Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης
Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

Τα σεμινάρια ως προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό ενός Λογιστή
Η παρακολούθηση σεμιναρίων κατά την πορεία μιας επαγγελματικής καριέρας θεωρείται
απαραίτητη για τη συνεχή κατάρτιση και πλήρη ενημέρωση ενός εργαζομένου όσον αφορά τις
τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο εργασίας του, γεγονός που ενισχύει το ρόλο του στην
επιχείρηση και εδραιώνει τη θέση εργασίας του με την πάροδο του χρόνου.
Η βασική διαφορά των σεμιναρίων με τις πανεπιστημιακές σπουδές είναι ότι έχουν πιο
τεχνικό και πρακτικό περιεχόμενο ώστε να απευθύνονται σε απτά ζητήματα της καθημερινής
εργασίας χωρίς να επιβαρύνουν με ένα διευρυμένο θεωρητικό πλαίσιο. Αυτή η διαφορά είναι που
προσδίδει σημαντική αξία στο περιεχόμενο ενός βιογραφικού, καθώς καλύπτει την πρακτική και
λεπτομερή εφαρμογή ενός θέματος στην πράξη, συμβάλλοντας στο να είναι ο υποψήφιος πιο
προετοιμασμένος στη δουλειά του.
Είδη σεμιναρίων λογιστικής
Όσον αφορά τον κλάδο της λογιστικής, τα σεμινάρια έχουν μεγάλη σημασία καθώς
ενημερώνουν επαρκώς, άμεσα και σε βάθος για όλες τις φορολογικές, λογιστικές και εργατικές
μεταρρυθμίσεις που νομοθετούνται, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αλλαγές στους τομείς αυτούς είναι
πολύ συχνές. Τα σεμινάρια λογιστικής διακρίνονται σε δύο είδη:



Σύντομου χρονικού διαστήματος (fast training), τύπου 10 ωρών ή λίγων ημερών, που

ουσιαστικά ενημερώνουν για κάποιο θέμα μεμονωμένα χωρίς να εμβαθύνουν πάρα πολύ και
κυρίως πραγματοποιούνται με τη μορφή ημερίδων.



Μακροχρόνια προγράμματα κατάρτισης, που είναι πιο ολοκληρωμένης δομής και

περιεχομένου, διαρκούν κάποιους μήνες και εμβαθύνουν αρκετά στην πρακτική εφαρμογή
κάποιων διατάξεων συνδυαστικά με το νομικό πλαίσιο που ισχύει. Τα προγράμματα αυτά
παρέχουν πιστοποίηση παρακολούθησης και αποτελούν προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό ενός
λογιστή, καθώς θεωρούνται ως προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης επαρκούς περιεχομένου
και ύλης.
Ποιο σεμινάριο λογιστικής να επιλέξω?
Το βασικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου σεμιναρίου είναι η συμβατότητα του με
το υπόλοιπο περιεχόμενο του βιογραφικού, υπό την έννοια ότι συνάδει με το αντικείμενο
εργασίας του υποψηφίου και περαιτέρω του παρέχει επαρκή και κατάλληλη κατάρτιση ως προς
αυτό. Παρακολούθηση πολλών ολιγόωρων σεμιναρίων διαφορετικών θεμάτων δεν θεωρείται
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κατάρτιση παρά ενημέρωση, για αυτό καλό θα ήταν να μην περιλαμβάνονται σωρευτικά σε ένα
βιογραφικό.
Επίσης,

ένα

σεμινάριο

θα

πρέπει
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κατά
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της

επαγγελματικής καριέρας γιατί σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις πανεπιστημιακές
σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση
σεμιναρίων

λογιστικής που
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την εκμάθηση
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μηχανογράφησης δεν συνεπάγεται την αυτόματη εύρεση εργασίας, καθώς δεν παρέχουν
προϋπηρεσία στο είδος αλλά εξοικείωση σε κάποιο λογιστικό θέμα και σύστημα. Συνεπώς, σε αυτή
την περίπτωση δεν προσαυξάνουν την αξία ενός βιογραφικού γιατί ο υποψήφιος δεν διαθέτει την
επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται ώστε να καταρτίζεται περαιτέρω μέσω αυτών.
Ένα ακόμα σημείο στο οποίο θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ο φορέας
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επαγγελματικών σεμιναρίων είτε από πανεπιστημιακούς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού φορέα με
εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο είτε από πιστοποιημένα κέντρα που έχουν επαφή με τον
επιχειρηματικό κόσμο και γνωρίζουν τι τρέχουσες ανάγκες υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Να
σημειωθεί ότι ο φορέας που παρέχει τα σεμινάρια εξειδίκευσης είναι πολύ καταλυτικός στην
προστιθέμενη αξία ενός βιογραφικού βάσει κύρους και αξιοπιστίας.
Σε κάθε περίπτωση, η επένδυση στην παρακολούθηση σεμιναρίων είναι πολύ σημαντική και
θα πρέπει να συνοδεύει όλη την επαγγελματική πορεία ενός εργαζόμενου ανεξαρτήτως ηλικίας
και θέσης καθώς επικυρώνει τη συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση αυτού στα θέματα εργασίας που
πραγματεύεται. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος θα πρέπει σε γενικές γραμμές να
παρακολουθεί διάφορα σεμινάρια κατάρτισης για όσο διάστημα εργάζεται. Λόγω όμως της
πληθώρας που υπάρχουν και του υψηλού κόστους που διαθέτουν, η επιλογή σεμιναρίων θα
πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική και όχι σωρευτική σε αριθμό.
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