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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε από την φοιτήτρια Μίαρη Ελένη- Χριστοδούλη του τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά . Στόχος αυτής της εργασίας είναι η προσέγγιση των αλλαγών που έχουν 

επέλθει στο επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού στην Ελλάδα και η ανάδειξη των υποχρεώσεων , των 

δικαιωμάτων αλλά και τον προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες  λογιστές – φοροτεχνικοί σήμερα  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα λογιστικά γραφεία MIARISBROSTAXFIRM-Οργάνωση e-taxoffice , 

ACCOUNTAXES,KZACCOUNTANTS και ALTAXIS , που προώθησαν το ερωτηματολόγιο μας είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , είτε μέσω κοινοποιήσεων στα site τους και στις σελίδες τους στον ιστότοπο 

facebook ,στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες τους , καθώς και κάθε λογιστή – φοροτεχνικό που 

αφιέρωσε λίγο από τον χρόνο του για την συμπλήρωση του  ερωτηματολογίου .  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια οι ποικίλες αλλαγές, οι οποίες έχουν σημειωθεί σε όλους τους τομείς της 

καθημερινότητας μας, έχουν μεταβάλει τον τρόπο σχεδιασμού και λειτουργίας της οικονομικής 

δραστηριότητας. Αρκετές από αυτές τις μεταβολές αφορούν τον τρόπο σχεδιασμού και λειτουργίας των 

διαφόρων επαγγελμάτων, που συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα. Ένα από τα σημαντικότερα 

επαγγέλματα στην εποχή μας θεωρείται το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, ενώ παράλληλα σαφής 

είναι η αναγκαιότητά του. Ειδικότερα, επειδή οι αλλαγές στα φοροτεχνικά και λογιστικά νομοθετήματα είναι 

πολυάριθμες και καθημερινές, ο ρόλος του θεωρείται σημαντικός για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. 

Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι καθημερινές τους δραστηριότητες, ενώ, επίσης, καλούνται να 

αφιερώσουν μεγαλύτερο χρόνο.  

Με βάση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία στη συγκεκριμένη εργασία θα μελετηθεί και θα αναλυθεί ο ρόλος του 

λογιστή – φοροτεχνικού, αξιολογώντας τη δραστηριοποίησή τους σε περιόδους οικονομικής κρίσης αλλά 

και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύνδεσή τους με την οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον, 

μέσα από την εργασία αυτή θα μελετηθούν οι αντιλήψεις των ίδιων των λογιστών – φοροτεχνικών για το 

επάγγελμά τους και τον τρόπο άσκησης του στη σύγχρονη εποχή. Τέλος, τα στοιχεία αυτής της έρευνας 

θεωρούνται σημαντικά για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.  
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ABSTRACT  

 

In recent years, the various changes that have taken place in all areas of our daily life have changed the 

way we plan and operate our economic activity. Many of these changes relate to the way in which the 

various professions associated with economic activity are designed and operated. One of the most 

important occupations in our time is considered to be the profession of accountant-tax advisor, while its 

necessity is clear. In particular, as changes in tax and literary legislation are numerous and daily, its role is 

considered important for citizens and for businesses. This way they increase their daily activities while also 

being invited to spend more time. 

Therefore, based on these elements in this work, the role of the accountant - tax - technician will be 

studied and analysed, assessing their activity in times of economic crisis and the utilization of new 

technologies in their connection with economic activity. In addition, this work will study the perceptions of 

accountants - tax professionals themselves about their profession and how it is practiced in modern times. 

Finally, the elements of this research are considered important for further investigation of the subject. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πτυχιακή εργασία ενός προπτυχιακού φοιτητή αποτελεί το τελευταίο «σκαλοπάτι» για την απόκτηση του 

πτυχίου του . Σήμερα η διαδικασία συγγραφής συνήθως αντιμετωπίζεται ως την τελευταία υποχρέωση για 

την ολοκλήρωση των σπουδών , και συχνά αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία για τους φοιτητές που λόγω 

της εντατικοποίησης των σπουδών έχουν μάθει να αποστηθίζουν και όχι να δημιουργούν . Παρόλα αυτά η 

πτυχιακή εργασία αποτελεί μια από τις ωραιότερες διαδικασίες κατά την διάρκεια φοίτησης. Δίνει την 

δυνατότητα στον σπουδαστή να αξιοποιήσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει κατά την διάρκεια των 

σπουδών του , να τις εμπλουτίσει , να εκφράσει τις απόψεις του και κυρίως να συνδυάσει τη θεωρία με την 

πράξη , καθώς για την ολοκλήρωση μιας έρευνας ( απαραίτητο κομμάτι μιας πτυχιακής εργασίας ) 

απαιτείται άμεση επαφή του φοιτητή με ανθρώπους του κλάδου , κάτι ιδιαίτερα δύσκολο , αφού για να 

καταφέρεις να σου αφιερώσουν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους πρέπει να τους αποδείξεις πως ένας 

νέος άνθρωπος, ένας φοιτητής αξίζει και μπορεί να σταθεί δίπλα τους .Η πτυχιακή εργασία είναι ουσιαστικά 

η μετάβαση , που σου δίνει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμά , στην αγορά εργασίας , αφού σε βάζει σε μία 

διαδικασία αναζήτησης και δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου ερευνητικού ή επιχειρηματικού σχεδίου .   

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης των αλλαγών που έχουν επέλθει 

με την πάροδο του χρόνου στο επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού στην Ελλάδα . Με εμβάθυνση στις 

αλλαγές που ισχύουν σήμερα, στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του λογιστή – φοροτεχνικού αλλά και 

αναφορά στα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει στον κλάδο το νέο φορολογικό σύστημα και η οικονομική 

κρίση. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής αυτής της εργασίας συνάντησα κάποιες δυσκολίες κυρίως στην 

επεξεργασία του δείγματος του ερωτηματολογίου και την διεξαγωγή των συμπερασμάτων. Αυτή ήταν μια 

πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα, καθώς δεν είχα ξανά χειριστεί ανάλογα προγράμματα επεξεργασίας 

δεδομένων και δεν είχα ξαναδημιουργήσει διαγράμματα απεικόνισης δειγμάτων. Επίσης βρήκα αρκετά 

χρονοβόρα την διαδικασία των συνεντεύξεων και δυσκολεύτηκα αρκετά να ταξινομήσω τις απόψεις των 

λογιστών-φοροτεχνικών και να τις εντάξω μέσα στα κεφάλαια της εργασίας αυτής. Παρ’ όλες τις δυσκολίες 

όμως ,η διαδικασία συνολικά μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα και η επεξεργασία ενός τόσο μεγάλου 

δείγματος δεδομένων με βοήθησε να προσεγγίσω από διαφορετικές οπτικές γωνίες θέματα και 

προβλήματα του κλάδου που θέλω να ακολουθήσω . 

Εκτός από τα παραπάνω βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσες όλες τις συζητήσεις που έκανα με τους 

ανθρώπους του κλάδου των φοροτεχνικών - λογιστών . Μέσα από αυτές θεωρώ ότι κατάφερα να εξελιχθώ 

και εγώ ,να αποκτήσω μια πιο άμεση και ουσιαστική σχέση με τον κλάδο , να βρεθώ σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας ,να παρακολουθήσω την καθημερινότητα ενός εργαζόμενου του τομέα από όλες τις 

οπτικές γωνίες . Γι’ αυτό και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων σε κάθε έναν και σε κάθε μία που μια αφιέρωσε λίγο 

από τον πολύτιμο και ελάχιστο πολλές φορές λόγω του όγκου εργασίας χρόνο του για να με βοηθήσει στην 

συγγραφή αυτής της εργασίας. 
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Πραγματικά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η ευγένεια τους, η άμεση ανταπόκριση τους , η διάθεση 

τους να βοηθήσουν τους νέους στον κλάδο αλλά και η καθημερινή προσπάθεια όλων τους να κάνουν τις 

συνθήκες στον κλάδο καλύτερες για όλους μας αν και όπως οι περισσότεροι είπαν θεωρούν ότι δεν 

αναγνωρίζεται ο κόπος και οι προσπάθειες τους. Αναλαμβάνοντας αυτό το θέμα ο στόχος μου ήταν να 

αναδείξω τις  πραγματικές συνθήκες εργασίας ,τα εργασιακά δεδομένα και τον σημαντικό και απαραίτητο 

ρόλο του λογιστή φοροτεχνικού στην Ελλάδα αλλά και να εντοπίσω αν ο τομέας που σπούδασα και σήμερα 

εργάζομαι είναι πραγματικά αυτό που επιθυμώ. Ελπίζω πως όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας δίνεται ο ορισμός των εννοιών της λογιστικής και του 

λογιστή και αναφέρονται επιγραμματικά όσοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του 

επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού στην Ελλάδα .Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις τάξεις των 

λογιστών και την εξέλιξη τους βάσει των ψηφισμένων νόμων , καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης τους 

. Ακόμα αναλύεται το περιεχόμενο της εργασίας των λογιστών-φοροτεχνικών στην Ελλάδα. Στην τελευταία 

ενότητα του κεφαλαίου παρατίθεται μια πολύ σημαντική και ταυτόχρονα θετική εξέλιξη για τον κλάδο η 

θέσπιση του κώδικα δεοντολογίας για τους λογιστές-φοροτεχνικούς . 

Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα τα τελευταία έτη 

και αναλύονται οι νέες συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι λογιστές-φοροτεχνικοί στην Ελλάδα. 

Αναλύονται επίσης οι νέες υποχρεώσεις που έχουν προκύψει και πως ο λογιστής-φοροτεχνικός πρέπει να 

τις αντιμετωπίσει.  

Στο τρίτο κεφάλαιο το ενδιαφέρον θα εστιασθεί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της 

πληροφορικής και την παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του επαγγέλματος του λογιστή – 

φοροτεχνικού στον ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι μηχανές και η εξελικτική τους 

πορεία στον ελλαδικό χώρο και, επίσης, η χρήση της πληροφορικής στο επάγγελμα του λογιστή – 

φοροτεχνικού. Παράλληλα παρουσιάζεται η χρήση της πληροφορικής στο συγκεκριμένο επάγγελμα και η 

αξιοποίηση των λογιστικών προγραμμάτων στα λογιστικά γραφεία.  

Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται η έρευνα για τα εργασιακά δεδομένα και τις μεταβολές, 

που παρατηρούνται στο επάγγελμα των λογιστών – φοροτεχνικών στη χώρα μας. Ειδικότερα, 

παρουσιάζεται η εισαγωγή στην έρευνα αυτή και στη συνέχεια το μεθοδολογικό πλαίσιο και το δείγμα αυτής 

της έρευνας, καθώς, επίσης και η ανάλυση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα της έρευνας.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα απαιτούμενα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υλοποιηθεί ο ερευνητικός στόχος αυτής της εργασίας και αν έχουν 

απαντηθεί τα ερευνητικά ερωτήματά της.  
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Σκοπός εργασίας 

Στον χώρο της σύγχρονης οικονομίας παρατηρούνται ποικίλες αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στον 

χώρο των διαφόρων επαγγελμάτων, που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Ένα από τα 

επαγγέλματα αυτά είναι το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, το οποίο έχει δεχτεί ποικίλες επιρροές 

από την οικονομική κρίση και τις υφεσιακές πολιτικές. Με βάση αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, ως σκοπός αυτής 

της εργασίας έχει καθοριστεί η προσπάθεια παρουσίασης των αλλαγών, που έχουν σημειωθεί στο 

επάγγελμα του λογιστή και παράλληλα η αξιολόγηση του ρόλου του σε περιόδους οικονομικής κρίσης.  

Ερευνητικά Ερωτήματα 

1) Ποιες αλλαγές έχουν σημειωθεί στο επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού; 

2) Ποιος είναι ο ρόλος του λογιστή – φοροτεχνικού σε περιόδους οικονομικής κρίσης; 

 

Μεθοδολογία Εργασίας 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας επιλέχτηκε να αξιοποιηθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Ειδικότερα, επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθούν δευτερεύουσες πηγές, αντλώντας στοιχεία από τον χώρο της 

ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας. Με την αξιοποίηση αυτής της μεθόδου προσδίδεται περισσότερο 

επιστημονικός χαρακτήρας στη συγκεκριμένη εργασία και θεωρείται ότι μπορεί να διευκολυνθεί η 

υλοποίηση του ερευνητικού στόχου και η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Επιπλέον, με τη 

συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση δίνεται η δυνατότητα εμπλουτισμού της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 

1.1.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Λογιστική είναι ο κλάδος της εφαρμοσμένης Οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με την ανάλυση, 

κατάταξη, καταγραφή και συσχέτιση των οικονομικών γεγονότων που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση, 

με σκοπό την παροχή πληροφοριών σ' όλους εκείνους που με κάθε τρόπο επικοινωνούν με αυτή. Συνεπώς 

λογιστής ονομάζεται το άτομο εκείνο που είναι αρμόδιο για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω 

διαδικασιών και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για την πορεία της επιχείρησης όπως αυτή 

διαφαίνεται μέσα από την λογιστική παρακολούθηση της .Αυτοί που ενδιαφέρονται για  τις λογιστικές 

πληροφορίες, πέρα από τον επιχειρηματία ή τη διοικητική ομάδα (Managers) είναι οι πελάτες, οι 

προμηθευτές, οι τράπεζες, το δημόσιο, οι εργαζόμενοι, οι πιθανοί επενδυτές κτλ. 

Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται με τις διάφορες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες  

συντάσσονται από την επιχείρηση, με σημαντικότερους τον ισολογισμό και τον λογαριασμό.  Αποτελέσματα 

Χρήσης, που επιλέγονται να δημοσιευτούν, έτσι ώστε να δώσουν πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο 

τρίτο, αλλά και από άλλες οικονομικές καταστάσεις, όπως ισοζύγια, λογαριασμοί κτλ που συντάσσονται 

από το λογιστήριο και χρησιμοποιούνται κυρίως από τη Διοίκηση .1 

 Το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχεται από τη Λογιστική καθορίζεται κυρίως από τους 

σκοπούς τους οποίους επιδιώκει (Λιοντάρης, 1999).  Με τη Λογιστική μπορεί παράλληλα να προωθηθεί η 

καταγραφή με συστηματικό τρόπο της χρηματικής αξίας άυλων ή υλικών αγαθών, αλλά παράλληλα και 

δραστηριοτήτων, οι οποίες διαφοροποιούν τη χρηματική αξία των άυλων ή υλικών αντικειμένων. 

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι «με τη λογιστική ως μαθηματικό σύστημα οικονομικού κορμού, οικονομικές 

δραστηριότητες, χρηματικές πράξεις ή συναλλαγές προσδιορίζονται και καταγράφονται συστηματικά, έτσι 

ώστε να είναι εφικτός ο μελλοντικός έλεγχος». Με την ταχεία και αλματώδη ανάπτυξη των οικονομιών το 

κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον γίνεται πολύπλοκο, με αποτέλεσμα η γνώση της Λογιστικής να 

αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διεύρυνση των γνώσεων για τις διάφορες κοινωνικό – οικονομικές 

συνθήκες, που επικρατούν στις σύγχρονες κοινωνίες. 

 

                                                             
1 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C116/172/1193,4347/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C116/172/1193,4347/
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Διακρίσεις λογιστικής 

Η λογιστική διακρίνεται σε : 

α) Δημόσια και Ιδιωτική, ανάλογα με το δημόσιο ή όχι χαρακτήρα της οικονομικής μονάδας, στην οποία 

εφαρμόζεται 

β) Λογιστική Ατομικών επιχειρήσεων και Λογιστική Εταιρειών, ανάλογα με τη νομική μορφή της 

επιχείρησης. 

γ) Γενική (Γενικές Αρχές της Λογιστικής) και Ειδική, ανάλογα με το περιεχόμενο της. 

Οι γενικές αρχές της λογιστικής, με τις οποίες θα ασχοληθούμε σ' αυτό το βιβλίο, αποτελούν το σύνολο των 

βασικών κανόνων, που θεωρούνται απαραίτητοι για την παρακολούθηση της οικονομικής δράσης κάθε 

είδους οικονομικής μονάδας. 

Η ειδική λογιστική μελετά ειδικά θέματα που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητες των κλάδων των 

οικονομικών μονάδων και διακρίνεται σε ναυτιλιακή, τραπεζική, ξενοδοχειακή κτλ2 

 

 

Η διαμόρφωση του κλάδου της λογιστικής στην Ελλάδα 

Στη διαμόρφωση του ιστορικού γίγνεσθαι στο χώρο της Λογιστικής στην  Ελλάδα, συμμετέχουν κυρίως : 

1) Τα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Οικονομικά/Λογιστικά  τμήματα 

2) Οι  Λογιστές εργαζόμενοι, ελεύθεροι  επαγγελματίες και Λογιστικές εταιρείες 

3) Τα  ειδικευμένα σχετικά με την  Λογιστική συμβουλευτικά και εποπτικά όργανα Σ.ΛΟ.Τ ,Ε.Λ.Τ.Ε και 

παλαιοτέρα το Ε.ΣΥ.Λ  

4) Οι συγγραφείς Λογιστικών  και  φορολογικών  βιβλίων 

5) Τα περιοδικά λογιστικής και φορολογικής ύλης  

6) Το  Κράτος κυρίως μέσω του Υπουργείου Οικονομικών 

7) Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

8) Οι  διάφορες Εποπτικές αρχές (Υπουργείο Εμπορίου, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λ.π ). 

                                                             
2http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C116/172/1193,4347/ 
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9) Τα  διάφορα πανελλήνια συνέδρια, όπως το ετήσιο, που διοργανώνει ο « Σύνδεσμος  Επιστημόνων 
Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (Hellenic Finance and Accounting Association , H.F.A.A » , 
εδώ και έντεκα έτη . 
 

1.2.ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Τα πρώτα ιδιωτικά  λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα αναγνωρίζονται επίσημα το 1920 ως “γραφεία 

συντάξεως  φορολογικών δηλώσεων  ,με το Ν.1944/1920. Η «τάξη» των Λογιστών στην Ελλάδα άρχισε να 

δημιουργείται από την δεκαετία του ’20. Σε αυτό μεταξύ άλλων, συνέτεινε και η φορολογική μεταρρύθμιση 

του Ελευθέριου Βενιζέλου (1909 – 1919). Κατά την περίοδο 1920 – 1939 δημιουργήθηκε, λοιπόν, η τάξη 

των λογιστών, η οποία προχώρησε στην ίδρυση σωματείων, με σημαντικότερα τα εξής :3 

1) Πανελλήνιος Ένωσής Λογιστών 

 

2) Σύνδεσμος Λογιστών της Ελλάδος 

 

3) Σύνδεσμος αναγνωρισμένων Αρχιλογιστών Αθηνών  - Πειραιώς 

 

4) Πανελλήνιος Επιστημονική Λογιστική Εταιρεία 

 

Κατηγορίες γραφείων και δικαιούχοι «εξασκήσεως του επαγγέλματος»  με βαση τον Ν.1944/1920 

 

Πρώτη κατηγορία :  

Άσκηση της δραστηριότητας, σε πόλεις πρωτεύουσες Νομών ή πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 

κατοίκων, στις οποίες εδρεύει Οικονομική Εφορεία.  

Προσόντα δικαιούχων, για σύσταση γραφείων με έδρα μέσα στην Εφορία, με δωρεάν παραχώρηση 

χώρου: 

α) Εξάμηνη προϋπηρεσία σε Οικονομική Εφορία  και απολυτήριο Γυμνασίου ή διπλώματος δημόσιας ή 

αναγνωρισμένης Εμπορικής Σχολής ή  

β) Προϋπηρεσία ενός έτους, σε οργανική θέση του Οικονομικού κλάδου ή 

γ) Απολυτήριο Γυμνασίου και έγγραφη πιστοποίηση του Οικονομικού Επιτρόπου ή Οικονομικού Εφόρου, 

ότι κατέχει στις λεπτομέρειες τους φορολογικούς νόμους ή 

δ) Διετή πρακτική άσκηση σε Ανώνυμη Εταιρεία ή εμπορικό ή γεωργικό ή ναυτιλιακό γραφείο και 

απολυτήριο «Σχολαρχείου»  

                                                             
3 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15956 



12 
 

 

Προσόντα δικαιούχων, για σύσταση γραφείων με έδρα εκτός Εφορίας (ανεξάρτητα γραφεία): 

α) Άδεια Δικηγόρου ή 

β) Πρώην Οικονομικοί υπάλληλοι, με βαθμό και απολυτήριο Γυμνασίου  ή 

γ) Πανεπιστημιακό δίπλωμα [Σημειώνεται ότι τότε δεν υπήρχε καμία Οικονομική Σχολή (ανώτερη ή 

ανώτατη)] ή 

δ) Πρώην υπάλληλοι Εφορείας  με πενταετή προϋπηρεσία και απολυτήριο «Σχολαρχείου»  ή 

ε) «Εμπειροτέχνης» [«Δόκιμος» ημερομίσθιος υπάλληλος Οικονομικών Εφορειών] με προϋπηρεσία 

τουλάχιστον ένα έτος και διπλώματος δημόσιας ή αναγνωρισμένης Εμπορικής Σχολής. 

 

Δεύτερη κατηγορία:  

Άσκηση της δραστηριότητας, σε Κωμοπόλεις και Χωριά, που δεν εδρεύει Οικονομική Εφορία.  

Δικαιούχοι (άνευ ειδικής αδείας) 

α) Συμβολαιογράφοι 

β) Γραμματείς Ειρηνοδικείων. 

Δικαιούχοι (με ειδική άδεια του αρμόδιου Εφόρου) 

α) Δημόσιος, Δημοτικός ή Κοινοτικός Υπάλληλος ή 

β) Δικολάβος η Δικαστικός κλητήρας ή 

γ) Ιερεύς. 

 

Μέχρι το έτος 1976 δεν υπήρχε περιορισμός ως προς την άσκηση του επαγγέλματος και ο καθένας 

μπορούσε να το ασκήσει είτε ήταν πτυχιούχος, είτε όχι. Με το άρθρο 42 παρ.4 του Π.Δ.99/77 (ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ) τίθενται για πρώτη φορά περιορισμοί στην δυνατότητα υπογραφής των 

Ισολογισμών, από τους Λογιστές . Στην περίοδο 1990-1999, επιχειρείται μια πιο συστηματική οργάνωση 

και κατοχύρωση του Λογιστικού επαγγέλματος με σημαντικές Νομοθετικές παρεμβάσεις4. « Η νομοθετική 

κατοχύρωση του πολυπληθούς επαγγέλματος ήταν άλλωστε πρόσφατη(σημ. η ίδρυση του Οικονομικού 

Επιμελητήριου της Ελλάδας (ΟΕΕ) ) και η εν συνεχεία καθιέρωση των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος 

επικεντρώθηκε γύρω από το θέμα της υπογραφής των φορολογικών δηλώσεων. ,  ΠΔ 475/1991 «Περί 

Οικονομολογικού Επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α΄ 176/1991) και Ν 2515/1997 

«Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού» (ΦΕΚ Α΄ 154/1997)και τέλος έχουμε το νόμο (4152/09-05-

2013 τεύχος Α /ΦΕΚ 107), υπό παράγραφος Η2 της κυβέρνησης που τροποποιεί διατάξεις της νομοθεσίας 

αναφορικά με την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού (καθιέρωση δύο αδειών 

ασκήσεως επαγγέλματος από τέσσερις)5 . 

                                                             
4: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15956 
5https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37604 
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1.2.1.Αλλαγές που έχουν επέλθει στις τάξεις των λογιστών φοροτεχνικών σήμερα και 

το περιεχόμενο της εργασίας τους. 

Με τις συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό σύστημα αλλά και την γενική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα 

μας λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια , το επάγγελμα του λογιστή - 

φοροτεχνικού παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια . 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο σημερινός λογιστής - φοροτεχνικός να αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικές 

καταστάσεις και προκλήσεις από τον συνάδελφο του πριν μερικά χρόνια ή ακόμα και το προηγούμενο έτος. 

 

1.2.2.Αλλαγές στις τάξεις των λογιστών φοροτεχνικών 

Αρχικά έχουμε αλλαγές εκ βάθρων του Άρθρου 1 του Ν . 2515/1997 «Άσκηση Επαγγέλματος Λογιστή 

Φοροτεχνικού , λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και άλλες διατάξεις . » 

Στο νόμο 4152/09-05-2013 τεύχος Α /ΦΕΚ 107, υπό παράγραφος Η2 της κυβέρνησης τροποποιούνται 

διατάξεις της νομοθεσίας αναφορικά με την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού .  

Οι αλλαγές αφορούν τα εξής βασικά σημεία :  

 Μετονομάζεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού σε επαγγελματική 

ταυτότητα του λογιστή – φοροτεχνικού . 

 

 Περιορίζονται σε δύο από τέσσερις οι τάξεις της βαθμολογικής εξέλιξης του λογιστή – φοροτεχνικού  

 

 . Ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της επαγγελματικής ταυτότητας του λογιστή – 

φοροτεχνικού Α΄ Β΄ τάξης , το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας τους ανά κατηγορία 

άδειας κ.λπ. 

1.2.3.Οι τάξεις των λογιστών σύμφωνα με τον νόμο 2515/1997 , Αρθρο1 πριν από την 

τροποποίηση του :6 

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α, 

Β, Γ και Δ τάξεως: 

α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί 12 

(δώδεκα) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους 

απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι 

                                                             
6 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37604 
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ασκούν επί δέκα (10) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους 

κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ 

(8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή. 

Επίσης, χορηγείται στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του 

Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του 

βοηθού λογιστή. Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ τάξεως μετά από 

πενταετή άσκηση του επαγγέλματος μπορούν να αποκτήσουν άδεια Γ τάξεως. 

β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού 

επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί διετία από τη λήψη του πτυχίου τους το 

επάγγελμα του Λογιστή ή στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που ασκούν 

επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή. 

γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού 

επαγγέλματος μετά από τριετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως στους 

πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και των Τμημάτων Εμπορίας 

και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του 

Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως. 

δ) Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξεως χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., 

που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του 

Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξεως και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί οκταετία το επάγγελμα του 

Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξεως.[Οι περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 2515/1997 (ΦΕΚ Α΄ 

154) αντικαθίστανται ως ακολούθως από τον νόμο Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις 

και άλλες διατάξεις /2006]  

β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του ΟΕΕ, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, 

στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ, που ασκούν 

επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή.  
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γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του ΟΕΕ, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 

μετά από διετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως. 

Επίσης, χορηγείται στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των 

ΤΕΙ μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως και στους πτυχιούχους 

των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ μετά από τριετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή 

Φοροτεχνικού Γ' τάξεως.  

δ. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως χορηγείται στα μέλη του ΟΕΕ, που 

έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή 

Φοροτεχνικού Β' τάξεως και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του 

Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως 

ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική Ελεγκτική Εσωτερικό Έλεγχο, 

Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή 

Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια 

σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου 

στ. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από 

πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και 

αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. 

Ο  νόμος 4152/09-05-2013 τεύχος Α /ΦΕΚ 107, υπό παράγραφος Η2  επιφέρει την  τροποποίηση του 

Ν2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998 και φέρνει πολλές αλλαγές στο επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού 

σε σχέση με τις άδειες των λογιστών-φοροτεχνικών που πλέον ονομάζονται  επαγγελματικές ταυτότητες , 

καθώς και από τέσσερις τάξεις , μένουν μόνο οι Α' και Β' . Ο παραπάνω νόμος τροποποιεί επίσης τις 

προϋποθέσεις  χορήγησης  της  ταυτότητας  'Α  και  Β'  τάξης  και  το  περιεχόμενο  της  επαγγελματικής 

δραστηριότητας .  

1.2.4.Προϋποθέσεις χορήγησης επαγγελματικής ταυτότητας σε λογιστές – 

φοροτεχνικούς σήμερα : 

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 

επαγγελματική άδεια Γ΄ ή Δ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης. 

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 

επαγγελματική άδεια Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση 

τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της 
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επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων, δικαιούνται 

να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης. 

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 

επαγγελματική άδεια Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από την συμπλήρωση 

διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της 

επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων  

Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και 

Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, 

Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου επαγγελματική άδεια Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την 

συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση 

της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης καιτην παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων, 

δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης. 

1.2.5.Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας του λογιστή – φοροτεχνικού 

σήμερα (Ανάλυση ): 

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών - φοροτεχνικών κατά την κατηγορία 

επαγγελματικής ταυτότητας καθορίζεται ακολούθως:  

Α) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Β΄ τάξης διενεργούν κάθε είδους 

λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά βιβλία.  

Β) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Α΄ τάξης διενεργούν κάθε είδους 

λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν  απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες και εργασίες του λογιστή, είναι η καταγραφή και καταχώρηση των 

οικονομικών συναλλαγών η συστηματική κατάταξη και ταξινόμηση των στοιχείων αυτών. 

Ειδικότερα ,ο λογιστής-φοροτεχνικός έχει ενεργό ρόλο σε κάθε επιχείρηση είτε ως ανεξάρτητος συνεργάτης 

(εξωτερικό λογιστήριο-ελεύθερος επαγγελματίας) είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτός-

υπάλληλος σε λογιστήριο εταιρείας).Ο λογιστής-φοροτεχνικός της επιχείρησης είναι  αυτός που διοχετεύει 

τα οικονομικά στοιχεία σε όλους τους ενδιαφερόμενους (μέλη της εταιρείας ,μέτοχοι ,επενδυτές κ.λπ.) αλλά 

και στο κράτος μέσω της αποστολής των αντίστοιχων στοιχείων σε αναλυτικές φόρμες και πίνακες .Ακόμα 

είναι το άτομο που θα καθορίσει την οικονομική πολιτική της επιχείρησης καθώς έχει την δυνατότητα μέσω 

της παρακολούθησης, της ανάλυσης και της ερμηνείας των τρεχόντων στοιχείων της επιχείρησης να 

προβλέψει την οικονομική της πορεία καθώς και να κάνει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ή μη 

κερδοφόρες συνεργασίες. Επιπρόσθετα ο λογιστής-φοροτεχνικός είναι αυτός που έχει τον μεγαλύτερο λόγο 
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στην επιλογή της ορθολογικότερης οικονομικής λύσης μεταξύ πολλών εναλλακτικών σε οποιοδήποτε 

οικονομικό πρόβλημα παρουσιαστεί .  

Επίσης έργο των λογιστών-φοροτεχνικών είναι η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και 

σχεδίων γενικών και κλαδικών, η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων, η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, 

η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως 

επιχειρήσεων και οργανισμών, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, 

συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικών 

καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας. 

 

1.3.ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ . 

Μία από τις θετικότερες και πιο πρόσφατες αλλαγές στον κλάδο είναι η δημιουργία του Κώδικα 

Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών . ( Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών – Φοροτεχνικών Αριθμ. 57088 

/ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013ΦΕΚ Β' 3314/24-12-2013 ) Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

επεξεργάσθηκε  αυτό το σχέδιο κώδικα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας της διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants ). Για τον λόγο 

αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η ανάλυση στη συνέχεια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κώδικα 

δεοντολογίας 7 

 

1.3.1.Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας (ορισμός) 

Κώδικας δεοντολογίας είναι η συστηματοποίηση, καταγραφή και τήρηση κάποιων βασικών αρχών 

δεοντολογίας ενός επαγγελματικού κλάδου ή μια συγκροτημένης κοινωνικά ομάδας, που λειτουργεί στα 

πλαίσια μιας συγκεκριμένης κοινωνίας και αγοράς παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες στους πολίτες 

αυτής της κοινωνίας και τους πελάτες αυτής της αγοράς .  

1.3.2.Ποίος είναι ο σκοπός και το περιεχόμενο του κώδικα δεοντολογίας των 

Λογιστών – Φοροτεχνικών : 

Ο Κώδικας αυτός έχει  ως σκοπό  τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τους Λογιστές - Φοροτεχνικούς για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού 

κύρους τους αλλά και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος .  

                                                             
7 Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013 (ΦΕΚ Β΄3314/24-12-2013) 
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Τα άρθρα του συγκεκριμένου κώδικα είναι σχετικά με την ανάληψη και εκτέλεση των πάσης φύσεως 

λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των 

πιστοποιημένων λογιστών - φοροτεχνικών που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα . 

 

1.3.3.Σύμφωνα με το Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών οι 

θεμελιώδεις αρχές ασκήσεως του επαγγέλματος είναι ( Άρθρο 3 ) : 

 Ακεραιότητα - να είναι ευθύς και ειλικρινής σε όλες τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές 

σχέσεις. 

 

 Αντικειμενικότητα - να μην επιτρέπει την προκατάληψη, τη σύγκρουση συμφερόντων ή 

την καταχρηστική επιρροή άλλων, την σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων 

ελέγχοντάς και ελεγχόμενου, που αναιρεί την επαγγελματική ή εμπορική κρίση. 

 

 Επαγγελματική επάρκεια και δέουσα προσοχή - να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη 

διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για να 

διασφαλιστεί ότι ο πελάτης ή ο εργοδότης λαμβάνει τις κατάλληλες επαγγελματικές 

υπηρεσίες, μέσω συνεχούς επιμόρφωσης με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην νομοθεσία, 

την πράξη και τις τεχνικές. 

 Εχεμύθεια - να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως 

αποτέλεσμα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων και συνεπώς, να μην 

αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική 

αρμοδιότητα και αν δεν υπάρχει νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή υποχρέωση να 

γνωστοποιήσει, να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή για όφελος 

τρίτων. 

 

 Επαγγελματική συμπεριφορά - να συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και 

κανονισμούς και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελμα. 

 

 Κοινωνική υπευθυνότητα - να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με αξιοπιστία 

και κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι στο επάγγελμα, τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο. 
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1.3.4.Επιγραμματικά τα υπόλοιπα άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών - 

Φοροτεχνικών: 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν με επιγραμματικό τρόπο τα υπόλοιπα άρθρα, τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στον Κώδικα των Λογιστών – Φοροτεχνικών. Ειδικότερα, στο άρθρο 4 του Κώδικα 

Δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει ο 

λογιστής – φοροτεχνικός κατά την διάρκεια ασκήσεως του επαγγέλματός του. 

Επίσης, παρουσιάζονται οι ενέργειες, στις οποίες   μπορεί να προβεί ώστε να εξαλείψει τους κινδύνους 

αυτούς , καθώς και που πρέπει ο λογιστής – φοροτεχνικός να στηριχθεί έτσι ώστε να επιλύσει ένα ηθικό 

δίλημμα .  

Στο άρθρο 5 του Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών παρουσιάζονται κάποιοι όροι και οι 

προσδιοριζόμενες έννοιες τους :  

Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι αυτά που ορίζονται στο Ν. , όπως ισχύει. 

Λογιστές Φοροτεχνικοί είναι όσοι έχουν λάβει επαγγελματική ταυτότητα από το Οικονομικό Επιμελητήριο 

με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. 

Πελάτης είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που αναθέτει σε Λογιστή Φοροτεχνικό, μισθωτό ή 

ελεύθερο επαγγελματία να του προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε σταθερή σχέση (τήρηση ή επίβλεψη 

βιβλίων) για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, είτε εκτάκτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή 

οικονομικές γενικά εργασίες), στα πλαίσια των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών. 

Βοηθός είναι κάθε τρίτος ο οποίος μπορεί να έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες από το Λογιστή 

Φοροτεχνικό, που εγγράφως του έχουν ανατεθεί. 

Νόμιμη αμοιβή Λογιστή-φοροτεχνικού είναι κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει: 

1) ύστερα από νόμιμα ανατεθειμένη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει ιδιαίτερης 

συμφωνίας των δύο πλευρών, 

2) για τους παρέχοντες τις υπηρεσίες τους με υπαλληλική σχέση, βάσει της εργατικής νομοθεσίας σε 

συνδυασμό με τις συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας. 

Τα  άρθρα 6 – 12 αναφέρονται στα καθήκοντα , τα δικαιώματα , τις υποχρεώσεις και τον τρόπο άσκησης 

του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού. Πιο συγκεκριμένα στα άρθρα αυτά παρουσιάζονται 

Άρθρο 6 Αρχές παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών .  

Άρθρο 7 Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα .  

Άρθρο 8 Εχεμύθεια .  

Άρθρο 9 Ποιοτική επάρκεια Λογιστών και Φοροτεχνικών εργασιών .  

Άρθρο 10 Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού .  
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Άρθρο 11 Διαφήμιση – Αθέμιτος Ανταγωνισμός  

Άρθρο 12 Σχέσεις με συναδέλφους , Ελεγκτικούς Φορείς και λοιπούς Φορείς του Δημοσίου  

Στο Άρθρο 13 αναφέρεται σε ποιους δεν επιτρέπεται η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος Λογιστή – 

Φοροτεχνικού  

•Δεν επιτρέπεται στον Λογιστή Φοροτεχνικό η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του 

επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ. 

Ως υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ θεωρείται από μέρους Λογιστή 

Φοροτεχνικού: 

• η τήρηση ή ο ισχυρισμός τήρησης Φορολογικών ή Λογιστικών αρχών και προτύπων διαφορετικών από τις 

προβλεπόμενες από τη Εθνική Νομοθεσία ρυθμίσεις, 

• οι επανειλημμένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και οδηγίες του ΟΕΕ, 

• η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του ΟΕΕ εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση απρεπών 

εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 

και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών. 

• η απρεπής συμπεριφορά κατά δημόσιου ή ιδιωτικού Ελεγκτικού Φορέα. 

• Δεν εμπίπτει στον ανωτέρω περιορισμό η εμπιστευτική αναφορά προς το ΟΕΕ κάθε Λογιστή 

Φοροτεχνικού, όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβάσεις του παρόντος Κώδικα από 

συναδέλφους ή τρίτους. 

Το Άρθρο 14 αναφέρεται στην προστασία του κύρους του Ο.Ε.Ε 

Και τέλος τα Άρθρα 15-17 αναφέρονται στις κυρώσεις από την παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας των 

Λογιστών – Φοροτεχνικών και στα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

2.Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

Η οικονομική κρίση είναι ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στην ζωή των ανθρώπων.Η 

τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση εμφανίστηκε το 2008 . Στην Ελλάδα το φαινόμενο έγινε πιο εμφανές 

το 2009 με την χώρα  το 2010 να μπαίνει σε καθεστώς δημοσιονομικής εξυγίανσης, ενώ ακολουθεί βαθιά 

ύφεση για τα επόμενα δέκα χρόνια. Μέσα στη δυσμενή αυτή κατάσταση στην Ελλάδα σημειώνεται ρεκόρ 

απολύσεων ,μείωσης μισθών και συντάξεων και κατακόρυφη αύξηση των φόρων. Όλα αυτά συντέλεσαν 

στην μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων και κατ’ επέκταση στην συρρίκνωση της ρευστότητας 

. Πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι συρρικνώθηκαν ενώ άλλοι σχεδόν σταμάτησαν να λειτουργούν για ένα 

αρκετά μεγάλό χρονικό διάστημα όπως ο κλάδος της αγοραπωλησίας ακινήτων. Αντίθετα κάποιοι άλλοι 

κλάδοι παρά την κρίση βρίσκονται σε άνθιση, αφού η κρίση έχει δημιουργήσει ευνοϊκές για αυτούς 

συνθήκες και δεδομένα. Συγκεκριμένα τα επαγγέλματα που ανθούν αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών 

αλλά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη διερεύνηση των πρακτικών 

δραστηριοποίησής τους και παράλληλα τον ρόλο τους στον ελλαδικό, κυρίως, χώρο. 

 

2.1.Οικονομική Κρίση Ορισμός 

 “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.” (Κούφαρης 2010) 

 

2.2. Τα αίτια της οικονομικής κρίσης. 

Η οικονομική κρίση προήλθε από έναν συνδυασμό παραγόντων και αλυσιδωτών γεγονότων. Αρχικά, οι 

υπερτιμημένες τιμές ακινήτων σε πολλές περιοχές της Αμερικής δημιούργησαν συνθήκες υπερθέρμανσης 

της οικονομίας. Αυτό είχες ως αποτέλεσμα της αύξηση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών, 

φαινόμενο που παρατηρείται σε παρόμοιες κρίσεις.  
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Κατά την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται ταυτόχρονα ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού 

κινδύνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αύξηση από το 9% των συνολικών στεγαστικών το 2003 σε 24% 

το 2007. Πολλοί μελετητές αιτιολόγησαν την αύξηση αυτή στο γεγονός πως πολλά νοικοκυριά υψηλού 

κινδύνου έλαβαν δάνεια ενώ δεν πληρούσαν ορθολογικά κριτήρια αποπληρωμής των χρεών τους. 

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες ωφελούνταν βραχυπρόθεσμα από την δανειοδότηση νοικοκυριών με μοναδική 

εγγύηση την αναμενόμενη αύξηση της τιμής της κατοικίας και τα νοικοκυριά ωφελούνταν από τα ελκυστικά 

χαμηλά επιτόκια στα πρώτα χρόνια, παρόλο που θα αναπροσαρμόζονταν στην συνέχεια. 

 Η παραπάνω τακτική είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να αναλάμβαναν ακόμα και να πληρώσουν 

δάνειο του νοικοκυριού από άλλη τράπεζα, επειδή ο δανειολήπτης αντιμετώπιζε δυσκολίες αποπληρωμής. 

Τρίτος παράγοντας ήταν η μεταφορά του ρίσκου από ισολογισμούς τραπεζών σε κοινό και επενδυτές μέσω 

τιτλοποιήσεων. Σύμφωνα με δηλώσεις επενδυτών πολλοί επενδυτές δεν είχαν πλήρη γνώση του ύψους 

του κινδύνου που αναλάμβαναν. “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.” (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008) 

Στην εγχώρια αγορά οι παράγοντες οικονομικής κρίσης επεκτείνονται σε τρεις περαιτέρω 

παράγοντες. Η καταρχήν δραστική μείωση φορολογικών εσόδων που υιοθετήθηκε από την ελληνική 

κυβέρνηση σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. 

Ταυτόχρονα, η νεοφιλελεύθερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέκλεισε την στήριξη των δημόσιων 

οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης με απευθείας δανεισμό από την ΕΚΚ, ενώ υποχρέωνε τις 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αντλούν δάνεια μόνο από εμπορικές τράπεζες (και γενικότερα τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές). Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ραγδαία αύξηση των επιτοκίων δανεισμού μέσα 

στην κρίση. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε να στηρίζει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές διαχείρισης 

της οικονομίες. Το κόστος δανεισμού του Δημοσίου τομέα εκτινάχθηκε σε ανησυχητικά ύψη όταν οι 

χρηματαγορές απέσυραν την εμπιστοσύνη τους προς την ελληνική οικονομία.  

Ορόσημο αποτέλεσε ο Φεβρουάριος του 2010, όταν αποφασίστηκε η διαμόρφωση του πακέτου δανειακής 

στήριξης του ελληνικού Δημοσίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την συμμετοχή του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), με τον όρο ότι η χώρα θα πορευόταν σε ένα αυστηρό πρόγραμμα 

περιορισμού των δημόσιων δαπανών. Η κυβέρνηση αποφάσισε τον περιορισμό των μισθών του Δημοσίου 

και την περιστολή του κοινωνικού κράτους, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα κυρίως από έμμεσους 

φόρους (π.χ. αύξηση συντελεστή ΦΠΑ). 

Ακόμα, η κυβέρνηση αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητες τις συνθήκες αναφορικά με άλλες πηγές εσόδων 

και δαπανών. Δυο μήνες αργότερα, στις 23 Απριλίου 2010 η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την ενεργοποίηση 

του μηχανισμού δανειακής στήριξης εκ μέρους της ΕΕ και του ΔΝΤ. Την ίδια στιγμή, ενεργοποίησε 

πολιτικές «συρρίκνωσης του κράτους» αναφορικά με το ασφαλιστικό σύστημα, τις συντάξεις, την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Όπως αναφέρθηκε στο δημόσιο τύπο το κοινό νόμισμα του ευρώ διευκόλυνε τη μεταφορά 

πόρων προς τις χώρες που αναπτύσσονταν ταχύτερα.  
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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 εξανεμίσθηκε, καθώς συρρικνώθηκαν οι κεφαλαιακές εισροές.” (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008). Στις 

μέρες μας η οικονομία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται κυρίως ως οικονομία υπηρεσιών με βασικά στοιχεία τον 

τουρισμό, την ναυτιλία, τις τηλεπικοινωνίες και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με κεφάλαια να εισρέουν 

με την υποστήριξη κυρίως των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών παραμένει από το 1930 βασικό πρόβλημα, ενώ το δημόσιο έλλειμμα και χρέος δεν αποτελούν 

πια αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τους ξένους «ομολογιούχους» και με την Κοινωνία των Εθνών.  

Συγκεκριμένα, τα δυο παραπάνω στοιχεία γίνονται αντικείμενο διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

με βάση τους κανόνες του “Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης”.  Οι δημοσιονομικές εξελίξεις 

κρίνονται σε συχνή βάση στις διεθνείς αγορές, οι οποίες χτίζουν τη διαφορά αποδόσεων για τα κρατικά 

ομόλογα μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών και είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το 

κόστος δανεισμού του Δημοσίου. Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και 

στην απασχόληση, με μικρότερη βαρύτητα όμως σε σχέση με άλλες χώρες. Οι επιπτώσεις στα δημόσια 

οικονομικά είναι πολύ μεγαλύτερες. Για το γεγονός αυτό, περισσότερο ευθύνονται οι χρόνιες παθογένειες 

στο σύστημα κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού και οι παθογένειες στους μηχανισμούς ελέγχου 

των δαπανών και είσπραξης των φόρων. 

 

2.3.  Η οικονομική κρίση και το επάγγελμα του λογιστή- φοροτεχνικού στην Ελλάδα. 

 

Όσον αφορά το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού οι απόψεις σχετικά με το αν η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει απόλυτα αρνητικά τον κλάδο διίστανται. Αρκετοί είναι οι επαγγελματίες του κλάδου που 

επισημαίνουν ότι για τους λογιστές - φοροτεχνικούς η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και παγίδες. 

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ως λόγος αύξησης των εργασιών αναφέρεται το γεγονός ότι 

πολλές επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο οι μικρομεσαίες, μειώνουν τα τμήματά τους και αναθέτουν σε τρίτους 

την διαπεραίωση των συγκεκριμένων λειτουργιών π.χ. το λογιστήριο. Ειδικά οι μικρότερες εταιρείες, για να 

μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα απολύουν άτομα από το λογιστήριο και αναθέτουν τις συγκεκριμένες 

εργασίες σε λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία.  

Παράλληλα το ίδιο το κράτος έχει “παραχωρήσει – επιφορτίσει” τα λογιστήρια με ένα μεγάλο εύρος νέων 

εργασιών, όχι απαραίτητα σκόπιμα για να ενισχύσει τον κλάδο, αλλά  για να μπορέσει να μειώσει τον 

αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και να μεταθέσει τις αρμοδιότητες των τμημάτων που έχει συγχωνεύσει 
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σε άλλους κλάδους. Αν και οι περισσότεροι από τους επαγγελματίες του κλάδου είναι ενάντια σε αυτή την 

πολιτική καθώς επισημαίνουν ότι τα λογιστικά- φοροτεχνικά γραφεία έχουν επιφορτιστεί με πολύ μικρούς 

πελάτες που αφήνουν πολύ μικρό κέρδος με αρκετά μεγάλες απαιτήσεις , οι οποίοι πολλές φορές 

παρερμηνεύουν το ρόλο ενός γραφείου ζητώντας μόνο εκτυπώσεις εκκαθαριστικών ή άλλων εντύπων 

ακόμα και φωτοτυπίες  ( αρκετοί λογιστές το δέχονται και οδηγούν τον κλάδο σε λάθος μονοπάτια)   και 

μετατρέποντάς τα δυστυχώς σε Κ.Ε.Π. ( κέντρα εξυπηρέτησης πελατών ). Παρά το γεγονός πως αυτή η 

κατάσταση έχει αυξήσει αρκετά τις λιανικές συναλλαγές των λογιστικών γραφείων, η αύξηση του κέρδους 

τους είναι δυσανάλογη, καθώς οι ώρες που απαιτούνται για την εξυπηρέτησή τους είναι πολύ περισσότερες 

από την αμοιβή των λογιστών.  

Πέρα όμως από τις κάποιες θετικές συνέπειες των παραπάνω γεγονότων , η κρίση έχει επηρεάσει κυρίως 

αρνητικά τον κλάδο των λογιστών-φοροτεχνικών. Η παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων χρόνων έχει 

οδηγήσει πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις στην διακοπή των εργασιών τους, ενώ άλλες μετακινήθηκαν σε 

χώρες με πιο ευνοϊκό και σταθερό φορολογικό καθεστώς(π.χ. Βουλγαρία ή Κύπρος). Με την δυσβάστακτη 

φορολογία του Ελληνικού Κράτους αλλά και την μεγάλη μείωση των εσόδων οι επαγγελματίες αδυνατούν 

να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο, τις τράπεζες αλλά και τους προμηθευτές και τους 

συνεργάτες τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πελάτες των λογιστικών γραφείων να αδυνατούν να 

πληρώσουν τις αμοιβές που οφείλουν στο λογιστήριο και να ζητάνε συνεχώς μειώσεις. Παράλληλα με το 

συνεχώς μεταβαλλόμενο και πιο απαιτητικό ελληνικό φορολογικό σύστημα οι υποχρεώσεις του λογιστή 

έχουν αυξηθεί αισθητά. Έτσι τις περισσότερες φορές οι αμοιβές δεν συνάδουν με την εργασία που 

απαιτείται για την λογιστική και φορολογική παρακολούθηση των επιχειρήσεων.  

Συνοψίζοντας είναι δεδομένο ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης και γενικής ύφεσης στην χώρα κανένας 

κλάδος δεν ευημερεί απόλυτα, στο λογιστικό επάγγελμα παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα με  

ταυτόχρονη αύξηση του όγκου εργασίας αφού το φορολογικό καθεστώς συνεχώς μεταβάλλεται αλλά και 

μείωση των αποδοχών των λογιστικών-φοροτεχνικών γραφείων λόγω της συσσώρευσης των οφειλετών 

προς τα γραφεία. 

 

2.4. Ο ρόλος του λογιστή- φοροτεχνικού στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης 

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού προσεγγίζεται ουσιαστικά από τον 

τρόπο διαμόρφωσης της καθημερινής του επαφής με τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Με βάση 

την ορθολογική διαχείριση και την επιστημονική προσέγγιση τα πιο σημαντικά πεδία δραστηριοποίησης, 

που  μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση,  είναι τα εξής : 

1) Η προστασία του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων και του διαθέσιμου εισοδήματος των 

νοικοκυριών . 
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2) Η προσφορά του λογιστή φοροτεχνικού στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών. 

3) Η προσφορά του λογιστή φοροτεχνικού στην σωστή διαχείριση και οργάνωση των υποχρεώσεων 

ώστε να μην «πνίγουν» τον επιχειρηματία και τα νοικοκυριά ώστε να μην υπάρχει στασιμότητα στην 

χρηματική ροή, αλλά ταυτόχρονα να μειώνουν τις οφειλές του προς το δημόσιο και τους τρίτους . 

Ουσιαστικά ο ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού ,είναι συμβουλευτικός και καθοριστικός για την 

συνεχή ροή της οικονομικής δραστηριότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

3.Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

3.1.Οι μηχανές και η εξέλιξη τους όσον αφορά τον λογιστικό κλάδο . 

Από  τα πρώτα κιόλας χρόνια της άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος οι συσκευές αριθμητικών 

υπολογισμών ήταν απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων στην λογιστική 

παρακολούθηση . Αρχικά οι πράξεις γινόντουσαν με την βοήθεια του άβακα. Ο άβακας είναι ένα απλό 

αριθμοόργανο που το χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση των βασικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση και 

πολλαπλασιασμό). Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού όπου βοηθάει τα 

παιδιά να κατανοήσουν τις απλές αριθμητικές πράξεις αλλά και από τυφλούς ανθρώπους οι οποίο τον 

χρησιμοποιούν για να εκτελέσουν πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, τετραγωνική ρίζα και 

κυβική ρίζα. 

Στην συνέχεια , αριθμομηχανές ,έκαναν  την εμφάνιση τους στα λογιστήρια , αυτές 

χρησιμοποιούνταν  για υπολογιστικές εργασίες και μείωσαν αισθητά τον χρόνο που απαιτούνταν για την 

ολοκλήρωση των τότε λογιστικών εργασιών.Με το πέρασμα των χρόνων και την εφαρμογή της Διάτυπου  

λογιστικής η χρησιμοποίηση των μηχανών εισάγεται σταδιακά  καθημερινότητα των λογιστών . «  Η τεχνική 

της ¨"Διατύπου λογιστικής" παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά το 1904 από τον καθηγητή W. Bach ο οποίος 

θεωρείται και ο εφευρέτης αυτής. Κατά την πρώτη αυτή εφαρμογή της "Διατύπου Λογιστικής" το λογιστικό 

γεγονός εγράφετο στο ημερολόγιο και αποτυπώνετο στην καρτέλα του λογαριασμού. ( Στη λογιστική 

βιβλιογραφία η "Διάτυπου λογιστική" συναντάται με διάφορες ονομασίες όπως "Αντιγραφική λογιστική", 

"Λογιστική δι' αποτυπώσεως" …… κ.ά)) .  Αρχικά με ποιο απλά μηχανήματα και εν συνεχεία με ποιο 

εξελιγμένα οδηγούμαστε στο πέρασμα της λογιστικής παρακολούθησης από χειρόγραφη σε 

μηχανογραφημένη . 

Τέλος με την καθιέρωση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου  το 1980  αρχίζουν να εμφανίζονται και 

τα πρώτα λογιστικά προγράμματα μηχανογράφισης. Σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 1 του Νόμου 

1041 του 1980 (Ν 1041/1980), “Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινομήσεως των 

λογιστικών μεγεθών, δια του οποίου σκοπείται η τυποποίησις των υπό των οικονομικών μονάδων της 

Χώρας τηρούμενων λογαριασμών, η καθ' ενιαίο τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία αυτών, η βάσει 

παραδεδεγμένων αρχών και μεθόδων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξις και 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ν_1041/1980&action=edit&redlink=1
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δημοσίευσις τυποποιημένων ισολογισμών, αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών αποτελεσμάτων και ο 

εν γένει σχεδιασμός της λογιστικής εις εθνικήν κλίμακα"».  

Έτσι με την εξέλιξη των λογισμικών προγραμμάτων μηχανογράφησης λογιστικών εργασιών , της 

πληροφορικής  αλλά και με την εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών ο χρόνος για τις 

λογιστικές καταχωρήσεις μειώθηκε αισθητά ,αυξάνοντας παράλληλα την ορθότητα και  την ακρίβεια των 

λογιστικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τον χειρόγραφο τρόπο και δίνοντας την δυνατότητα στους 

λογιστές να μπορούν να εξάγουν ευκολότερα  τα λογιστικά δεδομένα8.  

3.2. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

Το επάγγελμα του Λογιστή σήμερα είναι πλέον συνυφασμένο με την πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Φέρνοντας την εικόνα και μόνο ενός λογιστικού γραφείου ,φανταζόμαστε την εικόνα του 

εργαζομένου πίσω από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή να πραγματοποιεί το σύνολο σχεδόν των 

εργασιών του. Η μηχανογράφηση  μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ένα από τα βασικά εργαλεία 

για την σωστή οργάνωση ενός σύγχρονου λογιστηρίου. Μέσω αυτής ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που 

απαιτείται για την σωστή λογιστική παρακολούθηση κάθε μεμονωμένου πελάτη (επιχείρησης) που 

διαχειρίζεται το λογιστήριο αλλά και το σύνολο αυτών καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα  

ταξινομούνται και είναι διαθέσιμα για επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί .Λαμβάνοντας επίσης 

υπόψιν , το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κόστος για το άνοιγμα ενός λογιστικού γραφείου σήμερα είναι ο 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός ( Η/Υ, εκτυπωτές κ.α.) αλλά και η προμήθεια ενός καλού προγράμματος 

μηχανογράφησης που να μπορεί να επεξεργάζεται όλο το φάσμα των εργασιών του λογιστηρίου ,η 

πληροφορική και η άριστη γνώση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών κρίνεται αναγκαία για κάθε 

επαγγελματία του κλάδου. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τα προσόντα που απαιτούνται ώστε να 

προσληφθεί κανείς ακόμα και ως βοηθός λογιστή σε μια μικρή επιχείρηση. Έτσι στα βιογραφικά 

σημειώματα κυρίως των νέων λογιστών πέρα από το πτυχίο μιας οικονομικής -λογιστικής ή 

χρηματοοικονομικής σχολής συναντάμε πολυάριθμα σεμινάρια πιστοποίησης ,διαχείρισης  τόσο λογιστικών 

προγραμμάτων όσο και γενικά σεμινάρια πιστοποίησης άριστης γνώσης γενικών προγραμμάτων χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL)  και εφαρμογών του διαδικτύου.  

Η ευρεία χρήση του διαδικτύου είναι επίσης δεδομένη για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Το 

μεγαλύτερο εύρος των εργασιών που καλείται να εκτελέσει ένας λογιστής είναι μέσω του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή για να μπορέσει να παράσχει ακριβή αποτελέσματα ώστε να μπορέσουν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι να έχουν μια ορθή εικόνα. Όλη η αυτή η διαδικασία ενημέρωσης προς οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο για τα στοιχεία της επιχείρησης πραγματοποιείται κατά βάσει ηλεκτρονικά .Ο λογιστής-

φοροτεχνικός λοιπόν καλείται να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις εφαρμογές εκείνες ώστε να δώσει πλήρη 

ενημέρωση αρχικά στο Υπουργείο Οικονομικών ,μέσω του συστήματος της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ή  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)  (TAXISNET)  

                                                             
8el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικό_Γενικό_Λογιστικό_Σχέδιο 
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, και να είναι σε θέση να συμπληρώνει όλα τα έντυπα που απαιτούνται ορθά δηλαδή να παρέχεται η πλήρη 

εικόνα της επιχείρησης, αλλά και των μεμονωμένων φορολογουμένων ώστε να επιβάλλονται και να 

εισπράττονται οι κατάλληλοι κατά περίπτωση φόροι. Ακόμα θα πρέπει να δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο μέσω 

της ιστοσελίδας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλα τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση 

(κατάστικτο , γενική συνέλευση κλπ) αλλά και σε προσωπικό ιστότοπο της επιχείρησης τα οικονομικά 

στοιχεία κάθε έτους, ώστε κάθε άλλος ενδιαφερόμενος (πχ .επενδυτής) να έχει πρόσβαση σε αυτά . 

3.3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

1. SingularLogic: 9 

Η SingularLogic αποτελεί τη Νο 1 ελληνική εταιρεία παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού και μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και λύσεων  Πληροφορικής στην Ελλάδα.Οι δραστηριότητες της, 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, 

σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων  πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, καθώς 

και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.Η SingularLogic  

προσφέρει φορολογιστικές εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες  για την κάλυψη των αναγκών  τόσο των 

λογιστικών γραφείων όσο και των εσωτερικών λογιστηρίων των επιχειρήσεων. 

Τα διαθέσιμα προγράμματα της σχετικά με την λογιστική είναι: 

Accountant (εφαρμογή για λογιστικά γραφεία) Παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

 Παρακολούθηση Λογιστικού Γραφείου,Διαχείριση Εσόδων 

Εξόδων,ΓενικήΛογιστική,ΑναλυτικήΛογιστική,Ισολογισμός,Διαχείρισηπαγίων,ΔήλωσηΦΠΑ,Δήλωση

Εισοδήματος,Μισθοδοσία,ReportGenerator 

 

 Control Γενική Λογιστική (για επιχειρήσεις) Παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

 

 Παρακολούθηση Συναλλασσομένων (Πελατών,  Προμηθευτών,  Λοιπών Λογαριασμών).Διαχείριση 

Αποθήκης.Παραγγελιοληψία - Πωλήσεις.Παραγγελιοδοσία - Αγορές.Χρηματοοικονομική διαχείριση 

(Εισπράξεις,  Πληρωμές,  Αξιόγραφα).Βιβλία Β’, Γ’ κατηγορίας , Αναλυτική Λογιστική , Πάγια , 

Ισολογισμό. Επιπλέον διαθέτει extramodules : Χρώμα-Μέγεθος , Ξένο Νόμισμα , Φάκελο 

Εισαγωγών. Εντατική Λιανική-POS , Serial Numbers , Παρτίδες , Sets, Τιμοκαταλόγους, Είδη 

Εγγυοδοσίας, Έργα-Συμβάσεις Πελατών, Importer-Exporter , Management Information System, 

ReportGenerator 

 

 Next Γενική Λογιστική (για επιχειρήσεις)  : Το Eurofasma NEXT αποτελεί μία σύγχρονη και πλούσια 

σε λειτουργίες εφαρμογή, που παράλληλα διατηρεί την απλότητα, την ευχρηστία και την αξιοπιστία 

                                                             
9 https://portal.singularlogic.eu/product/873/logistikes-efarmoges 

https://portal.singularlogic.eu/product/141/accountant
https://portal.singularlogic.eu/product/129/control
https://portal.singularlogic.eu/product/128/eurofasma-next
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της εφαρμογής Eurofasma (DOS) που την τοποθέτησαν στην κορυφή της αγοράς για πολλές 

δεκαετίες.Αποτελεί ένα εξαιρετικά σύγχρονο εργαλείο για τις μεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον καλύπτει 

όλες τις εμπορολογιστικές τους ανάγκες - λειτουργίες και επιπλέον συμβάλλει στην περαιτέρω 

ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

i. Διαχείριση Εταιριών ,Παρακολούθηση ομίλων εταιριών, 

ii. Πολλαπλές χρήσεις ανά εταιρία, 

iii. Διαχείριση Αποθήκης, 

iv. Αποθήκες ανά υποκατάστημα, 

v. Διαχείριση Ειδών, 

vi. Set ειδών, 

vii. Τιμοκατάλογοι 

viii. ,Παραστατικά Αποθηκών 

ix. Παρακολούθηση Συναλλασσομένων Πελατών, 

x. Διαχείριση Προμηθευτών, 

xi. Διαχείριση Λοιπών Λογαριασμών, 

xii. Ειδικές Συμφωνίες Πελατών-Προμηθευτών 

xiii. Πωλήσεις, 

xiv. Παραγγελιοληψία-Τιμολόγηση, 

xv. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

xvi. Εισφορά Ανακύκλωσης 

xvii. Μικτός τρόπος πληρωμής 

xviii. Προκαταβολές παραγγελιών 

xix. Υπολογισμός Δόσεων 

xx. Διαχείριση Πωλητών-Εισπρακτόρων, 

xxi. Διαχείριση Εντατικής Λιανικής 

xxii. ,Αγορές,Παραγγελιοδοσία,Κοστολόγηση Αγορών, 

xxiii. Φάκελο εισαγωγών, 

xxiv. Χρηματοοικονομικά 

xxv. ,Αντιστοιχήσεις Εισπράξεων-Πληρωμών,  

xxvi. Διαχείριση Αξιόγραφων & Πινάκια,  

xxvii. Cash flow, 

xxviii. Στοχοθετήσεις 

xxix. Εικόνα Επιχείρησης, 

xxx. Γενική Λογιστική/Ισολογισμό, 

xxxi. Διαχείριση Παγίων 

xxxii. ,ReportGenerator 

xxxiii. ,Import-Export. 
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 Control Έσοδα Έξοδα (για επιχειρήσεις) : Οικογένεια εμπορολογιστικών εφαρμογών, οι 

οποίες μετατρέπουν τις συναλλαγές σε πηγές πληροφόρησης και δίνουν άμεσα την εικόνα 

της μικρομεσαίας επιχείρησης στην οποία απευθύνονται.Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν 

επιλέξει για τη μηχανογράφησή τους Control και απολαμβάνουν τα μοναδικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που τους προσφέρει. 

Παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

 Παρακολούθηση Συναλλασσομένων (Πελατών,  Προμηθευτών,  Λοιπών Λογαριασμών) 

 Διαχείριση Αποθήκης 

 Παραγγελιοληψία – Πωλήσεις 

 Παραγγελιοδοσία – Αγορές 

 Χρηματοοικονομική διαχείριση (Εισπράξεις,  Πληρωμές,  Αξιόγραφα) 

 Βιβλία Β’, Γ’ κατηγορίας  

 Αναλυτική Λογιστική  

 Πάγια  

  Ισολογισμό. 

Επιπλέον διαθέτει extramodules : Χρώμα-Μέγεθος , Ξένο Νόμισμα , Φάκελο Εισαγωγών , Εντατική 

Λιανική-POS , Serial Numbers , Παρτίδες , Sets, Τιμοκαταλόγους, Είδη Εγγυοδοσίας, Έργα-Συμβάσεις 

Πελατών, Importer-Exporter , Management Information System, ReportGenerator 

 

2. EPSILON NET ΑΕ10 

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα 

επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Σήμερα με 3 επιχειρηματικές μονάδες, software, 

Legislationdatabases- network και training που συλλειτουργούν προσφέροντας ολοκληρωμένη λύση στη 

κάθε επιχείρηση. 

 Επιχειρηματική μονάδα EpsilonNetsoftware: Δραστηριοποιείται στην παροχή 

ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού προς επιχειρήσεις και προς λογιστικά γραφεία. 19 

διαφορετικά προϊόντα ενταγμένα σε τρεις μεγάλες σειρές παραγωγής: Εφαρμογές 

                                                             
10 https://www.epsilonnet.gr/ 

https://portal.singularlogic.eu/product/129/control
https://www.epsilonnet.gr/
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μισθοδοσίας και HRMS, εφαρμογές για λογιστικά γραφεία και εμπορικολογιστικές εφαρμογές 

(ERP) για επιχειρήσεις. 

 

 Extra Λογιστική: 

Η εφαρμογή που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ενός λογιστικού γραφείου σε ένα 

εύχρηστο και απλό περιβάλλον εργασίας. Αυτοματοποίηση και τυποποιημένες διαδικασίες 

εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και απλοποιούν την καθημερινότητα του σύγχρονου λογιστή! 

 

 Hyper.Axion Λογιστική: 

Η απόλυτη λύση για απαιτητικούς λογιστές και μεγάλα λογιστικά γραφεία. Ανεξάντλητες 

δυνατότητες μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας οι οποίες θα  απογειώσουν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες από τα λογιστικά γραφεία.  

 

 Digital Accounting: 

Η υπηρεσία ψηφιοποίησης παραστατικών Digital Accounting . Με την ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας γίνεται εκκίνηση των εργασιών αδιάκοπα, και  χωρίς την αριθμομέτρηση και 

χρέωση των παραστατικών. 

 

 Epsilon Cloud: 

Η επαναστατική online υπηρεσία για λογιστές και λογιστικά γραφεία που συνδυάζει την 

ενημέρωση, την εξοικονόμηση χρόνου και εξόδων . Η πρόσβαση όλων των  

δεδομένων επιτυγχάνεται από οποιοδήποτε σημείο και από όλες τις συσκευές (Smartphone, 

Tablet, Laptop). 

 

 Extra Μισθοδοσία: 

Πλήρης Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων 

Η μοναδική εφαρμογή που καλύπτει αυτοματοποιημένα κάθε κατηγορία εργαζομένων χωρίς 

καμία παραμετροποίηση: Έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, συμβάσεις ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, ειδικές 

περιπτώσεις ασφαλισμένων πχ σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές ΟΑΕΔ κλπ, εργατοτεχνίτες 

οικοδομικών επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικές περιπτώσεις 

επαγγελματιών πχ ξεναγοί, φασόν, καλλιτέχνες, διάφοροι τρίτοι κ.ά.  

 

 Hyper.Axion Μισθοδοσία: 

Άμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας με αναβαθμίσεις των εφαρμογών 

μέσω internet. 
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 Tax System 5: 

Η πληρέστερη και ακριβέστερη εκκαθάριση φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, 

με άμεση εναρμόνιση των Υπολογισμών με την τελευταία κωδικοποίηση του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος. Διάθεση πολλαπλών πληροφοριακών εκτυπώσεων για τον 

Υπολογισμό των Δόσεων αποπληρωμής των Χρεωστικών Δηλώσεων, Υπολογισμού των 

Τεκμηρίων και των Αποδείξεων, εκτύπωσης με Συγκριτικά Μεγέθη στα Εισοδήματα, τις 

Δαπάνες και τα Τεκμήρια σε σχέση με το προηγούμενο Οικονομικό Έτος, καθώς και Πλήρες 

Εκκαθαριστικό Σημείωμα με την αναλυτική απεικόνιση όλων των ποσών που λαμβάνουν 

μέρος στον Υπολογισμό.7 

 

3. UNION PROGRAMMING GROUP 11 

H UNION PROGRAMMING GROUP ιδρύθηκε το 1998 από έμπειρους και καταξιωμένους στο χώρο 

Οικονομολόγους - Φοροτεχνικούς, Λογιστές και Προγραμματιστές. Στόχος της είναι, η ανάπτυξη, 

προώθηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού για Λογιστικά γραφεία και 

Επιχειρήσεις. Με την επιτυχημένη πορεία της στην αγορά όλα αυτά τα χρόνια κι εστιάζοντας στον 

πελάτη - συνεργάτη με γνώμονα πάντα το σεβασμό στη συνεργασία, παρέχει με αξιοπιστία, 

ποιότητα και συνέπεια, ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες. 

 Έσοδα –Έξοδα: 

 Πλήρες πρόγραμμα παρακολούθησης εταιρειών Β΄κατηγορίας.  
Παρακολούθηση βιβλίων των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 

του άρθρου 39Β . 

Αυτόματη δημιουργία στηλών και εκτύπωση βιβλίου. 

Αυτόματος έλεγχος για αποφυγή διπλοκαταχώρησης εγγραφών. 

Κοινό αρχείο πελατών προμηθευτών, για εύκολη αναζήτηση από όλες τις εταιρείες με ΑΦΜ. 

Ανάκτηση στοιχείων πελατών - προμηθευτών από VIES καθώς και με τη χρήση ειδικών 

κωδικών (Web Service Taxis ). 

Εύκολη μεταφορά πελατών- προμηθευτών και αρχείου παγίων από άλλες εφαρμογές. 

Πλήρες αρχείο Κ.Α.Δ. 

Αυτόματος υπολογισμός και ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 

και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων χωρίς αναζήτηση και μετατροπή αρχείων. 

                                                             
11 https://www.union.gr/ 

https://www.union.gr/
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Καταχώρηση Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αυτόματη ενημέρωση και ηλεκτρονική αποστολή 

εντύπων INTRASTAT-LISTING. 

Παρακολούθηση και ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων πετρελαίου μέσω ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 

 

 Γενική Λογιστική: 

Πλήρες πρόγραμμα έκδοσης παραστατικών ,παρακολούθησης υπολοίπων ειδών αποθήκης, 

πελατών ,προμηθευτών , αξιόγραφων.  

Παρακολούθηση βιβλίων των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 

του άρθρου 39Β . 

Αυτόματος έλεγχος για αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων εγγραφών. 

Κοινό αρχείο πελατών προμηθευτών, για εύκολη αναζήτηση από όλες τις εταιρείες με ΑΦΜ. 

Ανάκτηση στοιχείων πελατών - προμηθευτών από VIES καθώς και με τη χρήση ειδικών 

κωδικών (Web Service Taxis ) 

Αυτόματες εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού βάσει Ε.Σ.Υ.Λ. αλλά και βάσει Ε.Λ.Π. 

Αυτόματος υπολογισμός και εκτύπωση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 

Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης. 

Εκτύπωση ισοζυγίου και οικονομικών καταστάσεων και στις δύο βάσεις. 

Δυνατότητα μεταφοράς πελατών - προμηθευτών και αρχείου παγίων από άλλες εφαρμογές. 

Πλήρες αρχείο Κ.Α.Δ. 

 

 Union Scanner Accounting: 

Η εφαρμογή αυτή καταχωρεί κινήσεις μέσω αυτόματης ανάγνωσης σκαναρισμένων παραστατικών, 

κάνοντας την δουλεία του λογιστή πιο εύκολη . 

 

 Μισθοδοσία: 

Πλήρες πρόγραμμα παρακολούθησης μισθοδοσίας 

Μαζική και αυτόματη μαζική εισαγωγή κινήσεων. 

Παρακολούθηση προκαταβολών και πληρωμής μισθοδοσίας των εργαζομένων 

Πλήρης κωδικοποίηση του Ο.Σ.Υ.Κ. και αυτόματη επιλογή ειδικοτήτων ΙΚΑ και Κ.Π.Κ. 

Ειδικές περιπτώσεις όπως μαθητείας ΟΑΕΔ, πρακτική άσκηση ΚΕΚ-ΙΕΚ, Ν.Π.Δ.Δ. εργολάβοι, Τόκοι 

Μερίσματα Δικαιώματα, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, ξενοδοχοϋπάλληλοι  κλπ. 

Έλεγχος των υποχρεωτικών πεδίων πριν τις ηλεκτρονικές αποστολές. 

Αποστολή προσωρινών δηλώσεων μισθωτών, επιχειρηματικής δραστηριότητας, φόρου 

εργοληπτών. 
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Αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών, επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόκων, μερισμάτων, 

δικαιωμάτων. 

Παρακολούθηση Οικοδομοτεχνικών  (ιδιωτικών και δημοσίων) έργων. 

Αυτόματος υπολογισμός αδειών και εκτύπωση βιβλίου αδειών. 

Παρακολούθηση κέντρων κόστους. 

 

 Φορολογία: 

Το Union Φορολογία αποτελεί ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα υπολογισμού και εκκαθάρισης 

φόρου αλλά έχει και πολλές ακόμα δυνατότητες. 

(Ε1, Ε2, Ε3, Ν και Φορολογική αναμόρφωση) 

Υπολογισμός και εκτύπωση εντύπου Ανάλωσης κεφαλαίου 

Διαχείριση Δηλώσεων Ακινήτων (Ε9, ΕΝΦΙΑ) 

Διαχείριση και αποστολή του εντύπου Α21 

Αυτόματη ενημέρωση δεδομένων από έντυπο σε έντυπο 

Αξιόπιστος υπολογισμός και Εκκαθάριση Φόρου 

Δυνατότητα γρήγορης καταχώρησης των στοιχείων στους κωδικούς των δηλώσεων 

Ανάκτηση προσώπων και δεδομένων των Φορολογικών εντύπων 

Αυτόματη αποστολή δηλώσεων μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μέσα από την εφαρμογή. 

Συμπλήρωση και αποστολή της Κατάστασης Συμφωνητικών.8
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

4.ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΣΤΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . 

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου 

 

4.1. Εισαγωγή 

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ διαφόρων συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών , μέσω ενός 

ερωτηματολογίου. Ικανοποιητικός αριθμός απαντήσεων συγκεντρώθηκε και τα αποτελέσματα 

επεξεργάστηκαν και παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, με απώτερο στόχο να αποτυπωθεί μια γενική 

εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών σήμερα αλλά και να 

παρουσιαστούν και να αναλυθούν οι απόψεις των επιχειρηματιών στον κλάδο σε σχέση με τις αλλαγές που 

έχουν επέλθει , την οικονομική κρίση την φοροδιαφυγή και άλλα θέματα που αφορούν τα εργασιακά 

δεδομένα στον κλάδο . 

4.2.Μεθοδολογία και δείγμα . 

Για την υλοποίηση αυτής της έρευνας επιλέχτηκε να αξιοποιηθούν οι βασικές αρχές της ποσοτικής 

μεθόδου, επειδή θεωρήθηκε ότι με την αξιοποίηση των βασικών αρχών της θα διευκολυνθεί η μέτρηση των 

αντιλήψεων των λογιστών – φοροτεχνικών για τον ρόλο τους και τις μεταβολές, που σημειώνονται τα 

τελευταία χρόνια στη δραστηριοποίησή τους. Η ποσοτική μέθοδος εστιάζει το ενδιαφέρον στις 

αντικειμενικές μετρήσεις και παράλληλα στην αριθμητική, στατιστική ή αριθμητική ή  μαθηματική ανάλυση 

των διαφόρων δεδομένων, τα οποία μπορούν να συλλεχθούν μέσω της υλοποίησης ερευνών, ή του 

σχεδιασμού ερωτηματολογίων ή δημοσκοπήσεων ή σε αρκετές περιπτώσεις με τον χειρισμό με 

υπολογιστικές τεχνικές προυπαρχόντων στατιστικών δεδομένων. Παράλληλα,  η ποσοτική έρευνα 

επικεντρώνεται στην προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα αριθμητικά δεδομένα, σε συνδυασμό 

με την προσπάθεια να γενικευθούν  σε ομάδες ανθρώπων ή να ερμηνευθούν τα διάφορα φαινόμενα 

(Creswell, 2011).  
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Με βάση την ποσοτική μέθοδο επιλέχτηκαν οι κατάλληλες πρακτικές για τη συλλογή και παράλληλα την 

ανάλυση των διαφόρων ποσοτικών δεδομένων, Επίσης, σημαντική θεωρείται η ενίσχυση της δυνατότητας 

αντικειμενικής και αμερόληπτης υλοποίησης του ερευνητικού στόχου (Creswell, 2011). Παράλληλα, η  

αξιοποίηση των πρακτικών της ποσοτικής έρευνας βασίστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, έτσι ώστε 

να αναδειχθούν οι αιτίες μελέτης του συγκεκριμένου θέματος. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στη μετρήσιμη και 

παρατηρήσιμη ανάλυση των διαφόρων δεδομένων, σύμφωνα με τα ήδη καθορισμένα ερευνητικά 

ερωτήματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά της ποσοτικής μεθόδου αξιοποιήθηκαν για την επιτυχή εφαρμογή της 

στη συγκεκριμένη μελέτη. Στο πλαίσιο αυτό το πιο  κατάλληλο μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων 

θεωρήθηκε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού και  ημι-κλειστού 

τύπου Creswell, 2011). 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι για την προσέγγιση των λογιστών – φοροτεχνικών και 

την συλλογή των δειγμάτων . Oβασικός τρόπος προσέγγισης ήταν η αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών 

(μέσωemail) και η δυνατότητα συμπλήρωσης της φόρμας –ερωτηματολογίου ζωντανά στο διαδίκτυο 

(online). Επίσης η φόρμα αναρτήθηκε σε διάφορες ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα από λογιστές – 

φοροτεχνικούς καθώς και σε σελίδες λογιστών – φοροτεχνικών στον ιστότοπο facebook . Μέσω αυτής της 

φόρμας - ερωτηματολογίου παρατίθεται στο κεφάλαιο «παραρτήματα» της εργασίας αυτής . Οι λογιστές – 

φοροτεχνικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με τα εργασιακά τους δεδομένα , για το πως 

βλέπουν κάποιες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο και στην οικονομία της χώρας γενικότερα 

και κατά πόσο αυτές τους επηρέασαν την εργασία και την οικονομική τους κατάσταση .  

Στην Ά Ενότητα του ερωτηματολογίου οι λογιστές – φοροτεχνικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε προσωπικές 

ερωτήσεις όπως το φύλο , την επιστημονική τους κατάρτιση , την επαγγελματική τους εμπειρία κ.τ.λ. 

Στην ΄Β Ενότητα του ερωτηματολογίου περιέχονται γενικές ερωτήσεις όπως το αν η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει την εργασία τους και κατά πόσο . Στην συνέχεια κρίθηκαν να βαθμολογήσουν κάποιες αλλαγές 

σχετικές με τον κλάδο και τα νέα εργασιακά δεδομένα .  

Οι Ενότητες Α΄ και Β΄ ήταν υποχρεωτικές .  

Στην Γ΄ Ενότητα της οποίας η συμπλήρωση ήταν προαιρετική οι λογιστές φοροτεχνικοί κλήθηκαν να 

εκφράσουν την άποψη τους σχετικά με το ποια ήταν η πιο θετική και η πιο αρνητική αλλαγή σε σχέση με 

τον κλάδο τους . 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε συνολικά από 89 άτομα που εργάζονται στον κλάδο από τους οποίους οι 

49 ήταν άνδρες και οι 40  ήταν γυναίκες  
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4.3.Ανάλυση αποτελεσμάτων – συμπεράσματα . 

Α΄ Ενότητα 

4.3.1.Εκπαίδευση 

Το 89% όσων συμμετείχαν στην εύρενα έχει εκπαιδευτεί μόνο στην Ελλάδα και το 82% του δείγματος είναι 

απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ . Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των επαγγελματιών στον χώρο έχει υψηλή 

επιστημονική κατάρτιση . 

 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρήθηκε ότι : 

 Στις ηλικίες 18-25 ( 22 άτομα) το 50% των ερωτηθέντων της κατηγορίας εργάζεται από 20 εώς 40 

ώρες την εβδομάδα .  

 Στις ηλικίες 26-32 ( 24 άτομα )οι ώρες εργασίας αυξάνονται σημαντικά καθώς το 71% των 

ερωτηθέντων δήλωσε πως εργάζεται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα και συχνά και τα 

Σαββατοκύριακα .  

 Στις ηλικίες 33-45 ( 23 άτομα ) το 83% των ερωτηθέντων δήλωσε πως εργάζεται πάνω από 40 ώρες 

την εβδομάδα και το 67% των παραπάνω εργάζεται ακόμα και τα Σαββατοκύριακα  
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 Στις ηλικίες από 45 και πάνω ένα  ποσοστό της τάξης 30% εργάζεται λιγότερο από 40 ώρες την 

εβδομάδα .  

4.3.2.Απασχόληση 

Από τα αποτελέσματα τις έρευνας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των λογιστών – φοροτεχνικών εργάζονται 

στον ιδιωτικό τομέα . Το 43% των ερωτηθέντων εργάζονται ως υπάλληλοι λογιστηρίου και το 40% ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες . Παράλληλα 10% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι άνεργοι και το υπόλοιπο 

7% εργάζεται σε κάποια άλλη διοικητική ή υποστηρικτική θέση μέσα στο λογιστήριο .  

 

4.3.3.Αποδοχές 

Ενδιαφέρον παρουσίασαν επίσης οι απαντήσεις των ερωτηθέντων όσον αφορά το σχετικό με την εργασία 

τους εισόδημα , την σχετική με το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού εμπειρία τους και το ποσοστό 

ικανοποίησης τους από τις αποδοχές τους .  

Το 89% των εργαζομένων με εμπειρία λιγότερο από 5 έτη έχουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ τον 

χρόνο και κατά μέσω όρο δήλωσαν πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τις αποδοχές τους .  

Οι λογιστές – φοροτεχνικοί με εμπειρία 6 – 10 έτη παρουσιάζουν αποδοχές κατά μέσω όρο 10.000 έως 

20.000 ευρώ . Η ικανοποίηση τους δείχνει να αυξάνεται καθώς δήλωσαν ότι οι αποδοχές τους 

ανταποκρίνονται αρκετά στην εργασία τους  

Η ικανοποίηση των εργαζομένων από 11 – 15 έτη αυξάνεται καθώς οι ώρες εργασίας παραμένουν 

σταθερές και το εισόδημα τους αυξάνεται . Κατά μέσο όρο δήλωσαν ότι οι αποδοχές τους κυμαίνονται από 

20.000 ευρώ και πάνω καθώς και ότι οι αποδοχές τους ανταποκρίνονται αρκετά στην εργασία τους .  

Οι λογιστές – φοροτεχνικοί  με εμπειρία από 16 – 25 έτη και πάνω από 26 έτη εργασίας στον κλάδο ενώ 

παρουσιάζουν μέτρια αύξηση στο ετήσιο εισόδημα τους ( κατά μέσω όρο πάνω από 30.000 ευρώ ) , η 

ικανοποίηση τους δείχνει να μειώνεται καθώς οι περισσότεροι εργάζονται επιπλέον ώρες (πάνω από 40 
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ώρες την εβδομάδα , συχνά και τα Σαββατοκύριακα ) χωρίς όμως η επιπλέον εργασία να έχει σημαντικό 

αντίκρισμα στα έσοδα τους  

4.3.4.Εκπαίδευση και Αποδοχές 

Ως συμπέρασμα της παραπάνω έρευνας  προκύπτει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική συσχέτιση εισοδήματος 

και επιστημονικής κατάρτισης . Οι απόφοιτοι ΑΕΙ , ΤΕΙ και Ιδιωτικών Σχολών παρουσίασαν περίπου ίδιες 

αποδοχές . Αντίθετα υπήρχε ισχυρή συσχέτιση στην σχετική με το λογιστικό επάγγελμα εμπειρία και τις 

ετήσιες αποδοχές των λογιστών – φοροτεχνικών . Παρόλα αυτά οι ερωτηθέντες με μεταπτυχιακό  δίπλωμα 

παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερες αποδοχές , όμως ταυτόχρονα είχαν και αρκετά χρόνια εμπειρίας .  

Β’ Ενότητα 

4.3.5.Οικονομική κρίση στον κλάδο 

 

Μόνο το 4% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική 

κρίση  

Η οικονομική κατάσταση του 45% των ερωτηθέντων έχει χειροτερέψει αρκετά λόγω της οικονομικής κρίσης 

. Το 44% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η οικονομική κατάσταση τους έχει παραμείνει ίδια . Το υπόλοιπο 

10% δήλωσε πως ναι μεν η οικονομική τους κατάσταση έχει βελτιωθεί αλλά με μειωμένο βαθμό σχετικά με 

τα προηγούμενα έτη .  

Επίσης κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι το 73% των ερωτηθέντων έχουν αναγκαστεί να κάνουν 

σημαντικές περικοπές στα έξοδα τους .  

Κλείνοντας το κεφάλαιο για την οικονομική κρίση και πόσο αυτή έχει επηρεάσει τον κλάδο , θεωρήθηκε 

σωστό να καταγραφεί η γνώμη των λογιστών – φοροτεχνικών για το πόσο πιστεύουν ακόμη ότι θα 

διαρκέσει η οικονομική κρίση στον κλάδο αλλά και που ελπίζουν περισσότερο για το ξεπέρασμα της 

οικονομικής κρίσης 
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Το 54% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η οικονομική κρίση θα συνεχιστεί από 5 έτη και πάνω . 

Προκειμένου να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση μόλις το 19% στηρίζεται στις κυβερνήσεις ή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση , ποσοστό επίσης 19% ελπίζει στους οικονομικούς παράγοντες ( τράπεζες και 

επιχειρήσεις ) . Ενώ το 57% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο μέσω του 

ανθρώπινου παράγοντα .  

Σε ποιους ελπίζετε περισσότερο για το ξεπέρασμα της κρίσης και την επανεκκίνηση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Ακόμα λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης το 80% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχουν 

δυσκολίες στην δυνατότητα εισαγωγής νέων επιχειρηματιών στον κλάδο . Παράλληλα το 77% θεωρεί ότι το 

άνοιγμα του επαγγέλματος θα εντείνει τον ανταγωνισμό στον κλάδο .  

 

4.3.6.Λογιστές – Φοροτεχνικοί και Φοροδιαφυγή 

«Γι’ αυτό σας λέω , ξεχάστε τον καλό το λογιστή που ξέρατε . Το φοροαπαλλάκτη ! Αυτόν που του 

‘κλεινες το μάτι… «κανόνισε το καλύτερο… » και « ξέρεις εσύ…  » και « μη μας πάρουνε και τα 

σώβρακα… » και τα τοιαύτα.  

Θα μου πεις, ο καλός ο λογιστής στη φουρτούνα φαίνεται! Ναι, αλλά εδώ δε μιλάμε για φουρτούνα. 

Για τσουνάμι μιλάμε! Τι να κρύψεις, πώς να το κρύψεις, πού να το κρύψεις… Μακάριοι οι μη 

έχοντες, με άλλα λόγια.» 

Πηγή : Το παραπάνω αποτελεί απόσπασμα από άρθρο « Ο «καλός» λογιστής »που δημοσιεύτηκε στην 

ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Λακωνικά Νέα » (ημερομηνία δημοσίευσης 8-3-2013) . Είναι μία 

χιουμοριστική απεικόνιση της άποψης των περισσότερων Ελλήνων που επικρατούσε στο όχι και τόσο 

μακρινό παρελθόν μόλις τρία έτη παλαιότερα για τον «καλό» λογιστή – φοροτεχνικό .  
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Έτσι θεωρήθηκε αναγκαία η ύπαρξη των παρακάτω ερωτήσεων σχετικά με το αν η συνυπευθυνότητα του 

λογιστή – φοροτεχνικού δρα καταλυτικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά και το πόσο μεμπτό είναι 

για το επάγγελμά τους να παρέχουν συμβουλές σε πελάτες με σκοπό την φορ αποφυγή , με νόμιμο τρόπο .  

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η συνυπευθυνότητα των 

λογιστών φοροτεχνικών δρα καταλυτικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής .  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 63% των ερωτηθέντων λογιστών φοροτεχνικών θεωρούν ότι 

είναι αρκετά έως πάρα πολύ μεμπτό για το επάγγελμά τους , ενώ 37% πιστεύει πως είναι καθόλου έως λίγο 

μεμπτό για το επάγγελμά τους .  
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4.3.7.Αναδιάρθρωση των ΔΟΥ . 

Τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγο της κατάργησης καταστημάτων ΔΟΥ σε όλη την επικράτεια αλλά και της 

γενικής αναδιάρθρωσης των ΔΟΥ , πολλές εργασίες που έως τώρα ήταν στην δικαιοδοσία των ΔΟΥ έχουν 

μετατοπιστεί προς τα λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία . Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των 

επαγγελματιών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα . 

 

Θεωρείτε ότι η αναδιάρθρωση των Δ.Ο.Υ. λειτουργεί θετικά ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών 

με συνέπεια την μείωση της εργασίας σας ;  

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το 53% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η αναδιάρθρωση των ΔΟΥ δεν 

λειτουργεί καθόλου θετικά προς την εξυπηρέτηση των πολιτών .  

Θεωρείτε πως η αύξηση των εργασιών του λογιστή – φοροτεχνικού και η μετατόπιση πολλών 

εργασιών των Δ.Ο.Υ. προς τα γραφεία σας έχει οικονομικό αντίκρισμα στα έσοδα σας ;  

 

Οι παραπάνω εργασίες που απαιτούνται από τους λογιστές – φοροτεχνικούς για την διεκπεραίωση των 

εργασιών αυτών φαίνεται να μην έχει αντίστοιχο οικονομικό αντίκρισμα σε αυτούς σύμφωνα με το 81% του 

δείγματος .  
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4.3.8. Υπερβολικά πρόστιμα στην Ανασφάλιστη Εργασία . 

Αυστηροποίηση των κυρώσεων και αλλαγή των διαδικασιών επιβολής προστίμων και προσφυγής κατά 

αυτών που σχετίζονται με την Αδήλωτη Εργασία από 15 – 09 – 2013 (Π0Λ.27397/122/19.08.2013). Με 

βάση το περιεχόμενο της απόφασης 27397/19-8-2013 του Υπουργείου Εργασίας συγκεκριμένες 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που μπορούν να αποδεικνύονται άμεσα από τα όργανα ελέγχου και 

σχετίζονται άμεσα με την Αδήλωτη Εργασία, θα αντιμετωπίζονται αυστηρότερα από την έναρξη ισχύος της. 

Ταυτόχρονα η δυνατότητα προσφυγής σε επιτροπή πριν την επιβολή του τελικού προστίμου που σχετίζεται 

με τις συγκεκριμένες παραβάσεις καταργείται. 

Τα νέα πρόστιμα κατά περίπτωση θα είναι τα παρακάτω: 

Α. Για παραβάσεις σχετικά με τον “Πίνακα Προσωπικού” 

1. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Για την “μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού” ΠΡΟΣΤΙΜΟ: Από 

9.197,10€ έως 10.549,44€ (ανάλογα με την ηλικία και την ιδιότητα του εργαζομένου (μεγαλύτερος ή 

μικρότερος των 25 ετών, υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης) 

2. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Υποτροπή στην “μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού” 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ: Από 9.197,10€ έως 10.549,44€, και προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας 

συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση .  

Θεωρείτε ότι τα υπερβολικά πρόστιμα στην ανασφάλιστη εργασία :  

 

Το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα υπερβολικά πρόστιμα έχουν περιορίσει σε μικρό ποσοστό 

την ανασφάλιστη εργασία .  

Παρόλα αυτά το 44% δεν συμφωνεί με την επιβολή υπερβολικών προστίμων στην ανασφάλιστη 

εργασία .  
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Συμφωνείτε με τα υπερβολικά πρόστιμα στην ανασφάλιστη εργασία ;  

 

4.3.9.Αύξηση όγκου εργασίας , αύξηση προστίμων και μείωση προθεσμιών . 

Τα τελευταία χρόνια τα εργασιακά δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά . Ο λογιστής – φοροτεχνικός έχει όλο και 

περισσότερες ευθύνες , ο όγκος εργασίας αυξάνεται και οι προθεσμίες υποβολής φορολογικών στοιχείων 

(π.χ. περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ) γίνονται όλο και πιο πιεστικές .  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι λογιστές –φοροτεχνικοί να ανησυχούν για την βιωσιμότητα των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο . Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων πιστεύει πως οι μικρές και οι 

μεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο θα συναντήσουν στο μέλλον μεγάλα προβλήματα επιβίωσης και θα 

χρειαστεί να συρρικνωθούν περαιτέρω .  

Παράλληλα τα παραπάνω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα οι λογιστές – φοροτεχνικοί να μην έχουν 

αρκετό διαθέσιμο χρόνο ώστε να ενημερωθούν για τις συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό σύστημα .  

Μόνο το 14% δήλωσε πως προλαβαίνει να ενημερωθεί επαρκώς για τα νέα φορολογικά συστήματα .  

Έχοντας μεγάλο φόρτο εργασίας και δουλεύοντας κάτω από την πίεση των προθεσμιών και των 

προστίμων , προλαβαίνετε να ενημερωθείτε για τις συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό σύστημα ;  
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Για την ενημέρωση τους οι επαγγελματίες δείχνουν σημαντική προτίμηση στο διαδίκτυο καθώς 1 στους 2 

ενημερώνονται μέσω αυτού . Δεύτερα σε προτίμηση παρουσιάζονται μέσω του δείγματος τα βιβλία σχετικά 

με την υπάρχουσα νομοθεσία και τα νέα φορολογικά δεδομένα , και οι ενημερώσεις από τα σωματεία και 

τους συλλόγους των λογιστών – φοροτεχνικών . Λιγότεροι έδειξαν να προτιμούν την ενημέρωση μέσω της 

τηλεόρασης και του ραδιοφώνου .  

Ενημερώνομαι για τις συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό σύστημα :  

 

4.3.10.Σωματεία και Σύλλογοι λογιστών – φοροτεχνικών . 

Τι είναι σωματείο –τύποι σωματείων :  

Σωματείο κατά το άρθρο 78 ΑΚ είναι η ένωση 20 τουλάχιστον φυσικών προσώπων ,που απασχολούνται 

στον ίδιο κλάδο της οικονομίας ή εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, που έχει αποκτήσει νομική 

προσωπικότητα και επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό . Τα πρωτοβάθμια σωματεία διακρίνονται σε : 

Ομοιοεπαγγελματικά, Κλαδικά, Επιχειρησιακά, Τοπικά, Πανελλαδικά & Τοπικά Παραρτήματα λογιστών .  
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Σκοπός σωματείων :  

Ένα σωματείο μπορεί να έχει πνευματικό , φιλανθρωπικό , ιδεολογικό κ.λ.π. σκοπό αλλά και οικονομικό 

π.χ. μπορεί να εκμεταλλεύεται την περιουσία του ή να ενδιαφέρεται για την προάσπιση των οικονομικών ή 

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του , χωρίς να θεωρείται ότι κερδοσκοπεί .  

Τύπος σωματείου λογιστών – φοροτεχνικών :  

Ομοιοεπαγγελματικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα που ασκεί 

ο μισθωτός π.χ σωματείο λογιστών – φοροτεχνικών .  

Σε σχετική ερώτηση οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να βαθμολογήσουν  με κλίμακα από το 1 -5 την ικανοποίηση 

τους σχετικά με την δραστηριοποίηση των σωματείων και των συλλόγων που υποστηρίζουν τα 

συμφέροντα τους .  

Είστε ικανοποιημένοι από την δραστηριοποίηση των συλλόγων και των σωματίων που 

υποστηρίζουν τα συμφέροντα των λογιστών φοροτεχνικών και την συνεργασία τους με το 

Υπουργείο Οικονομικών ; 

 

Στα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρούμε ότι μόλις το 11% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι 

αρκετά ικανοποιημένοι από την δραστηριοποίηση των συλλόγων και των σωματίων που υποστηρίζουν τα 

συμφέροντα των λογιστών – φοροτεχνικών και την συνεργασία του με το υπουργείο Οικονομικών . 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (66% ) δηλώνει πως δεν 

είναι καθόλου ή σχεδόν καθόλου ικανοποιημένο .  

Γ Ενότητα 

4.3.11.Συλλογή απόψεων λογιστών – φοροτεχνικών 

Η συμπλήρωση της ενότητας αυτής , όπως έχει προαναφερθεί , ήταν προαιρετική , συνεπώς η συμμετοχή 

των ερωτηθέντων ήταν μικρότερη . Μόλις 37 άτομα από το σύνολο των 89 ατόμων που συμμετείχαν στην 

έρευνα αυτή συμπλήρωσαν την Γ΄ ενότητα του ερωτηματολογίου .  



47 
 

Παρόλα αυτά το δείγμα είναι ικανοποιητικό καθώς συμπληρώθηκε από άτομα διαφορετικής ηλικίας με 

διαφορετική εμπειρία και θέση μέσα στον χώρο του λογιστηρίου , συνεπώς μπορούσαμε να συλλέξουμε τα 

κάτωθι συμπεράσματα .  

Στο πρώτο σκέλος της Γ ενότητας οι λογιστές – φοροτεχνικοί κλήθηκαν να περιγράψουν επιγραμματικά 

ποια είναι κατά την γνώμη τους η πιο θετική αλλαγή στον κλάδο .  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας :  

 Το 14% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η πιο θετική αλλαγή στον κλάδο είναι ότι με το νέο 

δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα πλέον κάθε Έλληνας πολίτης χρειάζεται τον λογιστή – 

φοροτεχνικό για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς το κράτος . Ακόμα 

υποστηρίζουν πως σιγά σιγά αναγνωρίζεται το έργο που παρέχεται στις επιχειρήσεις και στους 

ιδιώτες από τον λογιστή – φοροτεχνικό καθώς επίσης τονίζεται ότι με τα νέα αυτά δεδομένα ο 

λογιστής – φοροτεχνικός είναι ο πιο άμεσος συνεργάτης της επιχείρησης και έχει πλέον μεγάλο 

μερίδιο ευθύνης για την ανάπτυξή της .  

 Το 19% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας και η επισημοποίηση του είναι 

η πιο θετική αλλαγή στον κλάδο . Όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι από τους παραπάνω η 

τήρηση των κανόνων του κώδικα αυτού από το σύνολο του κλάδου θα επιφέρει σημαντική μείωση 

του αθέμιτου ανταγωνισμού . Παράλληλα θεωρούν θετικό βήμα πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

καταγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των λογιστών – φοροτεχνικών .  

 Το 42% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η μηχανογράφηση και η δημιουργία του Taxisnet είναι η πιο 

θετική αλλαγή στον κλάδο , καθώς μείωσε τον χρόνο διεκπεραίωσης της εργασίας .  

 Το υπόλοιπο 25% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία θετική αλλαγή στον κλάδο .  

 

Στο δεύτερο σκέλος της Γ ενότητας οι λογιστές – φοροτεχνικοί κλήθηκαν να περιγράψουν 

επιγραμματικά ποια είναι κατά την γνώμη τους η πιο αρνητική αλλαγή στον κλάδο .  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας :  

 Το 57% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η αύξηση του όγκου των εργασιών , η μείωση των 

προθεσμιών και η αύξηση των προστίμων προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στην εργασία αλλά 

και στην υγεία τους . Συγκεκριμένα οι παραπάνω ερωτώμενοι δηλώνουν ότι η υπερβολική 

αύξηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων , η ανυπαρξία του χρόνου ανάπαυσης και το 

υπερβολικό άγχος από την μείωση των προθεσμιών και  την αύξηση των προστίμων . 

Ειδικότερα όπως τονίζουν οι ερωτώμενοι των υπερβολικών προστίμων στην ανασφάλιστη 
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εργασία (10.500 €) επιφέρει μεγάλο άγχος στον λογιστή – φοροτεχνικό καθώς το υπουργείο 

όπως επισήμαναν δεν συγχωράει ούτε σε περιπτώσεις απλού ανθρώπινου λάθους .  

 

 Το 19% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η πιο αρνητική αλλαγή στον κλάδο έχει επέλθει από το 

θολό νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί στην χώρα τα τελευταία χρόνια . Οι περισσότεροι εκ των 

οποίων δήλωσαν ότι το Υπουργείο Οικονομικών νομοθετεί πολύ πρόχειρα και όπως 

επισημαίνουν ότι το δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα αλλά  και η συνεχώς μεταβαλλόμενη 

νομοθεσία της χώρας δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην εργασία του λογιστή 

φοροτεχνικού .  

 Το 23,7% ερωτηθέντων αναφέρει πως το θολό νομοθετικό πλαίσιο , η αύξηση του όγκου 

εργασίας του λογιστή – φοροτεχνικού και η ελλιπής εκπροσώπηση του κλάδου από τα σωματεία 

και τους συλλόγους είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα . 

Ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσαν 

πως είναι δυσαρεστημένοι με την εκπροσώπηση τους από έναν φορέα σαν το Ο.Ε.Ε. , ο οποίος 

απαρτίζεται από καθηγητές που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την αγορά εργασίας .  

 Μόλις το 0,3% των ερωτηθέντων της έρευνας δήλωσε πως δεν υπάρχει αρνητική αλλαγή στον 

κλάδο και σύμφωνα με την γνώμη τους όλες οι αλλαγές θεωρεί πως είναι σε θετική κατεύθυνση .  
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Κεφάλαιο 5ο 

 

5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας δόθηκε η δυνατότητα κατανόησης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και του τρόπου σχεδιασμού των 

δραστηριοτήτων τους στις σύγχρονες κοινωνίες και ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Σε γενικές 

γραμμές θεωρείται ότι ο ρόλος των λογιστών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς οι λογιστές είναι αυτοί, που 

προχωρούν στη συλλογή των διαφόρων πληροφοριών από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν, ενώ 

παράλληλα μπορούν πρώτοι να αξιολογούν αυτές τις πληροφορίες και να υποβάλουν τις πιο 

αποτελεσματικές λύσεις σε θέματα διοικητικά. Όπως διαφάνηκε, επίσης, στη συγκεκριμένη έρευνα, τα 

τελευταία χρόνια έχει εξελιχτεί σε μεγάλο βαθμό, εξαιτίας των ποικίλων αλλαγών και διαφοροποιήσεων, 

που σημειώνονται στον κλάδο αυτού του επαγγέλματος. 

 Πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι οι συνθήκες για το συγκεκριμένο επάγγελμα έχουν μεταβληθεί 

σε μεγάλο βαθμό, όπως άλλωστε υποστηρίζουν οι ίδιοι οι λογιστές φοροτεχνικοί. Οι μεταβολές αυτές 

εξακολουθούν να υφίστανται σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο, χωρίς, όμως, να μπορεί να θεωρηθεί 

εφικτή η πρόβλεψή τους. Οι ποικίλες πολιτικές και οικονομικές ανατροπές αλλά και η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας επιβεβαιώνουν τον δυσδιάκριτο χαρακτήρα των οικονομικών συνόρων, με αποτέλεσμα να είναι 

ορατές οι διαφορετικές προκλήσεις, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι λογιστές.  

 Στον ελλαδικό χώρο το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού δεν έχει την κατάλληλη υποστήριξη 

του θεσμικού πλαισίου, που ισχύει για άλλα επαγγέλματα. Άλλωστε, η νομοθετική κατοχύρωση του 

συγκεκριμένου πολυπληθούς επαγγέλματος έχει γίνει πρόσφατα, με αποτέλεσμα η καθιέρωση των αδειών 

ασκήσεως επαγγέλματος εστιάστηκε στο θέμα της υπογραφής των διαφόρων φορολογικών δηλώσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη και παράλληλα η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και της Πληροφορικής 

κατέστησε σαφή την ανάγκη αξιοποίησης όλων των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας. Με τοντρόπο 

αυτό, λοιπόν, η λογιστική οργάνωση των περισσότερων επιχειρήσεων βασίζεται στην αξιοποίηση των 

σύγχρονων λογισμικών.  

 Για τον λόγο αυτό στην εποχή μας δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των γνώσεων 

μηχανογράφησης, οι οποίες μαζί με την υψηλή κατάρτιση των λογιστών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

θεωρούνται βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική αποκατάσταση σε όλους τους τομείς οργάνωσης 

των διαφόρων ελληνικών και παράλληλα πολυεθνικών επιχειρήσεων.  
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Με τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη της ειδικότητας του Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου οδηγεί σε ένα 

επάγγελμα, που συνδυάζει σίγουρο μέλλον και υψηλές αποδοχές. Σε γενικές γραμμές, η λογιστική 

θεωρείται ένα από τα ελάχιστα επαγγέλματα, τα οποία έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από την εφαρμογή της 

πληροφορικής και της σύγχρονης λογιστικής. Με την εργασία αυτή δόθηκε, επίσης, η δυνατότητα 

κατανόησης του ρόλου της λειτουργίας των λογισμικών προγραμμάτων για την επιτυχή λειτουργία των 

λογιστικών γραφείων. Οι περισσότεροι από τους λογιστές πλέον, όπως άλλωστε διαφάνηκε από τις 

απαντήσεις τους στην έρευνα αυτή, παρουσιάζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις οικονομικές τους 

απολαβές, ενώ δυσαρεστημένοι παρουσιάζονται όσοι εργάζονται πολλά χρόνια στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Για τους συμμετέχοντες στην έρευνα σημαντική θεωρείται η επιρροή της οικονομικής κρίσης στο επάγγελμά 

τους, ενώ η αντιμετώπισή της μπορεί να βασιστεί μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα.  

Με βάση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία κατανοούμε τη σημασία του συγκεκριμένου επαγγέλματος για 

τον τρόπο σχεδιασμού και οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, η αξιοποίηση των 

συμπερασμάτων αυτής της εργασίας μπορεί να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος 

από μελλοντικούς ερευνητές, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στον ρόλο του λογιστή στην έξοδο της χώρας μας 

από την οικονομική κρίση.  
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