
 

Ν 2515/1997: 
Άδεια λογιζηή Φοποηεχνικού-Φοπολογικέρ κ.λ.π. 

διαηάξειρ (180495) 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
Δθδίδνκε ηνλ αθόινπζν λόκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή : 

 
Άπθπο 1 

Άζκηζη επαγγέλμαηορ Λογιζηή Φοποηεχνικού 
 
1. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ, απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ε 
νπνία ρνξεγείηαη από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Ο.Δ.Δ.). Τν επάγγεικα ηνπ 
Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 πεξηπηώζεηο 4 θαη 5 ηνπ π.δ/ηνο 475/1991 

(ΦΔΚ 176 Α), αζθείηαη : 
α. από ηα κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ. θαηά ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1100/1980 (ΦΔΚ 295 Α), όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1479/1984 (ΦΔΚ 145 Α) θαη θαηά ην άξζξν 43 
παξάγξαθν 22 ηνπ λ. 2214/1994 (ΦΔΚ 75 Α), 
"β. από ηνπο πηπρηνύρνπο ησλ Τκεκάησλ Λνγηζηηθήο, Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο,  Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ, Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, Φξεκαηννηθνλνκηθώλ  Δθαξκνγώλ, 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη  Αζθαιηζηηθήο ηεο Σρνιήο 

Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Τερλνινγηθώλ  Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ (Τ.Δ.Ι.)". 
γ. από κε πηπρηνύρνπο.  
* Η πεξ.β΄ αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν δέθαην παξ.1  Ν.3912/2011,ΦΔΚ Α 
17/17.2.2011. 
2. Η άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ δηαθξίλεηαη ζε άδεηα Λνγηζηή 
Φνξνηερληθνύ Α’, Β’, Γ’ θαη Γ’ ηάμεσο : α) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή 

Φνξνηερληθνύ Γ΄ ηάμεσο ρνξεγείηαη από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ζηνπο 

θαηόρνπο απνιπηεξίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ, νη νπνίνη αζθνύλ επί δώδεθα (12) έηε από ηε ιήςε 
ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ βνεζνύ ινγηζηή ή ζηνπο θαηόρνπο απνιπηεξίνπ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ θιάδνπ Οηθνλνκίαο, νη νπνίνη 
αζθνύλ επί δέθα (10) έηε από ηε ιήςε ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ βνεζνύ 
ινγηζηή ή ζηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) 
Λνγηζηηθήο, νη νπνίνη αζθνύλ επί νθηώ (8) έηε ην επάγγεικα ηνπ βνεζνύ ινγηζηή ή ζηνπο 

απνθνίηνπο ησλ καθξνρξόλησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ 
Παξαγσγηθόηεηαο (ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ.), νη νπνίνη αζθνύλ επί νθηώ (8) έηε ην επάγγεικα ηνπ βνεζνύ 
ινγηζηή. Οη θάηνρνη αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ Γύ ηάμεσο κεηά 
από πεληαεηή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ άδεηα Γύ ηάμεσο.  
 "β. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ Γ΄ ηάμεσο ρνξεγείηαη  από ην 
Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ζηα κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ., πνπ έρνπλ  άδεηα αζθήζεσο 
νηθνλνκνινγηθνύ επαγγέικαηνο, ζηνπο πηπρηνύρνπο ηνπ Τκήκαηνο  Λνγηζηηθήο ηεο Σρνιήο 

Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Τερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ θαη ζηνπο 
πηπρηνύρνπο "ησλ Τκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, Φξεκαηννηθνλνκηθώλ  Δθαξκνγώλ, Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 
Διεγθηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη  Αζθαιηζηηθήο ηεο Σρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο 
ησλ Τερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ (Τ.Δ.Ι.) πνπ αζθνύλ επί δηεηία από ηε ιήςε 
ηνπ πηπρίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ". 

* Η θξάζε "ησλ Τκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη  
Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Σρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Τ.Δ.Ι. πνπ  αζθνύλ επί 
ηεηξαεηία από ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή" ηεο πεξ.β΄ ηεο παξ.2 
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν δέθαην παξ.2  Ν.3912/2011,ΦΔΚ Α 17/17.2.2011. 
γ. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ Β΄ ηάμεσο ρνξεγείηαη από  ην 
Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ζηα κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ., πνπ έρνπλ άδεηα  αζθήζεσο 
νηθνλνκνινγηθνύ επαγγέικαηνο κεηά από δηεηή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο  Λνγηζηή 

Φνξνηερληθνύ Γ΄ ηάμεσο, ζηνπο πηπρηνύρνπο ηνπ Τκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο  Σρνιήο 
Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Τ.Δ.Ι. κεηά από ηεηξαεηή άζθεζε ηνπ  επαγγέικαηνο Λνγηζηή 
Φνξνηερληθνύ Γ΄ ηάμεσο θαη ζηνπο πηπρηνύρνπο  
"ησλ Τκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Τνπξηζηηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ, Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Δθαξκνγώλ, Φξεκαηννηθνλνκηθήο  θαη Διεγθηηθήο θαη 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ηεο Σρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ 
Τερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ (Τ.Δ.Ι.) κεηά από πεληαεηή άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ Γ ηάμεσο." 



* Η θξάζε "ησλ Τκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο... Φνξνηερληθνύ Γ΄ ηάμεσο" ηεο πεξ. 
γ` ηεο παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ  κε ην άξζξν δέθαην παξ.3 Ν.3912/2011,ΦΔΚ Α 

17/17.2.2011. 
δ. Άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ Α΄ ηάμεσο ρνξεγείηαη  ζηα 
κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ., πνπ έρνπλ άδεηα αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνύ επαγγέικαηνο  θαη αζθνύλ 
επί ηξηεηία ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ Β΄ ηάμεσο θαη  ζηνπο πηπρηνύρνπο ηνπ 

Τκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο Σρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Τερλνινγηθώλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ πνπ αζθνύλ επί ηεηξαεηία ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή 
Φνξνηερληθνύ Β΄ ηάμεσο." 
* Οη πεξ. β΄γ΄θαη δ΄αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ  κε ην άξζξν 17 παξ.1     
Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 
"ε. Γηα ηνπο θαηόρνπο αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηε Λνγηζηηθή Διεγθηηθή, 

Δζσηεξηθό Έιεγρν, Κνζηνιόγεζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ν απαηηνύκελνο ρξόλνο 
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο αλώηεξεο ηάμεο 
κεηώλεηαη γηα ρξόλν ίζν πξνο ηε δηάξθεηα ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ 
ηίηινπ." 
* Η αλσηέξσ λέα πεξ. ε΄πξνζηέζεθε  κε ην άξζξν 17 παξ.2 Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 

132/28.6.2006. 
"ζη. Η άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο αλσηέξαο ηάμεσο πέξαλ ησλ εηώλ ππεξεζίαο ζα 

απνθηάηαη κεηά από πηζηνπνίεζε παξαθνινύζεζεο επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ ζε ινγηζηηθά 
θαη θνξνινγηθά ζέκαηα θαη αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο 
απηώλ. Τα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζα δηελεξγνύληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε έηνο  από 
ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ή από ην Ιλζηηηνύην Δθπαίδεπζεο θαη 
Δπηκόξθσζεο ησλ Μειώλ ηνπ, πνπ ζα ρνξεγνύλ θαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό 
παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο. 
Οη πάζεο θύζεσο δαπάλεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ βαξύλνπλ ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο." 
* Η πεξ. ε΄ αλαξηζκήζεθε ζε ζη` θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ   κε ην άξζξν 17 παξ.3 
Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 
"δ" (ζη) Οη λνκίκσο αζθνύληεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ ην επάγγεικα ηνπ 
Λνγηζηή σο κηζζσηνί ή ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο απνθηνύλ ην δηθαίσκα άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ, εληαζζόκελνη ζε θαηεγνξία αληίζηνηρε απηήο πνπ 

αλήθνπλ κε βάζε ην άξζξν 29 ηνπ π.δ/ηνο 186/1992 πεξί Κ.Β.Σ. 
* Η πεξ.ζη΄ αλαξηζκήζεθε ζε δ` κε ην άξζξν 17 παξ.4 Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 
132/28.6.2006. 
3. Τα ηεο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ, νη πξνϋπνζέζεηο, ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, ην πεξηερόκελν ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά θαηεγνξία άδεηαο, νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απόδεημε ηεο 
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο γηα ηελ απόθηεζε 

άδεηαο αλώηεξεο θαηεγνξίαο, ε πξόβιεςε κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ, ε επηβνιή θπξώζεσλ, 
θαζώο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο ζα θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθό 
δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, 
ύζηεξα από γλώκε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο. 
Τν Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, πξν ηεο έθθξαζεο γλώκεο, ζα δεηά ηηο απόςεηο 
θαη ζα δηαβνπιεύεηαη κε ηηο δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ηνπ ρώξνπ ησλ 
Λνγηζηηθώλ Φνξνηερληθώλ.  

4. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1479/1984 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 
"1. Ωο κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ. εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά όινη νη πηπρηνύρνη ησλ ειιεληθώλ 
αλσηάησλ νηθνλνκηθώλ ζρνιώλ, δειαδή ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο 
(πξώελ Α.Σ.Ο.Δ.Δ.), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά (Πξώελ Α.Β.Σ.Π.), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ (πξώελ Α.Β.Σ.Θ.), ησλ Οηθνλνκηθώλ 
Τκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηνπ 
Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ 
Δπηζηεκώλ, νη πηπρηνύρνη ηζόηηκσλ νηθνλνκηθώλ ζρνιώλ ηνπ  εμσηεξηθνύ θαη νη πηπρηνύρνη 
νηθνλνκηθώλ ζρνιώλ ή ηκεκάησλ  Παλεπηζηεκίσλ πνπ ζα ηδξπζνύλ ή ζα κεηαηξαπνύλ ζε 
νηθνλνκηθέο, εθόζνλ ρξεζηκνπνηνύλ ην πηπρίν ηνπο γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο ζην 
δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα".  
5. Τα δηθαηώκαηα ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο γηα ηελ έθδνζε από απηό 

ησλ αδεηώλ θάζε θαηεγνξίαο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Δζληθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κεηά από γλώκε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο.  

 

 


