Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης
Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

Επάγγελμα Λογιστής:
Μισθωτός ή Ελεύθερος Επαγγελματίας?
Για όσους επιλέξουν βιοποριστικά τον κλάδο της λογιστικής, εφόσον αποκλείσουν τη
σταδιοδρομία του ορκωτού ελεγκτή, οι επιλογές που αφορούν το επάγγελμα του λογιστή κινούνται
αποκλειστικά στο δίλημμα «μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας». Παρακάτω παρατίθενται οι
διαφορές:
Λογιστής Μισθωτός σε μια επιχείρηση
Η επιλογή αυτή αφορά λογιστές που σταδιοδρομούν μέσα σε μια επιχείρηση διαθέτοντας
εξαρτημένη εργασία σε αυτές, δηλαδή σταθερό μισθό και καθορισμένο ωράριο. Σε αυτή την
περίπτωση ο λογιστής έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός μισθωτού, ενώ ανήκει
ιεραρχικά στην Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ο
λογιστής μπορεί να ασχολείται και να εξειδικευτεί σε μια συγκεκριμένη εργασία, όπως είναι η
καταχώρηση των παραστατικών που αφορούν αγορές εμπορευμάτων, ή εάν είναι μικρότερη σε
μέγεθος μπορεί να είναι υπεύθυνος για όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών που την αφορούν.



Πλεονεκτήματα:
Βασικό πλεονέκτημα αυτής της σταδιοδρομίας είναι η ασφάλεια που παρέχεται από τη

μισθωτή εργασία, με σημαντικά χρηματικά δικαιώματα σε περίπτωση απόλυσης, ενώ δεν υπάρχει
ο επιχειρηματικός κίνδυνος του ελεύθερου επαγγελματία. Παράλληλα, υπάρχει συγκεκριμένος
χρόνος αδείας, κατά την οποία ο λογιστής απομακρύνεται από το πόστο του και δεν τον ακολουθεί
η δουλειά στις διακοπές του!
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης μέσα στην ίδια την εταιρία, που,
ανάλογα με την προσπάθεια και το κίνητρο του καθενός και με βάση το μέγεθος της επιχείρησης,
δύναται να καταλήξει και στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.



Μειονεκτήματα:
Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, καμία θέση εργασίας δεν είναι σταθερή και πάντα ελλοχεύει ο

κίνδυνος της απόλυσης. Ως προς το περιεχόμενο της εργασίας, σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις
υπάρχει εξαντλητική εξειδίκευση στο αντικείμενο, με αποτέλεσμα ένας βοηθός λογιστή να
ασχολείται πολλά χρόνια με το ίδιο πράγμα και να μην έχει έρθει ποτέ σε επαφή με το κλείσιμο του
Ισολογισμού, γεγονός πολύ ανιαρό και που δεν προσθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στο βιογραφικό του.
Όσον αφορά τις χρηματικές απολαβές, ο μισθός παραμένει σταθερός σε γενικές γραμμές και δεν
προσεγγίζει τις αμοιβές του ελεύθερου επαγγελματία λογιστή.
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Λογιστής Ελεύθερος Επαγγελματίας
Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο λογιστής φοροτεχνικός

έχει ανεξάρτητη απασχόληση,

καθώς διαθέτει το δικό του λογιστικό γραφείο. Αυτό συνεπάγεται ότι το ωράριο του δεν είναι
προκαθορισμένο, ενώ έχει μια πληθώρα πελατών, ιδιωτών και εταιριών, για να προγραμματίσει το
εισόδημα του. Λόγω της φύσης της εργασίας του, ο λογιστής αυτός συνεργάζεται ελεύθερα με όλες
τις επιχειρήσεις τηρώντας πάντα το απόρρητο των καθηκόντων του, χωρίς όμως να μπορεί να
προσεγγίσει τις μεγάλες σε μέγεθος από αυτές, που, λόγω φόρτου εργασίας, απαιτούν να έχουν
δικό τους λογιστήριο στο εσωτερικό τους.



Πλεονεκτήματα:
Βασικό πλεονέκτημα ενός ελεύθερου επαγγελματία λογιστή είναι η διακύμανση του

εισοδήματος, το οποίο μπορεί να αγγίξει υψηλά επίπεδα όσο το πελατολόγιο διευρύνεται. Ακόμη,
υπάρχει ελευθερία ωραρίου αρκεί να είναι συνεπής στις αρμοδιότητές του, ενώ έχει τη δυνατότητα
επιλογής των συνεργατών που θα στελεχώσουν το γραφείο του. Πολύ θετικό στοιχείο είναι και η
ποικίλη επαγγελματική εμπειρία που αποκομίζει από τα πολλά λογιστικά αντικείμενα με τα οποία
έρχεται σε επαφή, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζει σημαντικά το βιογραφικό του.



Μειονεκτήματα:
Ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του γραφείο, ο εν λόγω λογιστής θα πρέπει να έχει

υψηλό το αίσθημα του επιχειρείν, ώστε να πραγματοποιεί επικερδείς συνεργασίες με
ικανοποιητικές αμοιβές, πάντα όμως με το κίνδυνο που ενέχει μια επιχείρηση. Από την άλλη, θα
πρέπει να συμπληρώσει ένα ικανοποιητικό αριθμό πελατών προκειμένου να εξασφαλίσει ένα καλό
μισθό, γεγονός που είναι αρκετά δύσκολο τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του.
Επίσης, κάτι που παρατηρείται στην πράξη είναι η έλλειψη προσωπικού χρόνου και ημερών
αδείας, καθώς οι ευθύνες βαρύνουν για το σύνολο των πελατών του, συνεπώς, δεν διαθέτει τον
ίδιο χρόνο ξεκούρασης με τους συναδέλφους μισθωτούς.
Τέλος, λόγω της διεύρυνσης των εργασιών του σε πολλά επιχειρηματικά αντικείμενα με τα
οποία ασχολούνται οι πελάτες του, θα πρέπει να είναι συνεχώς ενημερωμένος με όλη την
τρέχουσα φορολογική, λογιστική και εργατική νομοθεσία, γεγονός αρκετά κουραστικό και πολλές
φορές επίφοβο λόγω των συνεχών αλλαγών.
Σε κάθε περίπτωση, το βασικό είναι ότι θα πρέπει να αγαπήσει το επάγγελμα και να θέλει
πραγματικά

να

είναι

λογιστής

ανεξάρτητα

της

επαγγελματικής

πορείας

που

θα

πραγματοποιήσει, καθώς υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας, πολλές ευθύνες και αρκετό άγχος σε
όλες τις περιπτώσεις που είναι δύσκολα διαχειρίσιμα.
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