
ΈΡΈΥΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΤΑΙΡΈΙΑ 
PROSVASIS ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΣ

Προσαρμογή 
στο νέο ψηφιακό 
τοπίο

Σημαντικές 
οι τεχνολογικές εξελίξεις 
στον κλάδο

Η αυτοματοποίηση 
στο επίκεντρο 
του αύριο

Προκλήσεις 
στο χρόνο 
απασχόλησης 

myDATA: 
Μία σημαντική αλλαγή 
αλλά με προκλήσεις 

myDATA: 
Προσαρμογή σε μία νέα 
καθημερινότητα 

Το 73% των λογιστών 
θεωρούν πιθανή την αλλαγή 
στο ρόλο τους λόγω της 
προόδου της τεχνολογίας 

73%
ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΉΣΥΧΟΙ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

Κύρια θέματα:
• Τήρηση προθεσμιών συμμόρφωσης 
• Υποχρεωτική διαβίβαση των παραστατικών 

στη myDATA 
• Αυστηροποίηση των κανονισμών 

συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις των πελατών

Το 48% 
θεωρεί ότι θα 
επηρεαστεί 
αρκετά

61% 
των λογιστών θεωρούν 
πως το μέτρο της 
υποχρεωτικής 
διαβίβασης 
παραστατικών στη 
myDATA θα επηρεάσει 
σημαντικά την 
καθημερινότητα τους, 
σε βάθος χρόνου 

Το 32% τοποθετούνται με 
βεβαιότητα 

Ό ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες μεταβολές σε επίπεδο 
κοινωνίας και οργανισμών. Έπηρεάζει 
σχεδόν κάθε πτυχή της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Η λογιστική δεν θα 
μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. H έρευνα 
της Prosvasis φωτίζει τις αλλαγές που έφερε 
και θα φέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας στο 
μέλλον του λογιστή

Όι πιο σημαντικές είναι: 
1. Το εξειδικευμένο λογιστικό λογισμικό 
2. Ή ανάγκη για μεγαλύτερη ενοποίηση μεταξύ των εφαρμογών 
3. Ή άμεση, εύκολη και μαζική επικοινωνία με τους πελάτες 
4. Οι έξυπνες εφαρμογές αυτοματοποίησης εργασιών

Ισχυρή επιθυμία για αυτοματοποίηση 
των λογιστικών καθηκόντων, με τα πιο 
σημαντικά:

1. Ένημέρωση myDATA

2. Καταχώρηση παραστατικών – άρθρων

3. Συλλογή δεδομένων

4. Συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων

5. Υποβολή και κατάθεση φορολογικής 

δήλωσης 

6. Μισθοδοσία εταιρειών

7. Ένημέρωση κρατικών φορέων

Υπάρχει η προσδοκία ότι θα επηρεαστεί 
ο χρόνος απασχόλησης σε επιμέρους 
διαδικασίες και κυρίως για διαδικασίες 
όπως:

1. Ένημέρωση / Έλεγχος myDATA

2. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

3. Φορολογικός προγραμματισμός /

 Συμβουλευτική / Έξειδικευμένες

 συμβουλές

Ταυτότητα έρευνας:
Ή εταιρεία Prosvasis σε συνεργασία με την εταιρεία FocusBari διεξήγαγε το Δεκέμβριο του 2021 μία έρευνα με στόχο 
να χαρτογραφήσει τις απόψεις της κοινότητας των λογιστών, για το παρόν και το μέλλον του επαγγέλματος τους, 
κάτω από το φως των τεχνολογικών εξελίξεων και των αλλαγών που έχει ανακοινώσει η φορολογική διοίκηση.
Προφίλ Συμμετεχόντων: Λογιστές, Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Υψηλόβαθμα Στελέχη (Ιδιοκτήτες / Γενικοί Διευθυντές) 
λογιστικών γραφείων στην Αττική, το Νομό Θεσσαλονίκης και σε μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.

Ο λογιστής 

του Αύριο

32%

73%

61%
48%

Σημαντικός ο ρόλος 
των λογιστών στο μέλλον 

Οι λογιστές βλέπουν 
σημαντικό το ρόλο τους 
και της εταιρείας τους 
στα επόμενα χρόνια, με 
περισσότερες δυσκολίες 
και απαιτήσεις 

Διίστανται οι απόψεις 
τους σχετικά με το αν 
θα αμείβονται καλύτερα 
στο μέλλον


