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης προς την αρμόδια Τοπική Διοίκηση
(Τ.Δ) Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ) του Ο.Ε.Ε.
2.

Στην αίτηση για την χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός αδείας
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος προκειμένου περί μελών του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η διεύθυνση της επαγγελματικής
δραστηριότητας ή κατοικίας, τα πτυχία, οι τίτλοι σπουδών, η ειδίκευση καθώς
και η επαγγελματική πείρα.
3. Η αίτηση για την χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
συνοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίων, τίτλων
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σπουδών, πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας καθώς και
των απαιτούμενων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος.
4. Στην περίπτωση αίτησης για την χορήγηση άδειας ανωτέρας τάξεως,
υποβάλλεται

από

τον

ενδιαφερόμενο

επικυρωμένο

αντίγραφο

του

προβλεπόμενου από την περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.
2515/1997 όπως ισχύει, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών
σεμιναρίου και αξιολόγησης του υποψηφίου.
5. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής
Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε., μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας
ορίζονται από τις παραπάνω Διοικήσεις, είναι μέλη του Ο.Ε.Ε. και έχουν άδεια
λογιστή - φοροτεχνικού Α’ τάξεως.
6. Στους κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται δελτίο
επαγγελματικής ταυτότητας, το οποίο ανανεώνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε
έτους.
7. Για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται η
καταβολή των δικαιωμάτων του Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν.2515/1997. Η εν λόγω άδεια είναι σε ισχύ
εφόσον έχει ανανεωθεί το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη παράγραφο.
8. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης
Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. για την χορήγηση ή όχι της άδειας
εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης του
ενδιαφερόμενου.
9. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
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10.

Για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού στην

αρμόδια ΔΟΥ, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο αδείας. (Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, http://www.oe-e.gr)

2.7. Διατάξεις του Ν.3919/2012 (Διευκρινιστική εγκύκλιος 28/9/2012)
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.3819/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 Ν.4038/2012 καταργήθηκαν
όλοι

οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι

αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Σύμφωνα με την
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η
απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος
του λογιστή - φοροτεχνικού. Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού
ελεύθερα μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγελία της έναρξης του,
η οποία αναγγελία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων. Η Αρμόδια
Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του
επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεύσει την έναρξη του
επαγγέλματος του αιτούντος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι
νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα
στοιχεία.
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2.7.1

Στάδια χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος βάσει άρθρου 3

Ν.3919/2012.
1.

Υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος, η οποία θα

πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος (τίτλοι
σπουδών,

πτυχία,

ειδίκευση

και

επαγγελματική

εμπειρία,

διεύθυνση

δραστηριότητας).
3.

Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά την λήψη των παραπάνω

δικαιολογητικών, θα προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με
σκοπό την διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για
την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού και την
έκδοση της Επαγγελματικής Ταυτότητας.
4. Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων
των νόμιμων δικαιολογητικών.
5. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η
συνδρομή των δικαιολογητικών από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αρμόδια
Διοικητική Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο πως δεν είναι
δυνατή η χορήγηση της Επαγγελματικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση μη
ενημέρωσης και σύμφωνα με την νομοθεσία, μετά την παρέλευση τριμήνου, ο
ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα.
6. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή και μετά την πάροδο
του τριμήνου από την αναγγελία να απαγορεύσει την άσκηση επαγγέλματος και
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να αφαιρέσει την Επαγγελματική Ταυτότητα, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις της άσκησής του.

2.7.2 Η θέση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το άνοιγμα του
επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού.
Έντονη ήταν η αντίδραση του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην διάλυση του
πλέον οργανωμένου επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου οι απόψεις του
έχουν γνωστοποιηθεί σε επαναλαμβανόμενες έγγραφες επικοινωνίες με την
Πολιτεία και με κάθε αρμόδιο κρατικό λειτουργό και οι θέσεις του είναι και
παραμένουν σταθερές και τεκμηριωμένες .
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι: «Γίνεται με σαφήνεια,
διάκριση ανάμεσα στην επιστήμη και στην πρακτική εμπειρία. Δηλαδή μεταξύ
του απλογραφικού και στο διπλογραφικού συστήματος. Στο απλογραφικό
εμπίπτουν οι επαγγελματίες Λογιστές Φοροτεχνικοί χωρίς πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
Στο διπλογραφικό οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζει την πολυπλοκότητα των
ζητημάτων σε Λογιστικό, Φορολογικό, Ασφαλιστικό και επιβάλει και το
αναγκαίο γνωστικό επίπεδο και στην αναγκαία εμπειρία των Λογιστών
Φοροτεχνικών.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προτείνει:
- Οι υφιστάμενοι εμπειροτέχνες Λογιστές Φοροτεχνικοί και οι απόφοιτοι ΙΕΚ
και Λυκείων να εξαντλούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε
επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό σύστημα (βοηθοί λογιστές)
- Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ εξελίσσονται ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας
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και την επαγγελματική τους κατάρτιση σε τρία επίπεδα:
α) Απλογραφικό εισαγωγής (1 χρόνο)
β) Διπλογραφικό μέχρι 1.500.000 (3 χρόνια)
γ) Διπλογραφικό άνω των 1.500.000
Διότι η Τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να ισοπεδωθεί με την πρακτική
εμπειρία. Γ ιατί η πρακτική εμπειρία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες που προσφέρει η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Γ ιατί η
Λογιστική είναι επιστήμη με τεχνικές εξειδικεύσεις και εντάσσεται στη
γενικότερη ενότητα της Οικονομίας και στην Πανεπιστημιακή Οργάνωση της
Ελληνικής Παιδείας.
Η πρόταση για νομοθέτηση δύο τάξεων για το επάγγελμα του Λογιστή
Φοροτεχνικού οδηγεί αναπόφευκτα στα παρακάτω:
α) Ισοπεδώνει την 4ετή εκπαίδευση στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας και την
εξισώνει με 3ετή πρακτική εμπειρία . Απαξιώνει τα ανώτατα εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και την επιστημονική κοινότητα για το επίπεδο γνώσεις που
προσφέρουν στους νέους επιστήμονες και Οικονομολόγους.
β) Παρεμβαίνει απαξιωτικά για το επίπεδο Τριτοβάθμιας μόρφωσης των
Οικονομολόγων.
Ότι δεν είναι αναγκαία η εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
γιατί σύμφωνα με τους νομοθετούντες σε 3 χρόνια πρακτικής εμπειρίας έχει τις
ίδιες γνώσεις, ικανότητες και δικαιώματα.

ΓΓ~1

Λ

Λ

Λ

Λ

Γ

Γ

3 . Το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού σε χώρες του
εξωτερικού.

3.1 Ο λογιστής - φοροτεχνικός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
22

Στα κράτη-μέλη της Ε.Ε ο λογιστής-φοροτεχνικός είναι ο συνήγορος του
φορολογούμενου απέναντι στην φορολογική του διοίκηση με πάγια εντολή του
πελάτη προς τον συνάδελφο λογιστή για περαίωση όλων των υποθέσεων
φορολογικών, λογιστικών, οικονομικών, αυστηρά προσωπικών. Γι’ αυτό τον
λόγο το επάγγελμα ασκείται από άτομα με αυξημένα τυπικά προσόντα τα οποία
αποκτήθηκαν στην καθημερινότητα με την μελέτη και την συνεχή ενασχόληση.
Το επάγγελμα συγκαταλέγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα με κύρος.
Το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού στην Ε.Ε είναι “φοροτεχνικός- tax
consultant” στα περισσότερα κράτη-μέλη.
Ο λογιστής είναι ο καταχωρητής των στοιχείων στα βιβλία. Υπάρχουν μικρές
σχολές που εκπαιδεύουν αυτήν την κατηγορία, η οποία αποτελεί το πρώτο
στάδιο της μετεξέλιξης του σε φοροτεχνικού. Στην Ιρλανδία , για παράδειγμα, ο
λογιστής μπορεί μετά από κάποια χρόνια να γίνει ελεγκτής με εξετάσεις και
πρακτική εμπειρία δυο ετών.
Στην Ε.Ε ισχύει η τριετής φοίτηση για την απόκτηση πτυχίου λογιστή.
Ύστερα από την τριετή φοίτηση και εξετάσεις λαμβάνεται το πτυχίο του
λογιστή κάτι το οποίο ισχύει και στην Ελλάδα με την οδηγία 89/48, η οποία
εφαρμόζεται σύμφωνα με το Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 τεύχος Α 25.06.2000).
Επίσης ισχύει και η δια βίου μάθηση για τους ήδη απασχολούμενους στον χώρο
σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 (2002/C
163/01) για το δικαίωμα στην απόκτηση τυπικών προσόντων. Εννοείται πως δεν
υπάρχουν τάξεις λογιστών όπως στην Ελλάδα.
Πρέπει να σημειώσουμε πως άλλο επάγγελμα είναι ο λογιστής, άλλο ο
φοροτεχνικός και άλλο ο οικονομολόγος. Λογιστής είναι εκείνος που καταχωρεί
τα στοιχεία στα βιβλία και μόνο. Η μόνη του εργασία είναι η σωστή μεταφορά
δεδομένων στα βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση λάθους που χρίζει
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ελέγχου, κατ’ επέκταση προστίμου, βαρύνεται ο λογιστής. Ο φοροτεχνικός σε
πολλές χώρες, όπως Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Γαλλία, είναι μόνο
δικηγόρος. Εκείνος ασχολείται μόνο με φορολογικά θέματα όπως δηλώσεις
φόρου εισοδήματος, φόρους κληρονομιάς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με
φόρους. Καλείται να γνωρίζει τους νόμους και να ενημερώνεται συνεχώς γι’
αυτούς με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.
Παρακάτω

θα δούμε αναλυτικότερα το

επάγγελμα του λογιστή

-

φοροτεχνικού σε συγκεκριμένες χώρες.

3.2 Ο λογιστής - φοροτεχνικός στη Γαλλία
Η επαγγελματική ένωση λογιστών στην Γαλλία ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 1901
σύμφωνα με τον υπ’ αριθμό νόμο 165949. Το ίδρυμα των φορολογικών
λογιστών έχει σκοπό να δείξει τον ρόλο του λογιστή μέσα στο φορολογικό
τομέα μεταξύ των φορολογούμενων καθώς επίσης και των δημοσίων εξουσιών.
Το

φορολογικό

δικαίωμα επεμβαίνει σε όλα τα οικονομικά στάδια

δραστηριότητας και ρυθμίζει τη πλειοψηφία των επιλογών των επιχειρήσεων
και των ιδιωτών. Οι φορολογικοί λογιστές παραμένουν στα συμβούλια και
υποστηρίζουν

το

ενδιαφέρον

των

φορολογούμενων.

Το

ίδρυμα

των

φορολογικών συμβούλων έχει ως αντικείμενο :
α)Την προώθηση των δραστηριοτήτων των λογιστών του φορολογικού
συμβουλίου για την υποστήριξη του ενδιαφέροντος του επαγγέλματος αυτού.
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β) Όλες οι έρευνες και πρωτοβουλίες του ιδρύματος γίνονται για να προοδεύσει
το φορολογικό και τελωνειακό δικαίωμα και οι τεχνικές εφαρμογής του, τόσο
στο εθνικό όσο και στο διεθνές πλάνο. («Οικονομικός Ταχυδρόμος», αρθρ.
Ζαχαρόπουλου)

3.3 Ο λογιστής - φοροτεχνικός στην Ελβετία
Το οικονομικό επιμελητήριο Ελβετίας έχει κλάδους στα εξής επαγγέλματα:
>

Οικονομολόγοι

>

Φοροτεχνικοί

>

Λογιστές

>

Ορκωτοί λογιστές

>

Εφοριακοί υπάλληλοι
Όλοι οι παραπάνω ασχολούνται με την εφορία, την δημόσια οικονομική

υπηρεσία, με την αναδιανομή εσόδων της ομοσπονδίας και των κρατιδίων, με
τη χρηματοδότηση, και την οργάνωση οικονομικών, φορολογικών θεμάτων.
Βασικός στόχος του επιμελητηρίου είναι η προειδοποίηση και η οικονομική
υποστήριξη για το κύρος και την ποιότητα του, τα οποία εξαρτώνται από τις
υπηρεσίες των μελών της. Δηλαδή, οι λογιστές είναι υπεύθυνοι για την σωστή
ενημέρωση των βιβλίων, για τον σωστό έλεγχο σε θέματα εφορίας, στην
πρακτική άσκηση των μελών της με σεμινάρια για την εξειδίκευση τους στα
οικονομικά και φορολογικά θέματα που επιβάλλει το επάγγελμά τους. Βάσει
συγκεκριμένων νόμων βγαίνει κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο πόρισμα από τους
ορκωτούς λογιστές του επιμελητηρίου το οποίο ανακοινώνεται και ονομάζεται:
ελβετικός διαχειριστής μετοχών περιουσίας. (Εφημ.«Καθημερινή»,22/09/2007)
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3.4 Ο λογιστής - φοροτεχνικός στη Δανία
Μέλη της ένωσης είναι ανοιχτά στους επικυρωμένους δημόσιους λογιστές,
εξουσιοδοτημένοι από το κράτος δημόσιοι λογιστές και δικηγόροι με ένα
σημαντικό

ενδιαφέρον για τη φορολογία.

Τα αντικείμενα του

περιλαμβάνουν:
α)Την προστασία των διεθνών συμφερόντων των δανικών φορολογικών
συμβούλων για τις περιοχές όπως οι προσπάθειες σχετικά με την εναρμόνιση
εντός της Ε.Ε.
β)Τη συμβολή περαιτέρω

στην τεκμηρίωση

και την παροχή των

επαγγελματικών πληροφοριών στον τομέα του φόρου για να συμβάλλει στην
ανάπτυξη της φορολογικής νομοθεσίας που είναι όσο το δυνατόν απλή, σαφής
και εύχρηστη. (Εφημ. «Τα Νέα», 4/6/2003)

4. Επιδόματα μισθωτών λογιστών (τα οποία ίσχυαν εώς το έτος
2013)
Οι λογιστές και βοηθοί λογιστές που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης
εργασίας δικαιούνται τα παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται επί των
βασικών μισθών:
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4.1 Επίδομα γάμου
Το επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% που χορηγείται σε όλους τους έγγαμους
μισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, βάσει προηγούμενων ρυθμίσεων του κλάδου,
χορηγείται και στους χήρους και χήρες, διαζευγμένους καθώς και στις άγαμες
μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών (παρ. 7 της
ΣΣΕ 10.7.1989). (http ://www. omed. gr)

4.2 Επίδομα διαχειριστικών λαθών
Οι εκ των λογιστών και βοηθών λογιστών απασχολούμενοι και σαν ταμίες
(εισπράξεις,

πληρωμές

χρηματικών

ποσών)

δικαιούνται

επιδόματος

διαχειριστικών λαθών εκ ποσοστού 5% επί των βασικών μηνιαίων μισθών (παρ.
7 της ΔΑ 146/1984). (http://www.omed.gr)

4.3 Επίδομα τέκνων
Χορηγείται επίδομα τέκνων εκ ποσοστού 5% για κάθε παιδί και μέχρι τριών (3)
παιδιών. Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις εν διαζεύξει ή εν χηρεία
τελούσες γυναίκες εργαζόμενες. Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις έγγαμες
μητέρες, έστω και αν ο σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το επίδομα για
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τα παιδιά, χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση, για μεν τα αγόρια, του 18ου έτους,
για δε τα κορίτσια, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο δε περιπτώσεις εφόσον
αυτά είναι άγαμα και δεν εργάζονται.
Στα πλαίσια της ισότητας των δύο φύλων η σχετική με τη χορήγηση μόνον για
τα θήλεα άγαμα τέκνα επιδόματος τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας, διάταξη
θεωρείται ότι έχει καταργηθεί (ΑΠ 130/2005 που αναφέρεται στη μη ισχύ
σχετικής διάταξης που εμπεριέχεται στη συλλογική ρύθμιση των ΚΤΕΛ)]. Εάν
τα αγόρια σπουδάζουν σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές, η επιδότηση
παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25 ου έτους της ηλικίας τους (παρ. 9 ΔΑ
146/1984). (http://www.omed.gr)

4.4 Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται

επίδομα

ανθυγιεινής

εργασίας

εκ

ποσοστού

15% στους

εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και χειρίζονται λογιστικές
μηχανές (παρ. 11 ΔΑ 146/1984). (Ως λογιστική μηχανή θεωρείται κάθε
ηλεκτρική ή ηλεκτρονική κ.λπ. μηχανή, με την οποία πραγματοποιούνται στα
λογιστήρια από λογιστές ή βοηθούς λογιστών, λογιστικές καταχωρίσεις, δηλαδή
χρεοπιστώσεις λογαριασμών. Δεν θεωρείται ως λογιστική μηχανή, υπό την
έννοια της αποφάσεως ή ηλεκτρική ή ηλεκτρονική μηχανή που χρησιμεύει μόνο
για την πραγματοποίηση αριθμητικών πράξεων (πρόσθεση,

αφαίρεση,

πολλαπλασιασμός, διαίρεση), (Έγγραφο Υπ. Εργασίας: 13769/1984).
Το επίδομα αυτό χορηγείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών εργασίας
του απασχολούμενου σε αυτές. (http://www.omed.gr)
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4.5 Επίδομα πτυχίου
Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής ή άλλης ισότιμης Σχολής
εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται επιστημονικό επίδομα εκ ποσοστού 18%
στο βασικό μηνιαίο μισθό. Το ίδιο επίδομα, αλλά σε ποσοστό 13% χορηγείται
και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστών Ανωτέρων Σχολών Στελεχών
Επιχειρήσεων, ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ (παρ. 13 ΔΑ 146/1984). (http://www.omed.

4.6 Επίδομα προϊσταμένου λογιστηρίου
Προϊστάμενος λογιστηρίου επιχείρησης, ο οποίος έχει την ευθύνη του
λογιστικού συστήματος ολόκληρης της επιχείρησης, που απασχολεί τρεις
λογιστές ή βοηθούς λογιστές και πάνω, συμπεριλαμβανόμενου και του
προϊσταμένου, δικαιούται προσαύξηση εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενου επί
των βασικών μηνιαίων μισθών (παρ. 12 ΔΑ 146/1984). (http://www.omed.

4.7 Νοσοκομειακό επίδομα
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και απασχολούνται σε
νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα και κλινικές εν γένει, χορηγείται ειδικό
νοσοκομειακό επίδομα εκ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενο επί των βασικών
μισθών (παρ. 14 ΔΑ 146/1984) (http://www.omed.
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4.8 Επίδομα ισολογισμού
4.8.1 Επίδομα ισολογισμού προβλεπόμενο από την ομοιοεπαγγελματική
ρύθμιση
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με
τη σύνταξη του ισολογισμού, χορηγείται μία φορά το χρόνο και μέσα σε ένα (1)
μήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισμού, επίδομα ισολογισμού,
ίσο :
- με ποσοστό 50% αρχικά,
- με ποσοστό 60% από 1.1.1999 (ΣΣΕ 7.6.1999),
- με ποσοστό 68% από 1.1.2003 (ΣΣΕ 3.7.2003),
- με ποσοστό 70% από 1.1.2004 (ΣΣΕ 26.7.2004),
- με ποσοστό 73% από 1.1.2005 (ΣΣΕ 25.7.2005),
- με ποσοστό 75% από 1.1.2006 και εφεξής (ΔΑ 50/2006), υπολογιζόμενο στο
σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.
Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται κατά τα ανωτέρω, εφόσον στις
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ., το σύνολο των λογιστών και βοηθών
λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα
αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα,
πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, καταβάλλεται στο σύνολο των
λογιστών και βοηθών λογιστών (άρθρο 3 ΣΣΕ 17.7.2007).
Η προηγούμενη διάταξη που ήταν σε ισχύ μέχρι 31.12.2006 όριζε ότι, σε
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ., στις οποίες το σύνολο των λογιστών βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά
τμήματα αυτού, εντός ή εκτός κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα,
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πρατήρια κ.λπ., υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα, το επίδομα ισολογισμού
καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών (ΣΣΕ 9.5.1995).

4.8.2 Επίδομα ισολογισμού προβλεπόμενο από την συλλογική ρύθμιση των
εμπορικών επιχειρήσεων
Το επίδομα ισολογισμού των υπαγομένων στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας λογιστών και βοηθών λογιστών, ορίζεται:
- από 1.1.2000 σε ποσοστό 60%,
- από 1.1.2004 σε ποσοστό 70%,
- από 1.1.2006 και εφεξής σε ποσοστό 73%
και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο
μισθωτός.
Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται κατά τα ανωτέρω, εφόσον στις
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ., το σύνολο των λογιστών και βοηθών
λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα
αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα,
πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα, καταβάλλεται στο σύνολο των
λογιστών και βοηθών λογιστών.

4.8.3 Επίδομα ισολογισμού προβλεπόμενο από την συλλογική ρύθμιση των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Το επίδομα ισολογισμού που χορηγείται ήδη στους λογιστές και βοηθούς
λογιστές διαμορφώνεται:
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- από 1.1.1984 στο 50% ενός βασικού μηνιαίου μισθού (ΔΑ 146/1984),
- από 1.1.2000 στο 60% του συνόλου των νομίμων αποδοχών (ΔΑ 28/2000),
- από 1.1.2004 στο 68% (ΔΑ 39/2004),
- από 1.1.2005 στο 70% (ΣΣΕ 25.4.2005),
- από 1.1.2006 στο 72% (ΔΑ 39/2006),
- από 1.1.2007 και εφεξής στο 75% (άρθρο 3 παρ. 1 ΣΣΕ 12.4.2007)
υπολογιζόμενο επί του συνόλου των νομίμων αποδοχών.
Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται κατά τα ανωτέρω, εφόσον στις
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ., το σύνολο των λογιστών και βοηθών
λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα
αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα,
πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει:
- τα επτά (7) άτομα,
- τα πέντε (5) άτομα από 1.1.1994 και εφεξής, καταβάλλεται στο σύνολο των
λογιστών και βοηθών λογιστών (ΣΣΕ 23.3.1994). (http://www.omed.gr)

5. Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σύλλογοι Λογιστών - Φοροτεχνικών
στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι και ενώσεις λογιστών. Οι λογιστές σε
κάθε περιοχή της χώρας αντιπροσωπεύονται από τους συλλόγους τους στα
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συμβούλια της ομοσπονδίας (Π.Ο.Φ.Ε.Ε). Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικούς
από τους πιο σημαντικούς συλλόγους της Ελλάδας ανά περιοχή.

5.1 Ομοσπονδίες Λογιστών στην Ελλάδα
Πανελλήνια

Ομοσπονδία

Φοροτεχνικών

Ελεύθερων

Επαγγελματιών

(Π.Ο.Φ.Ε.Ε). Είναι η ελληνική οργάνωση των φοροτεχνικών ελεύθερων
επαγγελματιών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε στις 9 Ιουλίου 1994. Αποτελείται
από 32 αρχικά μέλη ίδρυσης(ένωσης). (http://www.pofee.gr)

5.2 Ενώσεις και Σύλλογοι Λογιστών - Φοροτεχνικών στην Ελλάδα
1. Ε.Φ.Ε.Ε. Αττικής (Ιουλιανού 42-45, Αθήνα)
2. Ε.Φ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης (Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη)
3. Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Αχαΐας (Καραϊσκάκη 172, Πάτρα)
4. Ε.Φ.Ε.Ε. Ευβοίας (Αγγελή Γοβιού 22, Χαλκίδα)
5. Ε.Φ.Ε.Ε. Ζακύνθου (Φώσκολου 45, Ζάκυνθος)
6. Ε.Φ.Ε.Ε. Ημαθίας (Παν. Τσαλδάρη 1, Βέροια)
7. Ε.Φ.Ε.Ε. Ηρακλείου (Παπαπέτρου Γαβαλά 21, Ηράκλειο Κρήτης)
8. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Λέσβου (Μητροπόλεως 17, Μυτιλήνη)
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9. Σύλλογος Λογιστών - Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου
Έβρου (Σκρά 12, Ορεστιάδα)
10. Ε.Φ.Ε.Ε. Ιωαννίνων (28ης Οκτωβρίου 9, Ιωάννινα)
11. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Πέλλας (Οπροπούλου 24, Γιαννιτσά)
12. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Πιερίας (Αγ. Λαύρας 26, Κατερίνη)
13. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Σερρών (Περ. Κωστόπουλου 12, Σέρρες)
14. Ένωση Οικονομολόγων - Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν.
Τρικάλων (Χαριλάου Τρικούπη 1, Τρίκαλα)
15. Σύλλογος Ν. Χαλκιδικής (Αλ. Παπαδιαμάντη 15Α, Πολύγυρος)
16. Σ.Φ.Ε.Ε. Ν. Φθιώτιδας & Ευρυτανίας (Παπακυριαζή 17Α, Λαμία)
17. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Κοζάνης (Μ. Αλεξάνδρου 1, Πτολεμαΐδα)
18. Σ.Φ.Ε.Ε. Ν. Μαγνησίας (Κουταρελιά 57Β, Βόλος)
19. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Γρεβενών (Ευαγγελιστρίας 15, Γρεβενά)
20. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Λάρισας (Παπαναστασίου 70, Λάρισα)
21. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Ξάνθης (Βασιλέως Κωνσταντίνου 1, Ξάνθη)
22.

Σύλλογος Λογιστών

-

Φοροτεχνικών

Ελεύθερων

Επαγγελματιών

Αλεξανδρούπολης (Βενιζέλου 65, Αλεξανδρούπολη)
23. Σύλλογος Κορινθίας
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24. Σύλλογος Λογιστών - Φοροτεχνικών Ν. Ροδόπης (Παπαφλέσσα 5,
Κομοτηνή)
25. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Δράμας (1ης Ιουλίου, Δράμα)
26. Σύλλογος Λογιστών - Φοροτεχνικών Επαρχίας Βοΐου Ν. Κοζάνης
(Β.Ι.Ο.Π.Α. Σιάτιστα Κοζάνης)
27. Σύλλογος Λογιστών Ν. Φωκίδας (Άμφισσα)
28. Σύλλογος Λογιστών Ν. Φλώρινας (Πλατεία Γεωργίου Μόδη 13, Φλώρινα)
29. Ε.Φ.Ε.Ε. Κοζάνης (Π. Φωτίου Β’9, Κοζάνη)
30. Σύλλογος Λογιστών Ν. Καστοριάς (Κομνηνών 24, Καστοριά)
31. Σ.Φ.Ε.Ε. Θηβών - Βοιωτίας (Π. Δράκου 26, Θήβα)
32. Σύλλογος Λογιστών - Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν.
Καβάλας (Ομονοίας 161, Καβάλα)
33. Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας (Αλκίνοου 89, Κέρκυρα)
34. Σύλλογος Λογιστών - Φοροτεχνικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου
(Ελ. Βενιζέλου 47, Κάλυμνος)
35. Σύλλογος Λογιστών - Φοροτεχνικών Ενότητας Αγρινίου & Περιχώρων
(Χαριλάου Τρικούπη 7 ,Αγρίνιο)
36. Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Ν. Μεσσηνίας (Ψαρών 9, Καλαμάτα)
37. Ε.Φ.Ε.Ε. Άρτας - Φιλιππιάδας (Αγίας Σοφίας 14, Άρτα)
38. Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Κιλκίς (Πόντου 5, Κιλκίς)
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39.

Σύλλογος

Ελεύθερων

Επαγγελματιών

Λογιστών

-

Φοροτεχνικών

Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα)
40. Σύλλογος Λογιστών - Φοροτεχνικών Μεσσαράς (Μοίρες Ηρακλείου)
41. Σύλλογος Λογιστών Ναυπλίας Ερμιονίδας (Μ. Ασίας 22, Ναύπλιο)
42. Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν. Θεσπρωτίας (Κυρα Βασιλικής 13, Ηγουμενίτσα)
43. Ε.Φ.Ε.Ε. Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου (Κως) (Ηρώνδα 4, Κως)
44.

Σύλλογος

Αδειούχων

Λογιστών

-

Φοροτεχνικών

Ελεύθερων

Επαγγελματιών Ρόδου. (Κ. Τσάτσου 1, Ρόδος)
(Μρ:/Α^^^ροί00.2ΐ~/ίηά0χ^ρ?ορ1:ίοη=οοο contact&view=categorv&catid=8
&Ιΐ6ΐΐΉ(1=46)
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6. Ερωτηματολόγιο και αποτελέσματα έρευνας
6.1 Ερωτηματολόγιο
Κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας τέθηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο
στους απόφοιτους του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας του έτους
2004 (ηλικίας 30 έως 36 ετών)

(σύνολο συμμετεχόντων: 70 ). Οι

συμμετέχοντες απόφοιτοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας.

ΕΡΩ ΤΗΜ ΑΤΟ ΛΟΓΙΟ
1. Ασκείτε το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Έχετε δικό σας λογιστικό γραφείο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

3. Θεωρείτε πως το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού είναι εύκολο;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ
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4. Πιστεύετε πως η εργασία η εργασία σας, αμείβεται ικανοποιητικά;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

5. Πιστεύετε πως οι απευθείας συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες εμποδίζουν
την εργασία του λογιστή - φοροτεχνικού;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

6. Πιστεύετε πως οι ήδη υπάρχουσες διαδικτυακές υπηρεσίες που αφορούν τις
δημόσιες υπηρεσίες, λειτουργούν σωστά;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ
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7. Θεωρείτε πως εάν οι συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες γίνονταν εξ’
ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, η εργασία του λογιστή - φοροτεχνικού θα ήταν
ευκολότερη;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

8. Το πελατολόγιό σας τα τελευταία δύο (2) έτη :
ΕΧΕΙ

ΕΧΕΙ

ΜΕΙΩΘΕΙ

ΜΕΙΩΘΕΙ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΣΤΑΘΕΡΟ

ΕΧΕΙ

ΕΧΕΙ

ΑΥΞΗΘΕΙ

ΑΥΞΗΘΕΙ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΤΑ

9. Θεωρείτε πως οι νέοι απόφοιτοι των οικονομικών σχολών έχουν πιθανότητες να
βρουν εργασία ως λογιστές εύκολα;
ΠΟΛΛΕΣ

ΑΡΚΕΤΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

ΚΑΜΙΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
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10. Εάν σας δινόταν τώρα η ευκαιρία να επιλέξετε επάγγελμα, θα επιλέγατε το
επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

11. Σκέφτεστε την πιθανότητα μετανάστευσης σε κάποια άλλη χώρα και να
ασκήσετε εκεί το επάγγελμα σας;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

12. Έχει κλονιστεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας λόγω
καθυστερήσεων των πληρωμών τους;
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ
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6.2 Αποτελέσματα έρευνας σε ποσοστιαία μορφή.

• Ερώτηση 1η
Ασκείτε το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού;

• Ερώτηση 2η
Διατηρείτε λογιστικό γραφείο;
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Ερώτηση 3η
Πιστεύετε πως το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού είναι εύκολο;

• Ερώτηση 4η
Πιστεύετε πως η εργασία σας αμείβεται ικανοποιητικά;
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Ερώτηση 5η
Πιστεύετε πως οι απευθείας συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες
εμποδίζουν την εργασία του λογιστή - φοροτεχνικού;

• Ερώτηση 6η
Πιστεύετε πως οι ήδη υπάρχουσες διαδικτυακές υπηρεσίες που αφορούν τις
δημόσιες υπηρεσίες, λειτουργούν σωστά;
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• Ερώτηση 7η
Πιστεύετε πως εάν οι συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες γίνονταν εξ’
ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, οι εργασίες του λογιστή - φοροτεχνικού θα
διευκολύνονταν;

• Ερώτηση 8η
Το πελατολόγιο σας τα τελευταία δύο (2) έτη
Α) έχει μειωθεί αρκετά
Β) έχει μειωθεί λίγο
Γ) παραμένει σταθερό
Δ) έχει αυξηθεί λίγο
Ε) έχει αυξηθεί αρκετά
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• Ερώτηση 9η
Πιστεύετε πως οι νέοι απόφοιτοι οικονομικών σχολών έχουν πιθανότητες να
βρούν εργασία ως λογιστές εύκολα;
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•

Ερώτηση 10η
Εάν σας δινόταν τώρα η ευκαιρία να επιλέξετε επάγγελμα, θα επιλέγατε το

επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού;

•

Ερώτηση 11η
Σκέφτεστε την πιθανότητα μετανάστευσης σε κάποια άλλη χώρα και να

ασκήσετε εκεί το επάγγελμά σας;
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Ερώτηση 12η
Έχει κλονιστεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας λόγω
καθυστερήσεων των πληρωμών τους;
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Συμπεράσματα
Εκπονώντας αυτή την επιστημονική έρευνα, τα συμπεράσματα στα οποία
καταλήγουμε είναι αρκετά. Το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού
είναι δύσκολο. Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις είναι πολλές.
Ο λογιστής - φοροτεχνικός στην Ελλάδα είναι υπεύθυνος για την σωστή
καταχώρηση των στοιχειών στα βιβλία της επιχείρησης, υπολογίζει τους
φόρους των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών, τις ασφαλιστικές
εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, πρέπει να είναι συνεχώς
ενημερωμένος για τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές. Βασικά εφόδια του
λογιστή - φοροτεχνικού είναι το μορφωτικό επίπεδο, η επαγγελματική
εμπειρία και η διαρκής επιμόρφωση και συντήρηση των γνώσεων.
Σε αντίθεση, στο εξωτερικό, η εργασία του λογιστή είναι αρκετά
ξεκάθαρη. Ο λογιστής είναι υπεύθυνος μόνο για την σωστή καταχώρηση
των στοιχείων στα βιβλία. Ο φοροτεχνικός, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι
υπεύθυνος για τα φορολογικά θέματα. Ασχολείται με τον σωστό
υπολογισμό των φόρων και οφείλει να είναι πάντα ενήμερος για τους
νόμους οι οποίοι σχετίζονται με την φορολογία.
Η γραφειοκρατία και γενικότερα η άμεση επαφή με τις δημόσιες
υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικά Ιδρύματα, κλπ.), δυσκολεύει περισσότερο
την εργασία του έλληνα λογιστή - φοροτεχνικού. Οι διαδικτυακές
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, των ασφαλιστικών ταμείων και
γενικότερα του δημοσίων υπηρεσιών δεν μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες του σύγχρονου λογιστή - φοροτεχνικού και δυσκολεύουν την
εργασία του. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών οδηγεί τις
επιχειρήσεις σε λουκέτο με αποτέλεσμα το πελατολόγιο των λογιστών να
συρρικνώνεται

συνεχώς.

Οι

αποδοχές

των

λογιστών

δεν

είναι

ικανοποιητικές με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να πιστεύουν πως οι κόποι
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τους δεν ανταμείβονται. Ο μισθός των ιδιωτικών υπαλλήλων είναι πολύ
χαμηλός και τα επιδόματά τους καταργήθηκαν. Η φερεγγυότητα των
πελατών των ελεύθερων επαγγελματιών, έχει κλονιστεί με αποτέλεσμα η
καθημερινότητα των λογιστών - φοροτεχνικών να είναι τουλάχιστον
αγχωτική. Οι αμοιβές των Λογιστών Φοροτεχνικών για τις υπηρεσίες που
προσφέρουν είναι προϊόν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ λογιστών
φοροτεχνικών και επιχειρηματιών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και
προϊόν Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους μισθωτούς.
Οι απόφοιτοι των οικονομικών σχολών πλέον δεν ονειρεύονται το δικό
τους λογιστικό γραφείο και ένα μεγάλο πελατολόγιο, αλλά μία θέση
εργασίας η οποία θα τους δίνει τα προς το ζην. Η απογοήτευση λαμβάνει
την θέση της θέλησης, του ζήλου, της παραγωγικότητας και της
δημιουργικότητας και η μετανάστευση σε μία χώρα του εξωτερικού για μία
θέση εργασίας μοιάζει αναπόφευκτη.
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