
 

 

 

 

ΠΔ 340/1998: Πεπί ηος επαγγέλμαηορ Λογιζηή Φοποηεσνικού-
αδείαρ αζκήζεωρ (260111) 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

   
Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ Ν. 2515/1997 "`Άζθεζε επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ, 
ιεηηνπξγία ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ (.Ο.Δ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 154/Α/1997). 
β) Σα άξζξα 24, 27 θαη 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά `Όξγαλα" (ΦΔΚ 

137/Α/85). 
2. Σελ απφ 24.2.1998 γλψκε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο 
Διιάδνο. 
3. Σν γεγνλφο φηη δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
4. Σελ αξηζκ. 490/1998 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε πξφηαζε ηνπ  
Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, απνθαζίδνπκε: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Λογιζηήρ Φοποηεσνικόρ 

 
Λνγηζηήο Φνξνηερληθφο είλαη ν θάηνρνο εηδηθήο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ν νπνίνο αζρνιείηαη θαη` επάγγεικα σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο κε ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ή θαη άιισλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Πεπιεσόμενο Επαγγέλμαηορ 
 

Έξγν ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ είλαη: 
1. Η νξζή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πξνηχπσλ θαη ζρεδίσλ γεληθψλ θαη θιαδηθψλ. 

2. Η επνπηεία θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνξνινγεηέαο χιεο θαη ησλ 
αλαινγνχλησλ θφξσλ θαη ν έιεγρνο ηεο ηππηθήο επάξθεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη 
παξαζηαηηθψλ. 
3. Η ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 
4. Η θαηάξηηζε θαη ε ππνγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ 

ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ. 
5. Η ζχληαμε, ππνγξαθή θαη ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ε επηκέιεηα εθαξκνγήο ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 
θαη δηαηππψζεσλ πξνο ηηο θνξνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αξρέο. 
6. Η ζχληαμε, ππνγξαθή θαη ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
θαηαζηάζεσλ πξνο ηηο Γεκφζηεο Αξρέο. 
7. Η ζχληαμε , ππνγξαθή θαη ππνβνιή κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

θαη πξνγξακκάησλ εξγαζίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Πεπιεσόμενο Επαγγελμαηικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ 

καηά καηηγοπία αδείαρ. 
 

Σν πεξηερφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ θαηά 

θαηεγνξία αδείαο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 
1) Οη θάηνρνη αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή - θνξνηερληθνχ Γ` ηάμεσο ζπληάζζνπλ 
θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη δηελεξγνχλ ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ 
ηεξνχλησλ βηβιία Α` θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Π.Γ. 186/1992 (ΦΔΚ Α` 
84) , φπσο ηζρχεη θαζψο θαη ησλ επηηεδεπκαηηψλ ηεξνχλησλ βηβιία Β` θαηεγνξίαο ησλ νπνίσλ 



ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα δελ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ νξίνπ βηβιίσλ Β` 
θαηεγνξίαο. 
2) Οη θάηνρνη αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ Γ` ηάμεσο δηελεξγνχλ 
θάζε είδνπο ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ηεξνχλησλ βηβιία Α` θαη Β` 

θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. 
3) Οη θάηνρνη αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ Β` ηάμεσο δηελεξγνχλ 
θάζε είδνπο ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ηεξνχλησλ βηβιία Α`,Β` 
θαηεγνξίαο θαζψο θαη επηηεδεπκαηηψλ ηεξνχλ ησλ βηβιία Γ` θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ησλ 
νπνίσλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ηεο Β` θαηεγνξίαο 
πξνζαπμεκέλν θαηά πνζνζηφ 40%. 
4) Οη θάηνρνη αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ Α` ηάμεσο δηελεξγνχλ 

θάζε είδνπο ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ αλεμαξηήησο νξίνπ εηεζίσλ 
αθαζαξίζησλ εζφδσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

Υοπήγηζη Αδείαρ 
 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ ππνβάιιεηαη 
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε (Κ.Γ.) ηνπ Οηθνλνκηθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (Ο.Δ.Δ.) ή αλάινγα κε ηνλ ηφπν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
εγθαηάζηαζεο πξνο ηελ αξκφδηα Σνπηθή Γηνίθεζε (Σ.Γ.) Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο (Π.Σ.) ηνπ 
ΟΔΔ. 
2. ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο, ν αξηζκφο κεηξψνπ θαη ν αξηζκφο αδείαο αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ 

επαγγέικαηνο πξνθεηκέλνπ πεξί κειψλ ηνπ ΟΔΔ, ε δηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ή θαηνηθίαο, ηα πηπρία, νη ηίηινη ζπνπδψλ, ε εηδίθεπζε θαζψο θαη ε 
επαγγεικαηηθή πείξα. 
3. Η αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά 
απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίσλ, ηίηισλ ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο θαζψο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ εγγξάθσλ γηα ηελ απφδεημε ηεο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο φπσο ζην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο νξίδεηαη. 

4. ηελ πεξίπησζε αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αλσηέξαο ηάμεσο,  ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ  ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2515/1997, φπσο  ηζρχεη, πηζηνπνηεηηθνχ 
παξαθνινχζεζεο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη  αμηνιφγεζεο ηνπ ππνςεθίνπ." 
* Η παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ  κε ην άξζξν 17 παξ.5 Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 
132/28.6.2006. 

5 Η άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή ηεο 
αξκφδηαο Σνπηθήο Γηνίθεζεο Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ο.Δ.Δ., κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
εηζήγεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη απφ ηηο παξαπάλσ Γηνηθήζεηο, 
είλαη κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ. θαη έρνπλ άδεηα ινγηζηή θνξνηερληθνχ Α` ηάμεσο. `Έλα (1) απφ ηα κέιε 
ηεο επηηξνπήο δχλαηαη λα πξνηείλεηαη απφ ηηο Γεπηεξνβάζκηεο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο ηνπ 
ρψξνπ ησλ Λνγηζηψλ Φνξνηερληθψλ, εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηεο πεξηειεχζεσο ηνπ 
ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, παξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη 

απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ή ηελ αξκφδηα Σνπηθή Γηνίθεζε Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ 
Ο.Δ.Δ. 
"ηα κέιε ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ ρνξεγείηαη απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 
κε απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ γλψκε ηεο 
θεληξηθή, Γηνίθεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο." 
* Σν άλσ εληφο " "εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξ.13 Ν.2771/1999,Α 280/16.12.1999. 
6. ηνπο θαηφρνπο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη δειηίν επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο, ην νπνίν αλαλεψλεηαη ην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο. 
"Γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ 
ππέξ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο 
Γηνίθεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο." 
* To άλσ εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 άξζξ.13 Ν.2771/1999,Α 

280/16.12.1999. 
7. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο απαηηείηαη ε θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ Ο.Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2515/97. 
"Η ελ ιφγσ άδεηα είλαη ζε ηζρχ εθφζνλ έρεη αλαλεσζεί ην δειηίν  επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν." 



* Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.7 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 17 παξ.6 Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 
132/28.6.2006. 
8. Η απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή ηεο αξκφδηαο Σνπηθήο Γηνίθεζεο Πεξηθεξεηαθνχ 
Σκήκαηνο ηνπ Ο.Δ.Δ. γηα ηε ρνξήγεζε ή φρη ηεο άδεηαο εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην 
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο αξκφδηαο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Γηνίθεζεο. 
9. `Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα. 
10. Γηα ηελ έλαξμε ηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, 
ππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν άδεηαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

Απόκηηζη Αδείαρ Ανώηεπηρ Καηηγοπίαρ 
 
Οη θάηνρνη αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ Γ` ηάμεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξ. 2 πεξίπη. α) ηνπ Ν.2515/97, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ άδεηα Γ` ηάμεσο 

κεηά πξνεγνπκέλε επηηπρή εμέηαζε ζηα καζήκαηα ηεο ελφηεηαο Α ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 
παξφληνο. "παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ  πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2515/1997, φπσο ηζρχεη, επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη αμηνιφγεζε θαηά ηε 
δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο  απηψλ". 
2. Οη θάηνρνη αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ Γ` ηάμεσο θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξ. 2 πεξίπη. β) ηνπ Ν.2515/97, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ άδεηα 
Β` ηάμεσο κεηά πξνεγνπκέλε επηηπρή εμέηαζε ζηα καζήκαηα ηεο ελφηεηαο Β ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ παξφληνο. "παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ  πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2515/1997, φπσο ηζρχεη, επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη αμηνιφγεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο  απηψλ". 
3. Σα κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ. θαη νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη 
Οηθνλνκίαο ησλ ΣΔΙ, πνπ είλαη θάηνρνη αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή - 
Φνξνηερληθνχ Β` ηάμεσο, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ άδεηα Α` ηάμεσο κεηά πξνεγνπκέλε 
επηηπρή εμέηαζε ζηα καζήκαηα ηεο ελφηεηαο Γ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο. "παξαθνινχζεζε 
ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ  πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2515/1997, φπσο ηζρχεη,  επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαθνινχζεζεο  απηψλ". 
* Αληί ησλ θξάζεσλ "επηηπρή εμέηαζε ζηα καζήκαηα ηεο ελφηεηαο Α΄ ηνπ άξζξνπ      10 ηνπ 
παξφληνο", "επηηπρή εμέηαζε ζηα καζήκαηα ηεο ελφηεηαο Β΄ ηνπ   άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο", 
"επηηπρή εμέηαζε ζηα καζήκαηα ηεο ελφηεηαο Γ΄ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο" ησλ παξ.1,2 
θαη 3 αληίζηνηρα, ηέζεθε ε εληφο " "  ε θξάζε κε ην άξζξν 17 παξ.7 Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 
132/28.6.2006. 

 
  

ΑΡΘΡΟ 6 
Επιμοπθωηικά εμινάπια 

 
Σα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα δηελεξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε έηνο κε απφθαζε ηεο 
Κ.Γ. ηνπ Ο.Δ.Δ., ε νπνία νξίδεη ηνπο εηζεγεηέο, ην χςνο ηεο απνδεκίσζήο ηνπο, ηε 

ζεκαηνινγία ησλ ζεκηλαξίσλ, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, ηελ εκέξα έλαξμεο ησλ 
ζεκηλαξίσλ, ηε δηάξθεηά ηνπο, ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο, ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, ηα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Η ζρεηηθή αλαθνίλσζε 
δεκνζηεχεηαη ζε δχν (2) εκεξήζηεο πνιηηηθέο θαη κία (1) εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα 
παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη ηνηρνθνιιάηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ζηα θαηά ηφπνπο 
γξαθεία ησλ εδξψλ ησλ Π.Σ. ηνπ Ο.Δ.Δ.. 
Η ηειεπηαία δεκνζίεπζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε 

εκεξνκελία έλαξμεο ησλ ζεκηλαξίσλ." 
* Σν άξζξν 6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 17 παξ.8 Ν.3470/2006, ΦΔΚ Α 
132/28.6.2006. 
        

ΑΡΘΡΟ  7 
Τποβολή αιηήζεων 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη λα κεηάζρνπλ ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ππνβάιινπλ αίηεζε  ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Ο.Δ.Δ. δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
ζεκηλαξίσλ. ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη: α) αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηελ νπνία θαηέρνπλ, β) ηα 
ζρεηηθά έγγξαθα, φπσο ζην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο νξίδεηαη, κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη γ) εμνπζηνδφηεζε πξνο ην Ο.Δ.Δ. γηα ηελ ππ απηνχ 



απηεπάγγειηε αλαδήηεζε αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο πεξί κε θαηαδίθεο επί 
ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο αδηθεκάησλ." 
* Σν άξζξν 8 αλαξηζκήζεθε  ζε άξζξν 7 θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 17 παξ.9 
Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 

              
ΑΡΘΡΟ  8 

Επιηποπή εμιναπίων 
 
 1.Με απφθαζε ηεο Κ.Γ. ηνπ Ο.Δ.Δ. νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ κέιε ηνπ 
Ο.Δ.Δ., ηα νπνία είλαη θάηνρνη άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ Α΄ 
ηάμεσο. Γξακκαηείο ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη δχν κφληκνη ππάιιεινη ηνπ Ο.Δ.Δ.. 

2.Η Δπηηξνπή ησλ ζεκηλαξίσλ ζπλέξρεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη αθνχ ειέγμεη ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαξηίδεη πίλαθα, ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά νη 
ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα κεηάζρνπλ ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Οη 

ππφινηπνη απνθιείνληαη κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. Ο παξαπάλσ 
πίλαθαο, θαζψο θαη ν πίλαθαο ησλ απνθιεηνκέλσλ απφ ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, 

ηνηρνθνιιάηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ησλ εδξψλ ησλ Π.Σ. ηνπ 
Ο.Δ.Δ.. 
3.Οη εηζεγεηέο ησλ ζεκηλαξίσλ ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηεο πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ 
ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ πξνθεηκέλνπ απηή λα θαηαξηίζεη  πίλαθα 
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 
4.ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζεκηλαξίσλ θαη ζηνπο Γξακκαηείο ρνξεγείηαη απνδεκίσζε, ην χςνο 
ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ 

γλψκε ηεο Κ.Γ. ηνπ Ο.Δ.Δ.." 
* Σν άξζξν 9 αλαξηζκήζεθε  ζε άξζξν 8 θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 17 παξ.10 
Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Δικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ ηων Λογιζηών 
Φοποηεσνικών 

 
1. Ο ινγηζηήο θνξνηερληθφο εθπξνζσπεί ηνλ εληνιέα ηνπ ελψπηνλ Γηνηθεηηθψλ θαη 

Φνξνινγηθψλ Αξρψλ θαη Δπηηξνπψλ, ζπληάζζεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε θνξνινγηθή θαη 
εθαξκνδφκελε ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο λνκνζεζία έγγξαθα, δηεμάγεη θάζε θνξνινγηθή 
δηαηχπσζε θαη ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ 
ζατηψλ ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ εξγαζηψλ. 
2. `Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη απφ ην ινγηζηή θνξνηερληθφ, θέξνπλ εθηφο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ θαη ζθξαγίδα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ, 

ε ηάμε θαη ν αξηζκφο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ν αξηζκφο ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπ 
κεηξψνπ θαη ε δηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
3. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξαγξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εξγαζηψλ 
απαηηείηαη έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ εληνιέα. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο 
εμνπζηνδνηήζεσο, ν εληνιέαο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ αλάθιεζε ζηελ αξκφδηα 

αξρή. 
4. Ο ινγηζηήο θνξνηερληθφο δηθαηνχηαη θαη ν εληνιέαο αληίζηνηρα ππνρξενχηαη ζηε ρνξήγεζε 

ησλ θάζε είδνπο ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ηα νπνία θξίλνληαη απφ ην ινγηζηή θνξνηερληθφ 
αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ζ` απηφλ εξγαζηψλ. 
* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 
14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε  9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 
ην άξζξν 17 παξ.11  Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 

 

 ΑΡΘΡΟ 10 
Γπαθεία 

 

1. Γηα ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ παξνρήο- ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ, απαηηείηαη 
άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην ΟΔΔ. 
2. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο 

είλαη ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηνρή αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή 
θνξνηερληθνχ απφ ηνλ ππεχζπλν ή ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ γξαθείνπ θαη ησλ κειψλ απηνχ. Δπί 



αλσλχκσλ εηαηξεηψλ απαηηείηαη ε θαηνρή αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή - 
Φνξνηερληθνχ απφ ηνπο κεηφρνπο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ηεο εηαηξείαο. 
3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ αδείαο, ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπ ππεπζχλνπ ή ησλ 

ππεπζχλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ. Η αίηεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ επηθπξσκέλν 
αληίγξαθν ηεο αδείαο ηνπ ππεπζχλνπ ή ησλ ππεπζχλσλ ησλ γξαθείσλ θαη ησλ κειψλ απηνχ 
θαη αλαιφγσο ηεο λνκηθήο κνξθήο κε ηελ νπνία πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα ησλ θαηά Νφκν θαηαζηαηηθψλ ή πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε λφκηκε 
ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 
14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε  9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 

ην άξζξν 17 παξ.11  Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Μηηπώο 

 
1. ην ΟΔΔ ηεξείηαη κεηξψν αδεηψλ άζθεζεο, επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ θαηά 

ηάμεηο, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη κε αχμνληα αξηζκφ νη εθδηδφκελεο άδεηεο θαη ζεκεηψλνληαη νη 
ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπο. 
2. ε ηδηαίηεξν ηκήκα ηνπ κεηξψνπ αδεηψλ θαηαρσξνχληαη νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ κε 
κλεία ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπο, ησλ κειψλ, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο. 
* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 
14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε 9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 

ην άξζξν 17 παξ.11  Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 
          

ΑΡΘΡΟ 12 
Εςθύνη Λογιζηών Φοποηεσνικών 

 
  Ο ινγηζηήο θνξνηερληθφο, νθείιεη λα επηδεηθλχεη ηελ πξνζήθνπζα 

επηκέιεηα πεξί ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, άιισο 

επζχλεηαη έλαληη ηνπ εληνιείο ηνπ γηα ηηο θάζε είδνπο θνξνινγηθέο θαη 
ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ. 
 
*** Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ 
    θαη  ηα άξζξα 14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε                  
9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε ην άξζξν 17 παξ.11              

Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 

 

 ΑΡΘΡΟ 13 
Κςπώζειρ 

 
1. Ο θάηνρνο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαη 
δηελεξγεί ινγηζηηθέο θαη θνξνηερληθέο εξγαζίεο πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο αδείαο πνπ ηηκσξείηαη κε 

πξφζηηκν απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) κέρξη πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) δξαρκέο. 
2. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην αλψηαην φξηα ηνπ πξνζηίκνπ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ηνπ 

ηξηπιαζίνπ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. 
Τπνηξνπή ζεσξείηαη ε εληφο ηξηεηίαο επαλάιεςε ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία ηηκσξήζεθε 
νξηζηηθά ν ππαίηηνο. 
3. ε πεξίπησζε λέαο ππνηξνπήο ή κε θαηαβνιήο ησλ πξνζηίκσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
αλαθαιείηαη ε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 
Νέα ππνηξνπή ζεσξείηαη ε εληφο ηξηεηίαο επαλάιεςε ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία ηηκσξήζεθε 
νξηζηηθά ν ππαίηηνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

4. Σα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ 
ΟΔΔ θαη απνηεινχλ έζνδα ηνπ ΟΔΔ. 
* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 
14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε  9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 
ην άξζξν 17 παξ.11  Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 

                  

 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 14 
Αθαίπεζη Αδειών 

   
1. Η άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ αθαηξείηαη απηνδηθαίσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο απηήο: 
α) Καηαδηθάζηεθε ακεηαθιήησο ζε πνηλή θάζεηξμεο ή β) θαηαδηθάζηεθε ακεηαθιήησο γηα 
θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, δσξνδνθία, δσξνιεςία, 
θαηαπίεζε, παξάβαζε θαζήθνληνο, εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, δφιηα 
ρξήζε μέλνπ ζήκαηνο, δφιηα ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία θαη παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
εκπνξία λαξθσηηθψλ. 
2. Η άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή - θνξνηερληθνχ αθαηξείηαη επίζεο:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο θαη 
β) εθ` φζνλ απνδεδεηγκέλα ζπλέπξαμε ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηα 
βηβιία θαη ζηνηρεία λα κελ εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. 
3. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ αθαηξείηαη 

φηαλ εθιείςνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή φηαλ αθαηξείηαη ε άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ ηνπ ππεπζχλνπ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 
14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε  9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 
ην άξζξν 17 παξ.11  Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 
          

ΑΡΘΡΟ 15 
Απόδειξη `Άζκηζηρ ηος Επαγγέλμαηορ 

 

1. `Όπνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2515/97, απαηηείηαη απφδεημε ηεο άζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ, ηνπ ινγηζηή θαη ηνπ βνεζνχ ινγηζηή, ε απφδεημε 
απηή παξέρεηαη κε ηελ ππνβνιή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ 
εξγνδνηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνπο νπνίνπο 
παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ, κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, 
αζθαιηζηηθψλ βηβιηαξίσλ, πηζηνπνηεηηθψλ έλαξμεο επηηεδεχκαηνο θαη θάζε άιισλ ζρεηηθψλ 

εγγξάθσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε δηάξθεηα θαη ε κνξθή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. 

2. ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ππνβνιήο ελφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εγγξάθσλ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε 
ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ησλ Λνγηζηψλ Φνξνηερληθψλ ζηελ 
νπνία είλαη εγγεγξακκέλνη, απφ ηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη ε δηάξθεηα θαη ε κνξθή ηεο 
εξγαζηαθήο ζρέζεο. 
* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 

14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε   9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 
ην άξζξν 17 παξ.11  Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
Μεηαβαηικέρ Διαηάξειρ 

 
1. ηνπο κε πηπρηνχρνπο, νη νπνίνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 2515/1997 αζθνχζαλ ην 

επάγγεικα ηνπ ινγηζηή ή ηνπ βνεζνχ ινγηζηή σο κηζζσηνί ζε ινγηζηηθέο - νηθνλνκηθέο 
εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 11 σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ρνξεγείηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ 
Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Λνγηζηή - Φνξνηερληθνχ Γ. Σάμεο. 
Όζνη απφ απηνχο απνδεδεηγκέλα κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.2515/1997 έρνπλ ππνγξάςεη 
ηζνινγηζκνχο επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) ρξήζεσλ 
ρνξεγείηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γ 
Σάμεο, κε δηθαίσκα ηήξεζεο βηβιίσλ Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ 300.000.000 δξαρκψλ." 
*  Οη παξ.1,2 θαη 3 ελνπνηήζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ηελ παξ.4 άξζξ.13  
Ν.2771/1999,Α 280/16.12.1999. 
"2. ηνπο πηπρηνχρνπο ησλ Σκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Ι., πνπ θαηά ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ λ. 2515/1997 αζθνχζαλ επί ηέζζεξα (4) έηε απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο 

ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ βνεζνχ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ζε ινγηζηηθέο - νηθνλνκηθέο 
εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή έρνπλ ηέζζεξα (4) έηε 

πξνυπεξεζία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζε ινγηζηηθέο - νηθνλνκηθέο εξγαζίεο ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα, ρνξεγείηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, απηνδηθαίσο, άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο Β`. Σάμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο επηά (7) 
εηψλ. 



*  Η παξ.4 αλαξηζκήζεθε ζε παξ.2 θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.5 άξζξ.13  
Ν.2771/1999,Α 280/16.12.1999. 
3. ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ 
Σ.Δ.Ι. πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.2515/1997 αζθνχζαλ επί πέληε (5) έηε απφ ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ ηνπο ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή έρνπλ πέληε 
(5) έηε πξνυπεξεζία ζε ινγηζηηθφ - νηθνλνκηθφ θιάδν ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα, 
Υνξεγείηαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Α` ηάμεσο. 
" 4. ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ 
Σ.Δ.Ι., πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.2515/1997 δελ είραλ ζπκπιεξψζεη πέληε (5) έηε 
πξνυπεξεζία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή ή 
ηνπ βνεζνχ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ζε ινγηζηηθέο - νηθνλνκηθέο εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή 

σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή δελ είραλ ζπκπιεξψζεη πέληε (5) έηε πξνυπεξεζία απφ ηε 
ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζε ινγηζηηθέο - νηθνλνκηθέο εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ρνξεγείηαη 
απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο  Διιάδαο, απηνδηθαίσο, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Β` 
Σάμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο πέληε (5) εηψλ". 

*  Η παξ.5 αλαξηζκήζεθε ζε παξ.3 θαη ε παξ.4 πξνζηέζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.6 άξζξ.13  
Ν.2771/1999,Α 280/16.12.1999. 

5.ηα κέιε ηνπ Ο.Δ.Δ. πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη θαηά ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ Ν.2515/1997 αζθνχζαλ επί πέληε (5) έηε ηπ επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή σο 
κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή έρνπλ επί πέληε (5) έηε πξνυπεξεζία ζε ινγηζηηθφ-
νηθνλνκηθφ θιάδν ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα, ρνξεγείηαη άδεηα αζθήζεσο 
επαγγέικαηνο Α` Σάμεσο. 
" 6. ηα κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο πνπ έρνπλ άδεηα  άζθεζεο 
νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.2515/1997, αζθνχζαλ ην 

επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ βνεζνχ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ζε ινγηζηηθέο - νηθνλνκηθέο 
εξγαζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ρνξεγείηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ 
Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Λνγηζηή - Φνξνηερληθνχ Β` Σάμεο θαη 
κε ηε ζπκπιήξσζε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο πέληε (5) εηψλ ρνξεγείηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ 
Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, απηνδηθαίσο, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Λνγηζηή - Φνξνηερληθνχ 
Α` Σάμεο". 

*  Η παξ.6 αλαξηζκήζεθε ζε παξ.5 θαη ε λέα παξ.6 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.5 άξζξ.13  

Ν.2771/1999,Α 280/16.12.1999. 
(7. ηα κέιε ηνπ ΟΔΔ πνπ έρνπλ άδεηα αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη θαηά ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο αζθνχζαλ επί ηξία (3) έηε ην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή σο κηζζσηνί ή 
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή έρνπλ ηξία (3)  έηε πξνυπεξεζία ζε ινγηζηηθφ - νηθνλνκηθφ θιάδν 
ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα, ρνξεγείηαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Β` ηάμεσο. 
8. ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ ΣΔΙ 

πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο αζθνχζαλ επί πέληε (5) έηε απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ 
ηνπο ην επάγγεικα ηνπ ινγηζηή σο κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή έρνπλ πέληε (5) έηε 
πξνυπεξεζία ζε ινγηζηηθφ - νηθνλνκηθφ θιάδν ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα, 
Υνξεγείηαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Β` ηάμεσο). 
7. ηνπο κε πηπρηνχρνπο, νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα απφ ην έηνο 1965 κέρξη θαη ηεο 30εο 
Απξηιίνπ 1977 έρνπλ ππνγξάςεη ηζνινγηζκνχο επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ρξήζεσλ,  ρνξεγείηαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Α` ηάμεσο. 

8. ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ π.δ. 3401/1998, φπσο απηέο αλαξηζκήζεθαλ 
κε ηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο 6 θαη 7, κεηά ηε ιέμε "ινγηζηή" ηίζεηαη ε θξάζε "ή βνεζνχ 
ινγηζηή". 
 * Οη παξάγξαθνη 7 θαη 8 θαηαξγήζεθαλ, ε παξάγξαθνο 9 αλαξηζκήζεθε  σο παξάγξαθνο 7 
θαη ε  παξάγξαθνο 8 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.8 άξζξ.13 Ν.2771/1999 ΦΔΚ Α 280/16.12.1999 
* ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ηελ παξ.1 άξζξ.38 Ν.2873/2000,νξίδεηαη φηη:"1. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2771/1999 (ΦΔΚ 280 Α`) γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή θνξνηερληθνχ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 
πξνυπεξεζία πνπ έρεη απνθηεζεί θαη ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα". 
* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 
14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε 9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 
ην άξζξν 17 παξ.11  Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 
 

         
ΑΡΘΡΟ 17 

* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 
14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε 9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 
ην άξζξν 17 παξ.11  Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 
  



ΑΡΘΡΟ 18 
 
* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 
14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε 9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 

ην άξζξν 17 παξ.11 Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 
          

ΑΡΘΡΟ 19 
 

* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 14,15,16, 
17, 18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε  9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε ην άξζξν 
17 παξ.11   Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 

          
ΑΡΘΡΟ 20 

 
* Σα αξρηθά  άξζξα 7,10,11,12 θαη 13 ηνπ παξφληνο  θαηαξγήζεθαλ θαη  ηα άξζξα 

14,15,16,17,18,19, 20 θαη 21 αλαξηζκήζεθαλ ζε  9,10,11,12,13,14,15 θαη 16, αληίζηνηρα, κε 
ην άξζξν 17 παξ.11  Ν.3470/2006,ΦΔΚ Α 132/28.6.2006. 

Η ηζρχο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 
 

ηον Τποςπγό Εθνικήρ Οικονομίαρ και Οικονομικών αναθέηοςμε ηην 
δημοζίεςζη και εκηέλεζη ηος παπόνηορ διαηάγμαηορ. 

 
Αθήνα, 25 επηεμβπίος 1998 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟ 
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ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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