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ΑΠΟΦΑΖ 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, 

ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ 

 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1.ηελ  παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86Α΄ /11.4.2012), 
 
2.ηνλ  Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154Α΄/ 25.7.1997) θαη ην ΠΓ 340/1998 (ΦΔΚ 
228/ηεπρ Α/6-10-1998) 
 
3.ηελ  έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ  Κώδηθα Γενληνινγίαο ησλ Λνγηζηώλ 
Φνξνηερληθώλ  από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ζηελ Κ/70/10-10-2012  ζπλεδξίαζε ηεο. 
 
4. Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη    
θακία δαπάλε ζε βάξνο ηνπ  Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ, 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

ΣΟΝ  ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ 

ΛΟΓΗΣΩΝ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΩΝ 

 

 
I. ΓΔΝΗΚΔ  ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
κοπόρ 

 
Ο παξώλ Κώδηθαο έρεη σο ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο 
δηαθάλεηαο ησλ παξερνκέλσλ από ηνπο Λνγηζηέο θαη Φνξνηερληθνύο 
ππεξεζηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηόζν ηνπ εζηθνύ θαη  επαγγεικαηηθνύ θύξνπο 
ηνπο θαη ησλ λόκηκσλ δηθαησκάησλ θάζε Φπζηθνύ ή Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 
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πνπ ρξεζηκνπνηεί ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο, όζν θαη 
ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

 
Πεδίο  και Έκηαζη Δθαπμογήρ 

 
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο εθαξκόδνληαη ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο 
Λνγηζηέο θαη Φνξνηερληθνύο, ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ή κηζζσηνύο, κέιε 
ή κε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ( ΟΔΔ), νη νπνίνη ππνρξενύληαη λα 
ηεξνύλ ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο θαλόλεο θαη αξρέο ηνπ πξνβιέπνληαη 
ζηνλ παξόληα θώδηθα θαζώο επίζεο θαη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 
απνξξένπλ από δηαηάμεηο άιισλ λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ,  
ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ θαη ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ. 
 
2. Θέκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα Κώδηθα   ζπκπιεξώλνληαη 
κε ηνλ ηζρύνληα Κώδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνύο 
Οκνζπνλδίαο Λνγηζηώλ (International Federation of Accountants). 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

Θεμελιώδειρ Απσέρ Αζκήζεωρ Δπαγγέλμαηορ 
 
 

Ο Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο αθόινπζεο 
ζεκειηώδεηο αξρέο: 
 
1. Ακεπαιόηηηα - λα είλαη επζύο θαη εηιηθξηλήο ζε όιεο ηηο επαγγεικαηηθέο 

θαη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο, 

2. Ανηικειμενικόηηηα - λα κελ επηηξέπεη ηελ πξνθαηάιεςε, ηε ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή ηελ θαηαρξεζηηθή επηξξνή άιισλ, πνπ αλαηξεί ηελ 

επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή θξίζε, 

3. Δπαγγελμαηική επάπκεια και δέοςζα πποζοσή – λα θαηαβάιεη θάζε 

πξνζπάζεηα  γηα ηε δηαηήξεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ν πειάηεο ή 

ν εξγνδόηεο ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, κέζσ 

ζπλερνύο επηκόξθσζεο κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ λνκνζεζία, 

ηελ πξάμε θαη ηηο ηερληθέο,  

4. Δσεμύθεια - λα ηεξεί ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

απνθηήζεθαλ σο απνηέιεζκα ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ 

ζρέζεσλ θαη, ζπλεπώο, λα κελ απνθαιύπηεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα 

πιεξνθνξία ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ θαηάιιειε θαη εηδηθή αξκνδηόηεηα θαη  αλ 
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δελ ππάξρεη λνκηθό ή επαγγεικαηηθό δηθαίσκα ή ππνρξέσζε λα 

γλσζηνπνηήζεη, λα κε ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθό 

όθεινο ή γηα όθεινο ηξίησλ, 

5. Δπαγγελμαηική ζςμπεπιθοπά - λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ζρεηηθνύο 

λόκνπο θαη θαλνληζκνύο θαη λα απνθεύγεη θάζε ελέξγεηα πνπ απαμηώλεη ην 

επάγγεικα, 

6. Κοινωνική ςπεςθςνόηηηα – λα αζθεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα κε αμηνπηζηία θαη θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα απέλαληη ζην 

επάγγεικα, ηνλ πειάηε θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν. 

 

                                              

ΑΡΘΡΟ 4 

Δννοιολογικοί  πποζδιοπιζμοί 

 
 Ο Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο απαηηείηαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηόο ηνπ λα εληνπίδεη θαη αμηνινγεί ηνπο θηλδύλνπο κε βάζε ηηο 

ζεκειηώδεηο αξρέο, ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 

θαη λα πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ή κείσζή ηνπο ζε 

λνκίκσο απνδεθηά επίπεδα. 

Κίνδςνοι και ενέπγειερ 

Α. Κίνδςνοι: ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ από έλα επξύ θάζκα ζρέζεσλ θαη 

πεξηζηάζεσλ. 

Μηα ζρέζε ή πεξίζηαζε δεκηνπξγεί θίλδπλν όηαλ κπνξεί λα δηαθπβεύζεη, ή ζα 

κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη ζα δηαθπβεύζεη ηε ζπκκόξθσζε ηνπ  Λνγηζηή 

Φνξνηερληθνύ  κε ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο.  

Μηα πεξίζηαζε ή κία ζρέζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 

θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκόξθσζε κε πεξηζζόηεξεο από 

κία ζεκειηώδεηο αξρέο.  

Οη θίλδπλνη εκπίπηνπλ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

1. Κίνδςνορ πποζωπικού ζςμθέπονηορ :  ν θίλδπλνο όηη έλα νηθνλνκηθό ή 

άιιν ζπκθέξνλ ζα επεξεάζεη αλάξκνζηα κία απόθαζε ή ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ  Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ, 

2. Κίνδςνορ αςηο-αξιολόγηζηρ : ν θίλδπλνο όηη ν Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο δε 

ζα αμηνινγήζεη ζσζηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ή άιινπ αηόκνπ 

ηνπ γξαθείν ηνπ, 
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3. Κίνδςνορ ςπεπάζπιζηρ : ν θίλδπλνο  λα δηαθπβεύεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα 

ηνπ  Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ όηαλ απηόο ππεξαζπίδεηαη  ηνλ πειάηε ή ηνλ 

εξγνδόηε ηνπ,  

4. Κίνδςνορ εξοικείωζηρ : ν θίλδπλνο πνπ νθείιεηαη ζηε καθξά θαη ζηελή 

ζρέζε ηνπ  Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ κε ηνλ πειάηε ή εξγνδόηε, ε νπνία κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηνλ επεξεαζκό ηεο αληηθεηκεληθόηεηάο ηνπ ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ 

5. Κίνδςνορ εκθοβιζμού : ν θίλδπλνο όηη ν  Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο ζα 

απνζαξξύλεηαη από ην λα ελεξγεί αληηθεηκεληθά, ιόγσ πηέζεσλ. 

Β. Δνέπγειερ: είλαη ηα κέηξα πνπ κπνξεί λα εμαιείςνπλ ηνπο θηλδύλνπο ή λα 

ηνπο κεηώζνπλ ζε έλα απνδεθηό επίπεδν θαη  εκπίπηνπλ ζε δύν γεληθέο 

θαηεγνξίεο: 

1. Δλέξγεηεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηνλ επαγγεικαηηζκό, ηηο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ή θαλνληζκνύο , δειαδή: 

 Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη εκπεηξία γηα ηελ είζνδν ζην 

επάγγεικα , 

 Σπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε , 

 Καλνληζκνί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο , 

 Δπαγγεικαηηθά πξόηππα επαγγεικαηηθή ή θαλνληζηηθή 

παξαθνινύζεζε θαη πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο , 

 Δμσηεξηθή αμηνιόγεζε από έλα λνκηθά αξκόδην ηξίην κέξνο ησλ 

εθζέζεσλ, ησλ απνδόζεσλ, ησλ επηθνηλσληώλ ή ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ παξάγνληαη από έλαλ επαγγεικαηία Λνγηζηή 

Φνξνηερληθό. 

2.  Δλέξγεηεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. 

 Απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα θνηλνπνίεζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ζηνλ νξγαληζκό,  ζην επάγγεικα ή ζε κηα ξπζκηζηηθή αξρή, ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο εξγνδόηεο θαη ηνπο 

πειάηεο λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζε αληηεπαγγεικαηηθή ή 

αλήζηθε ζπκπεξηθνξά , 

 Η ππνρξεσηηθή θαηαγγειία ησλ αληηδενληνινγηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ. 

 

Γ. Δπίλςζη ηθικού διλήμμαηορ 
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 Ο Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο κπνξεί λα θιεζεί λα επηιύζεη κηα ζύγθξνπζε  κε 

ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο. Γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζεη απηό πξέπεη λα ζηεξηρζεί 

ζηα θάησζη: 

 Τα νπζηώδε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, 

 Τα εζηθά δεηήκαηα πνπ εκπιέθνληαη, 

 Τηο ζεκειηώδεηο αξρέο πνπ ζπλδένληαη κε ην ελ ιόγσ ζέκα, 

 Τηο βεβαησκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

 Τνπο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο δξάζεο. 

Αθνύ εμεηάζεη ηνπο ζρεηηθνύο παξάγνληεο θαη αμηνινγώληαο ην βάξνο ησλ 

ζπλεπεηώλ θάζε πηζαλήο πνξείαο δξάζεο, ν Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο θαζνξίδεη 

ηελ θαηάιιειε δξάζε. Δάλ ην ζέκα παξακέλεη αλεπίιπην, ν Λνγηζηήο 

Φνξνηερληθόο κπνξεί λα δηεμάγεη δηαβνπιεύζεηο κε άιια αξκόδηα πξόζσπα 

εληόο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνύ γηα λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε. Τέινο 

δύλαηαη λα επηθνηλσλήζεη κε  ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Δπηκειεηήξηνπ  πνπ είλαη  αξκόδηνο θνξέαο εποπηείαρ ηηρ ηήπηζηρ ηος 

παπόνηορ Κώδικα Γεονηολογίαρ.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Οπιζμοί 

 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο, νη παξαθάησ όξνη ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηηο 
πξνζδηνξηδόκελεο έλλνηεο: 
 
Μέλη ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην 
Ν.1100/1980, όπσο ηζρύεη. 
 
Λογιζηέρ  Φοποηεσνικοί είλαη όζνη έρνπλ ιάβεη επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα 
από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 
Πελάηηρ είλαη θάζε Φπζηθό ή Ννκηθό Πξόζσπν πνπ αλαζέηεη ζε Λνγηζηή  
Φνξνηερληθό, κηζζσηό ή ειεύζεξν επαγγεικαηία λα ηνπ πξνζθέξεη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ είηε ζε ζηαζεξή ζρέζε (ηήξεζε ή επίβιεςε βηβιίσλ) γηα 
νξηζκέλν ή αόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα είηε εθηάθησο (δηάθνξεο θνξνινγηθέο, 



6 

 

ινγηζηηθέο ή νηθνλνκηθέο γεληθά εξγαζίεο),ζηα πιαίζηα ησλ εθηεινπκέλσλ από 
απηόλ εξγαζηώλ. 
 

Βοηθόρ είλαη θάζε ηξίηνο ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινύκελεο 

εξγαζίεο από ην  Λνγηζηή  Φνξνηερληθό  , πνπ εγγξάθσο ηνπ έρνπλ αλαηεζεί.  

Νόμιμη αμοιβή Λογιζηή-θοποηεσνικού είλαη θάζε ακνηβή ε νπνία 

πξνθύπηεη: 

1) ύζηεξα από λόκηκα αλαηεζεηκέλε εξγαζία, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία, βάζεη ηδηαίηεξεο ζπκθσλίαο ησλ δύν πιεπξώλ, 

2) γηα ηνπο παξέρνληεο ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ππαιιειηθή ζρέζε, βάζεη ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπιινγηθέο ή αηνκηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

 

ΗΗ. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ , ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ 

ΑΚΖΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

        

ΑΡΘΡΟ 6 

Απσέρ παποσήρ επαγγελμαηικών ςπηπεζιών 

1. Ο  Λνγηζηήο  Φνξνηερληθόο  νθείιεη λα παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε λνκηκόηεηα ζηελ παξνρή 
ησλ ππεξεζηώλ ηνπ απηώλ θαη ηελ εγθπξόηεηα ηεο εθθξαδόκελεο απ’ απηόλ 
επαγγεικαηηθήο γλώκεο. Πξνο ηνύην είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί παξάιιεια 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ηνλ παξόληα Κώδηθα, 
 
2. Ο  Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο  δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηεί βνεζνύο γηα ηελ 
παξνρή ησλ επαγγεικαηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ, έρεη όκσο ηελ επζύλε γηα ηελ 
εξγαζία πνπ εθηέιεζαλ νη βνεζνί ηνπ, ηνπο νπνίνπο ππνρξενύηαη λα 
επηβιέπεη θαη λα αλαζέηεη ζ’ απηνύο κόλν ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζνπλ ηθαλνπνηεηηθά,  
 

3. Ο Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο πξέπεη λα αμηνινγεί ηπρόλ θηλδύλνπο πνπ 

απεηινύλ ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο, όηαλ γλσξίδεη 

πεξηζηάζεηο ή ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηελ ηήξεζε απηώλ ησλ 

ζεκειησδώλ αξρώλ, 

4. Ο Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο ιακβάλεη ηόζν πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά 

ζηνηρεία ππόςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θηλδύλνπ. Δάλ ν 

θίλδπλνο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο, ν Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο ζα πξέπεη λα 
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παξαηηεζεί από ηελ νπνηαδήπνηε δέζκεπζε έρεη αλαιάβεη ή από ηελ 

επηρείξεζε πνπ ηνλ απαζρνιεί. Δάλ έλαο  Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο παξαβηάζεη 

θαηά ιάζνο κηα δηάηαμε ηνπ παξόληνο Κώδηθα, αλάινγα κε ηε θύζε θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο, κηα ηέηνηα αθνύζηα παξαβίαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη 

δελ ζίγεη ηελ ηήξεζε ησλ ζεκειησδώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη, εθόζνλ ε 

παξαβίαζε εληνπίζηεθε, δηνξζώζεθε ακέζσο θαη εθαξκόζηεθαλ όια ηα 

αλαγθαία κέηξα δηαζθάιηζεο. Όηαλ έλαο Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο 

αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο ε εθαξκνγή κηαο εηδηθήο 

δηάηαμεο ηνπ Κώδηθα ζα νδεγνύζε ζε αλεπηζύκεην απνηέιεζκα ή ελαληίνλ 

ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, ζπληζηάηαη απηόο λα ζπκβνπιεύεηαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηήξηνπ  πνπ είλαη αξκόδηνο θνξέαο 

επνπηείαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο Κώδηθα.  

 Σε θάζε πεξίπησζε, ν Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο νθείιεη: 
 
4.1. Να ζπκπεξηθέξεηαη κε αμηνπξέπεηα έλαληη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ 

κεξώλ, ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ κειώλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ, 
4.2. Να αζθεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ρσξίο λα ζίγεη ηελ  ηηκή 

θαη ηελ ππόιεςε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ή λα πξνθαιεί ακθηβνιίεο γηα 
ηελ  επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ή αμηνπηζηία , 

4.3. Να παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ κε ηξόπν αληηθεηκεληθό 
ηεξώληαο ηε Λνγηζηηθή θαη Φνξνινγηθή Ννκνζεζία αιιά θαη θάζε Νόκν 
πνπ αθνξά ζην επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ, 

4.4. Να κελ εγθαηαιείπεη ρσξίο αλαίηην ιόγν νπνηαδήπνηε εξγαζία ηνπ έρεη 
αλαηεζεί  αθήλνληαο εθηεζεηκέλνπο  ζπλεξγάηεο, πειάηεο θαη εξγνδόηεο, 

4.5. Να κελ παξέρεη αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 
ζε ζπλεξγάηεο ή πειάηεο ηνπ εξγνδόηε-πειάηε ηνπ ή θαη ηξίηνπο θαζώο 
θαη ζηα ζεζκηθά ή εληεηαικέλα Κξαηηθά Όξγαλα , Φνξείο θαη Γεκόζηεο 
Υπεξεζίεο. Δάλ ε ππνρξέσζή ηνπ απηή γίλεη αηηία λα ιπζεί ε έκκηζζε ή 
επαγγεικαηηθή ζρέζε ηνπ, ιόγσ άξλεζήο ηνπ έλαληη εληνιώλ ηνπ 
εξγνδόηε ή πειάηε ηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην θαηαγγείιεη άκεζα 
ζην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην,  

4.6. Να κε δπζθεκεί, απεηιεί, πξνζβάιιεη ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγάηεο, 
πειάηεο ή θαη ηξίηνπο ,λα κελ αληαγσλίδεηαη κε αζέκηην ηξόπν 
ζπλαδέιθνπο θαη λα κελ επηδηώθεη ηελ πξνζέιθπζε ή δηαηήξεζε 
εξγαζηώλ κε κε δηαθαλή κέζα ή ςεπδείο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα 
επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζόληα, 

4.7. Να ηεξεί ην επαγγεικαηηθό απόξξεην γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδεηαη 
θαη αθνξνύλ ηνλ εξγνδόηε ή πειάηε ηνπ αθόκε θαη αλ ζεσξεί όηη ε 
παξνρή θάπνησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπο αθνξνύλ δε πξόθεηηαη λα ηνπο 
βιάςεη, 

4.8. Να κελ ππνγξάθεη θαη λα κε δηεθπεξαηώλεη εξγαζίεο νη νπνίεο δελ 
θαιύπηνληαη από ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα όπσο απηή ρνξεγείηαη 
από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά 
δηαηάμεηο,  

4.9. Να εθαξκόδεη ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία ,όπσο ηζρύνπλ 
θάζε θνξά, 
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4.10. Να πξνζηαηεύεη θαη λα ζέβεηαη ηηο νδεγίεο θαη ηηο  θαηεπζύλζεηο ηεο 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ θαη λα κε 
ζπγθαιύπηεη θακία παξάβαζε ηνπ παξόληνο Κώδηθα πνπ πεξηήιζε από 
νηνλδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζε γλώζε ηνπ, 

4.11. Να κε δέρεηαη  λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο, κε ακνηβή ή δσξεάλ, ζε 
επαγγεικαηίεο, εηαηξείεο θαη ηδηώηεο, αλ δελ ππάξρεη κεηαμύ ηνπο 
ππαιιειηθή ζρέζε κε όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε εξγαηηθή θαη 
αζθαιηζηηθή λνκνζεζία ή ζύκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κε ηελ 
έθδνζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηνηρείνπ ηνπ ΚΒΣ θαη ε νπνία 
πξνϋπνζέηεη έλαξμε εξγαζηώλ ζε Γ.Ο.Υ.   Δμαηξεηηθώο, επηηξέπεηαη ε 
παξνρή ππεξεζηώλ, ρσξίο ηνλ σο άλσ πεξηνξηζκό πξνο ζύδπγν ή πξνο 
ζπγγελή εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη ηνπ ηξίηνπ βαζκνύ, θαζώο θαη 
πξνο Λνγηζηή  Φνξνηερληθό ή ζπληαμηνύρν Λνγηζηή  Φνξνηερληθό, 
εθόζνλ πξόθεηηαη γηα πξνζσπηθή ηνπο ππόζεζε. 

4.12. Σε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ιόγσ έθηαθηνπ γεγνλόηνο, 
ζνβαξήο αζζέλεηαο ή αλσηέξαο βίαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 
πειαηώλ ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο , λα απεπζύλεηαη ζε 
ζπλάδειθν  Λνγηζηή Φνξνηερληθό ίδηαο ηάμεο. 

 
5. Σε θάζε πεξίπησζε, ν Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο  παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ αηνκηθά κόλν αλ ε επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηόηεηα είλαη ζε ηζρύ.  
 
6.Κάζε Λνγηζηήο  Φνξνηερληθόο ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ είλαη 
ππνρξεσκέλνο, εληόο 3 κελώλ από ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 
ζπληαμηνδόηεζεο, λα ελεκεξώζεη ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην θαη λα 
θαηαζέζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηόηεηά.  

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

Ανεξαπηηζία και Ανηικειμενικόηηηα 
 
1. Ο Λνγηζηήο  Φνξνηερληθόο νθείιεη πάληνηε λα αζθεί ην Λνγηζηηθό  
Φνξνηερληθό έξγν θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό θαη αλεμάξηεην από θάζε είδνπο 
επηξξνή, 
 
2. Ο   Λνγηζηήο  Φνξνηερληθόο πνπ δηαπηζηώλεη ζνβαξέο παξαηππίεο νθείιεη 
λα κελ απνδερζεί ή λα δηαθόςεη άκεζα ηε ζπγθεθξηκέλε  εξγαζία, ελώ 
απαγνξεύεηαη λα ζπκπξάηηεη ζε θνξνδηαθπγή αλεμαξηήησο πνζνύ, 
 
3. Ο  Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο ,όηαλ απεηιείηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ θαη  αδπλαηεί 
λα παξάζρεη κία έληηκε θαη ακεξόιεπηε γλώκε, νθείιεη λα κελ απνδερζεί ηελ 
εξγαζία ή λα ζηακαηήζεη κηα ζπλεξγαζία ιόγσ παξάβαζεο θνξνινγηθώλ 
δηαηάμεσλ, παξά ηελ αληίζεηε πξνθνξηθή ή έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε-  
εξγνδόηε ηνπ, 
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4. Ο Λνγηζηήο  Φνξνηερληθόο  νθείιεη λα ηεξεί ηνπο αθόινπζνπο θαλόλεο ώζηε 
λα εμαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθόηεηά ηνπ: 
 

4.1. Να κελ εθηειεί νηαλδήπνηε εξγαζία ρσξίο λα εθδίδεη ηα λόκηκα 
δηθαηνινγεηηθά θαη απνδείμεηο, 

4.2. Να κελ απνθαζίδεη ν ίδηνο ζε ζέκαηα κε αξκνδηόηεηάο ηνπ,  
4.3. Να είλαη ζπλεξγάζηκνο κε ηηο θνξνινγηθέο ή άιιεο θξαηηθέο 

αξρέο θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ νκαιή δηεμαγσγή θάζε είδνπο ειέγρνπ 
πνπ δέρεηαη ε Δπηρείξεζε ή ν Πειάηεο ηνπ ή ν Δξγνδόηεο ηνπ, 
εθηόο  ησλ πεξηπηώζεσλ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο, 

4.4. Να ηεξεί απζηεξά ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη 
απνθάζεηο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ αζπκβίβαζησλ ζρεηηθά κε ην επάγγεικα,  

4.5. Να θαηαγγέιιεη ζηελ Δπηηξνπή  Τεξήζεσο Γενληνινγίαο ηνπ 
Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηήξηνπ θάζε ηξίην πνπ ελεξγεί ελάληηα ζηνλ 
παξόληα Κώδηθα αιιά θαη πνπ εμαζθεί ην επάγγεικα επθαηξηαθά 
ρσξίο επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα ή παξαλόκσο,  

4.6. Να ζέηεη ηε ζθξαγίδα θαη ηελ ειεθηξνληθή  ππνγξαθή ηνπ ζε 
θάζε έληππν ή έγγξαθν πνπ ζπληάζζεη, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ηέζεθαλ ππόςε ηνπ. 

4.7. Να κε δέρεηαη δώξα ή θηινμελία ζεκαληηθήο αμίαο θαζώο 
ππάξρεη ην ελδερόκελν λα επεξεάζνπλ ηελ αληηθεηκεληθόηεηά θαη 
ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, 

4.8. Να κελ απνδέρεηαη πξόηαζε από επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηελ Λνγηζηηθή Φνξνηερληθή ηνπο θάιπςε, γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπ ζην εηαηξηθό ή κεηνρηθό θεθάιαην εηαηξεηώλ ή ζηελ 
δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν θαζώο ππάξρεη 
ζνβαξό ελδερόκελν λα απνιέζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη ηελ 
αληηθεηκεληθόηεηά ηνπ θαη λα ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο ηνπ 
παξόληνο Κώδηθα, 

4.9. Να κελ απνδέρεηαη πειάηεο ηνπ λα κπεη εγγπεηήο ζε δάλεην πνπ 
ρνξεγήζεθε ζηνλ ίδην ή πξόζσπν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, 

4.10.  Να ζέηεη ηηο πξνϋπνζέζεηο εθείλεο ώζηε νη θηιηθέο ή 
νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε βάζνο ρξόλνπ λα κελ 
επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ,ηελ αλεμαξηεζία θαη 
ηελ αληηθεηκεληθόηεηά ηνπ. 

 
5. Ο Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο πνπ κεηέρεη ή πξόθεηηαη λα κεηάζρεη, είηε σο 
νκόξξπζκνο κέινο ή δηαρεηξηζηήο ζε ΟΔ ή ΔΔ ή ΔΠΔ, είηε σο κέινο ΓΣ 
Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ππνρξενύηαη εληόο κελόο λα γλσζηνπνηεί ζην ΟΔΔ 
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή αθνξά ηηο ηδηόηεηέο ηνπ απηέο, πξνζθνκίδνληαο 
αληίγξαθν ηνπ ηξνπνπνηεζέληνο θαηαζηαηηθνύ είηε ησλ πξαθηηθώλ ΓΣ θαη ΓΣ 
ησλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
 

Δσεμύθεια 
 

1. Ο Λνγηζηήο  Φνξνηερληθόο θαη θάζε ππάιιεινο ή ζπλεξγάηεο ηνπ νθείιεη 
λα ηεξεί ην   επαγγεικαηηθό απόξξεην θαη λα κελ απνθαιύπηεη γεγνλόηα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζηε γλώζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, 
εθηόο αλ έρεη ηέηνηα ππνρξέσζε από ην λόκν, 
 
2. Απαγνξεύεηαη ζην  Λνγηζηή Φνξνηερληθό  λα θάλεη ρξήζε θαζ’ νηνλδήπνηε 
ηξόπν γηα όθεινο δηθό ηνπ, ηξίησλ ή αληαγσληζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ησλ 
γεγνλόησλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηήιζαλ ζε γλώζε ηνπ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εθηόο αλ ε απνθάιπςε ησλ γεγνλόησλ θαη ησλ 
πιεξνθνξηώλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ ελώπηνλ δηθαζηηθήο 
αξρήο ή ηελ ππνζηήξημε ησλ ζέζεώλ ηνπ ελώπηνλ ησλ Πεηζαξρηθώλ Οξγάλσλ 
ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ, 
 
3. Ο   Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο  νθείιεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθό απόξξεην 
θαη κεηά ηε ιήμε ηεο παξνρήο ησλ επαγγεικαηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ πξνο 
νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, 

4. Ο  Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο νθείιεη λα ππελζπκίδεη ζηνπο βνεζνύο θαη ηνπο 
ζπλεξγάηεο ηνπ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ απνξξήηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ  9 
 

Ποιοηική επάπκεια Λογιζηικών και Φοποηεσνικών επγαζιών 
 
1.Ο  Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο  ππνρξενύηαη γηα θάζε εθηεινύκελε απ’ απηόλ 
εξγαζία λα αθνινπζεί πηζηά ηόζν ην πξνβιεπόκελν από ην ΠΓ340/1998 
πεξηερόκελν ηεο  ,όπσο απηό ηζρύεη θάζε θνξά, θαη όηη άιιν κειινληηθά 
εληαρζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ,   όζν θαη όηη  ε 
εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία νξίδεη ζαλ ππνρξεώζεηο ησλ επηηεδεπκαηηώλ ή 
ησλ ηδησηώλ ζηνπο νπνίνπο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Πιεκκειήο εθηέιεζε 
ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ επηθέξεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα Κώδηθα, 
 
2. Ο  Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο νθείιεη λα ελεκεξώλεηαη ζπλερώο γηα όιεο ηηο 
Ννκνζεηηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνύλ ην επάγγεικά ηνπ θαη γεληθόηεξα λα 
θξνληίδεη γηα ηε «δηα βίνπ» εθπαίδεπζή ηνπ θαη κέζσ ηνπ Οηθνλνκηθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ παξαθνινπζώληαο ηα ηαθηηθά ζεκηλάξηα πνπ ζα πξνζθέξεη 
δσξεάλ ην ΟΔΔ, ώζηε λα δηαζθαιίδεη ηνλ εξγνδόηε ηνπ ή ηνπο πειάηεο ηνπ 
κέζσ πςεινύ επηπέδνπ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, 
 
3. Σε πεξίπησζε πνπ δεηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πειάηεο ηνλ νπνίν δε κπνξεί  
λα εμππεξεηήζεη ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο ή ιόγσ έιιεηςεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ 
πνπ νξίδνπλ νη λόκνη, νθείιεη λα ηνλ παξαπέκςεη ζε ζπλάδειθν πνπ έρεη ηα 
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λόκηκα πξνζόληα ή λα επηιέμεη από ιίζηα ζπλαδέιθσλ πνπ ππάξρεη ζην ΟΔΔ 
θαη έρνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
 

Δςθύνη  και Τποσπεώζειρ ηος παπέσονηορ ςπηπεζίερ  
Λογιζηή Φοποηεσνικού 

 
 

1.   Ο  Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο επζύλεηαη γηα θάζε πεξηνπζηαθή ή εζηθή δεκία 
πνπ πξνθάιεζε κε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςή ηνπ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηώλ ζηνλ πειάηε ή εξγνδόηε ηνπ ,θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Ο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ θέξεη ην βάξνο ηεο απόδεημεο ηεο ύπαξμεο 
ππαηηηόηεηαο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έιιεηςεο ππαηηηόηεηαο ιακβάλνληαη ππόςε νη εηδηθέο 
ζπλζήθεο , ηδίσο : 

 Τν δηαζέζηκν ρξνληθό πεξηζώξην κέρξη ηε ιήμε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο, 

 Η πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέδσζε ν δεκησζείο, 

 Ο εύινγνο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα αληίζηνηρε ππεξεζία 
ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ηδηαίηεξν θόξην θάπνησλ ρξνληθώλ 
πεξηόδσλ, 

 Η αμία ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο, 

 Η ειεπζεξία δξάζεο πνπ δόζεθε ζην Λνγηζηή Φνξνηερληθό ζην 
πιαίζην ηεο  αλαηεζείζαο εξγαζίαο θαη  

 Τν αλ ν δεκησζείο αλήθεη ζε θαηεγνξία κεηνλεθηνύλησλ ή 
εππξόζβιεησλ πξνζώπσλ. 

 
3. Η ύπαξμε ή δπλαηόηεηα ηειεηόηεξεο ππεξεζίαο θαηά ην ρξόλν παξνρήο ηεο 
ππεξεζίαο ή κεηαγελέζηεξα δε ζεκειηώλεη άλεπ εηέξνπ ππαηηηόηεηα, 
 
4. Δάλ ε ππεξεζία δελ παξαζρεζεί γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ ηνλ παξέρνληα 
ππεξεζίεο, ηόηε ν πειάηεο δηθαηνύηαη λα ιάβεη όηη θαηέβαιε σο αληίηηκν γηα ηε 
κε παξαζρεζείζα ππεξεζία, 
 
5. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε πειάηε 
ηνπ πξέπεη λα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζθνξν 
ηξόπν( fax ή mail) θαη λα ηνπ παξαζρεζεί εύινγνο ρξόλνο , ν νπνίνο δε 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δύν κήλεο, λα βξεη άιιν ζπλεξγάηε αλάινγα κε 
ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξεί Β΄ ή Γ΄ ηνπ ΚΒΣ. 
  
 6. Σε πεξηπηώζεηο πνπ ν πειάηεο δε ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο έγγξαθεο ή 
πξνθνξηθέο ππνδείμεηο ηνπ ή παξαβαίλεη εζειεκέλα ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία 
ε  κε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο  
πξνεγνύκελεο πξνζεζκίαο. 
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7. Σε πεξίπησζε  ιύζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε πειάηε, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 
νθείιεη λα παξαδώζεη , κε πξσηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο όια ηα 
έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε ηνπ ζην ζπλάδειθν ηνπ  πνπ ζα ζπλερίζεη 
ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηά από έγγξαθε εληνιή ηνπ πειάηε ή  ζρεηηθό  
έγγξαθν αίηεκα ηνπ ζπλαδέιθνπ. Ο Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο ππνρξενύηαη λα 
κελ αλαιάβεη ηε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην πειάηε εάλ ζην σο 
άλσ πξσηόθνιιν δελ αλαθέξεηαη ξεηά όηη έρνπλ εμνθιεζεί, κε νπνηνλδήπνηε 
ζπκθσλεκέλν ηξόπν , νη ακνηβέο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε παξαζρέζεθαλ.    

 
 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  11 
 

Γιαθήμιζη – Αθέμιηορ Ανηαγωνιζμόρ 
 
1. Δπηηξέπεηαη ε κε θάζε κέζν  πξνβνιή, δεκνζηνπνίεζε θαη πξνώζεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ λόκηκα αζθνύλησλ ην επάγγεικα 
Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ είηε αηνκηθά είηε κε νπνηαδήπνηε εηαηξηθή κνξθή ζην 
κέηξν θαη ην βαζκό πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ θαη κε ηξόπν πνπ δελ 
ππνβαζκίδεη ην Λνγηζηηθό Φνξνηερληθό επάγγεικα. 
 
2. Δπηηξέπεηαη ηδίσο ε δεκνζίεπζε θαη θπθινθνξία επαγγεικαηηθώλ 
θαηαρσξήζεσλ, έληππα ή ειεθηξνληθά, ζηηο εθεκεξίδεο ή ηα πεξηνδηθά, κε 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη αλαθνξά  είηε ζε ηδηαίηεξν ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο 
είηε ζε λόκηκα αμηνινγεκέλε θαηεγνξία. 
 
3. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνβνιή ή δεκνζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ησλ 
Λνγηζηώλ Φνξνηερληθώλ πνπ παξέρνληαη είηε αηνκηθά είηε κε νπνηαδήπνηε 
εηαηξηθή κνξθή  δελ πξέπεη: 
 α. λα είλαη αζέκηηε, 
 β. λα είλαη αλαθξηβήο, αλαιεζήο ή παξαπιαλεηηθή,  
 γ. λα πεξηέρεη αλαθνξέο ή ζπγθξίζεηο κε άιινπο Λνγηζηέο Φνξνηερληθνύο  
ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ή ηελ ακνηβή ή ηε κέζνδν ακνηβήο ή 
λα δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηά ηνπο θαη  
 δ. λα πεξηέρεη νλόκαηα πειαηώλ εθηόο εάλ ππάξρεη ξεηή έγγξαθε ζπλαίλεζή 
ηνπο πξνο ηνύην. 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ  12 
 

σέζειρ με ζςναδέλθοςρ ,Δλεγκηικούρ Φοπείρ και λοιπούρ Φοπείρ ηος 
Γημοζίος  
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1. Ο   Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα, 
εηιηθξίλεηα θαη εθηίκεζε έλαληη όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ , είηε απηνί  είλαη 
παξόληεο είηε είλαη απόληεο θαη λα πξναζπίδεη ηα λόκηκα δηθαηώκαηά ηνπο πνπ 
απνξξένπλ από ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, 

 

2. Οη αζθνύληεο ην επάγγεικα ηνπ  Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ έρνπλ ππνρξέσζε 

λα ζέβνληαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ππνπξγείσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλαιιάζζνληαη θαη ηνπο Γεκόζηνπο Λεηηνπξγνύο, αλεμαξηήησο 

βαζκίδνο. Τελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ πξνο ηνπο Λνγηζηέο  Φνξνηερληθνύο θαη 

νη εθπξόζσπνη ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο όπσο επηβάιιεηαη από ηε λνκνζεζία 

πνπ ηνπο δηέπεη. Κάζε παξάβαζε ηεο αξρήο απηήο από νπνηνδήπνηε κέξνο, 

ειέγρεηαη θαη από ην  Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην. Αλ ε παξάβαζε έγηλε από  

Λνγηζηή  Φνξνηερληθό, ε Δπηηξνπή Τεξήζεσο Γενληνινγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Δπηκειεηήξηνπ απνθαζίδεη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ. Αλ  έγηλε από 

δεκόζην ππάιιειν ή δεκόζην ιεηηνπξγό, ε Δπηηξνπή Τεξήζεσο Γενληνινγίαο  

αλαθέξεη ην γεγνλόο ηνύην εγγξάθσο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Ο.Δ.Δ 

πξνθεηκέλνπ λα επηιεθζεί θαη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο. 

3.Σηελ πεξίπησζε πνπ ν Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο ρξεζηκνπνηεί ζπλάδειθό 

ηνπ ηαθηηθά ή έθηαθηα ή γηα ηε δηεθπεξαίσζε όισλ ή νξηζκέλσλ εξγαζηώλ ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ πξέπεη: 

 

 Να ζπκπεξηθέξεηαη πξνο απηόλ ζπλαδειθηθά θαη κε ηζνηηκία,  

 Να ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ κε ζπλαδειθηθόηεηα, επγέλεηα θαη 
θαηαλόεζε, λα κε ζίγεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη αηνκηθή ηνπ 
αμηνπξέπεηα θαη λα κελ ηνλ απαζρνιεί ζε κε Λνγηζηηθά ή 
Φνξνηερληθά θαζήθνληα, 

  Να θαηαβάιιεη έγθαηξα ηε ζπκθσλεκέλε ακνηβή, 

 Να πξνβάιιεη ηελ εξγαζία ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ πξνο ηνλ 
πειάηε, ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο 

 
 

ΑΡΘΡΟ  13 
  

Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο  Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ: 
 

1. Από  ππάιιεινπο  ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ηνπ επξύηεξνπ 
Γεκόζηνπ Τνκέα, πνπ απαζρνινύληαη σο κηζζσηνί Λνγηζηέο 
Φνξνηερληθνί ζηελ ππεξεζία ζηελ νπνία εξγάδνληαη, 

  
2. Από ζπληαμηνύρνπο ηνπ Γεκνζίνπ γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα           

πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη  
 
 3.   Από Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο πνπ αζθνύλ ην ειεγθηηθό επάγγεικα., 
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Άπθπο 14 
 

Πποζηαζία ηος κύποςρ ηος ΟΔΔ 
 
1. Γελ επηηξέπεηαη ζην Λνγηζηή Φνξνηερληθό ε δηα δειώζεσλ πξνθνξηθώλ ή 
εγγξάθσλ, ππνβάζκηζε ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ θύξνπο ηνπ 
ΟΔΔ, 
Ωο ππνβάζκηζε ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ θύξνπο ηνπ ΟΔΔ 
ζεσξείηαη από κέξνπο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ  :  

 

 Η ηήξεζε ή ν ηζρπξηζκόο ηήξεζεο Φνξνινγηθώλ ή Λνγηζηηθώλ αξρώλ 
θαη πξνηύπσλ δηαθνξεηηθώλ από ηηο πξνβιεπόκελεο από ηε Δζληθή 
Ννκνζεζία ξπζκίζεηο, 

 Οη επαλεηιεκκέλεο παξεθθιίζεηο από απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΟΔΔ, 

 Η αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαηά νξγάλσλ ηνπ ΟΔΔ  εθδεινύκελε κε 
ηε ρξεζηκνπνίεζε απξεπώλ εθθξάζεσλ ή εηξσληθώλ ζρνιίσλ, ζε 
βάξνο απνθάζεσλ θαη ελεξγεηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηόηεηεο 
θαη ηα θαζήθνληα ησλ νξγάλσλ απηώλ, 

 Η απξεπήο ζπκπεξηθνξά θαηά δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ Διεγθηηθνύ 
Φνξέα. 

 
2. Γελ εκπίπηεη ζηνλ αλσηέξσ πεξηνξηζκό ε εκπηζηεπηηθή αλαθνξά πξνο ην 
ΟΔΔ πνπ ππνρξενύηαη λα θάλεη θάζε  Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο  
όηαλ δηαπηζηώλεη αμηόπνηλεο πξάμεηο ή παξαβηάζεηο ηνπ παξόληνο Κώδηθα  
από ζπλαδέιθνπο ή ηξίηνπο 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  15 
Σήπηζη ηος παπόνηορ Κώδικα – Κςπώζειρ 

 
Με δεδνκέλε θαη αλαγλσξηζκέλε ηελ αλάγθε πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ παξόληα 
θώδηθα  από όινπο αλεμαηξέησο ηνπ Λνγηζηέο Φνξνηερληθνύο είηε απηνί είλαη 
ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο είηε απαζρνινύληαη σο κηζζσηνί ζηνλ ηδησηηθό ή 
δεκόζην ηνκέα, ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  
 
1. Δπηβάιεη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ζηνπο ππαγόκελνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο Λνγηζηέο Φνξνηερληθνύο  
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2. Η δηαδηθαζία επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ θηλείηαη είηε απηεπάγγειηα 
από ηελ Δπηηξνπή Τεξήζεσο Γενληνινγίαο είηε θαηόπηλ θαηαγγειίαο Λνγηζηή 
Φνξνηερληθνύ ή Διεγθηηθνύ Φνξέα  ή ηξίηνπ, 
 
3. Κάζε Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο ή νπνηνζδήπνηε Διεγθηηθόο Φνξέαο ή ηξίηνο 
ππνρξενύηαη λα θαηαγγείιεη γξαπηώο πξνο ηελ Δπηηξνπή Τεξήζεσο 
Γενληνινγίαο ηνπ   Οηθνλνκηθνύ  Δπηκειεηεξίνπ θάζε παξάβαζε ηνπ 
παξόληνο Κώδηθα πνπ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ, αλαθέξνληαο ξεηά 
ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ ή ηελ επσλπκία ηνπ Φνξέα 
πνπ ππέπεζε ζηελ παξάβαζε, θαζώο θαη ηα πεξηειζόληα ζε γλώζε ηνπ 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η αλαθνξά είλαη απόξξεηε θαη γλσζηνπνηείηαη από ηελ 
Δπηηξνπή Τεξήζεσο Γενληνινγίαο κόλν ζηνλ αλαθεξόκελν Λνγηζηή 
Φνξνηερληθό ή Φνξέα, ν νπνίνο θαη θαιείηαη γηα παξνρή εμεγήζεσλ πξηλ 
απνθαζηζηεί ε ηπρόλ πεηζαξρηθή δίσμή ηνπ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16  

 

Γιοικηηικέρ Κςπώζειρ  

 

1. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Κώδηθα επηζύξεη πέξαλ ησλ 

θπξώζεσλ θαη πνηλώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη 

ηηο παξαθάησ θπξώζεηο: 

  έγγξαθε επίπιεμε, 

 ρξεκαηηθή πνηλή ή πξόζηηκν έσο 3000 επξώ. Τν παξαπάλσ πξόζηηκν 

ή ρξεκαηηθή πνηλή κπνξεί λα απμνκεηώλεηαη κε απόθαζε ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο ηνπ ΟΔΔ, 

Τα πνζά ησλ παξαπάλσ θπξώζεσλ ζεσξνύληαη έζνδα ηνπ ΟΔΔ θαη 

εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ, 

 πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα έσο έμη κελώλ θαη 

 νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο, εθόζνλ έρεη 

παξαβηάζεη θαζ΄ππνηξνπή ηνλ παξόληα Κώδηθα θαη ηνπ έρνπλ 

επηβιεζεί θπξώζεηο.  

 

2. Η δηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεσλ αλαζηέιιεηαη αλ γηα ηελ ίδηα πξάμε 

εθθξεκεί πνηληθή δίσμε, κεηά ην ηέινο ηεο νπνίαο , αλεμάξηεηα από ην 

απνηέιεζκά ηεο , ζπλερίδεηαη . 

Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεσλ δελ 

αλαζηέιιεηαη θαη  ηα αξκόδηα πεηζαξρηθά όξγαλα, κε εηδηθά πξνο ηνύην 

αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπο , επηβάιινπλ ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ παξόληα θώδηθα, αλεμάξηεηα από ηελ άζθεζε ή κε πνηληθήο δηαδηθαζίαο 

ή ηελ πξόνδό ηεο, ηδίσο ζε πεξίπησζε δηάπξαμεο παξαβάζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο ή ηελ αμηνιόγεζή 

ηνπο . 
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3. Οη παξαβάζεηο ηνπ παξόληνο Κώδηθα παξαγξάθνληαη κεηά ηξηεηία από ηελ 

ηέιεζή ηνπο, θάζε όκσο πξάμε δηαδηθαζίαο επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ  

ή ε ππνβνιή εγθιήζεσο θαζώο θαη θάζε πξάμε πνηληθήο δίσμεο δηαθόπηεη ηελ 

παξαγξαθή. Σε θάζε πεξίπησζε ε πξνζεζκία παξαγξαθήο δε κπνξεί λα 

ππεξβεί ηα πέληε ρξόληα από ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο, εθηόο αλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο δηαδηθαζίαο επηβνιήο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ηόηε 

ν ρξόλνο παξαγξαθήο ηεο δηνηθεηηθήο θύξσζεο δε ζπκπιεξώλεηαη πξηλ ηελ 

πάξνδν έηνπο από ηελ ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ. 
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Όπγανα επιβολήρ Γιοικηηικών Κςπώζεων   

 

Γηα ηελ επηβνιή ησλ Γηνηθεηηθώλ Κπξώζεσλ θαη ηελ εθδίθαζε ησλ ζρεηηθώλ 

παξαβάζεσλ ηνπ παξόληνο Κώδηθα, κε απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

ηνπ ΟΔΔ ζπληζηώληαη: 

1. Δπηηξνπή Τήξεζεο Γενληνινγίαο, απνηεινύκελε από πέληε κέιε, 

κε ηξηεηή ζεηεία, πνπ ζπλεδξηάδεη έγθπξα αλ είλαη παξόληα ηνπιάρηζηνλ 

ηξία κέιε ηεο  ,  ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηεο κε απιή πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ κειώλ, εθιέγεη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο  έλαλ πξόεδξν  θαη 

επηιακβάλεηαη είηε απηεπάγγειηα είηε θαηόπηλ θαηαγγειίαο γηα 

νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξόληνο. 

 

2. Η Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Τήξεζεο Γενληνινγίαο, πνπ απνηειείηαη 

από επηά κέιε , κε ηξηεηή ζεηεία , εθ ησλ νπνίσλ Πξόεδξνο είλαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ ΟΔΔ, ηα δε κέιε  λα είλαη 

πηπρηνύρνη Παλεπηζηεκίνπ θαη λα έρνπλ επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα Α΄ 

ηάμεο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξόληα. 

Η Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Τήξεζεο Γενληνινγίαο, επηιακβάλεηαη 

ησλ εθέζεσλ θαηά ησλ  απνθάζεσλ ηεο επηηξνπήο Τήξεζεο 

Γενληνινγίαο. 

Με απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ ΟΔΔ θαζνξίδνληαη νη 

εηδηθόηεξεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ ζπγθξόηεζε, ζύγθιεζε, 

απαξηία , ιεηηνπξγία, αλαπιήξσζε κειώλ θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

 
 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
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Ηζσύρ πποηγούμενων Αποθάζεων και Οδηγιών 
 
Οη  κέρξη ζήκεξα εθδνζέληεο Νόκνη θαη Απνθάζεηο ζρεηηθνί κε ηηο 
πξνϋπνζέζεηο αλάιεςεο θαη εθηέιεζεο πάζεο θύζεσο Λνγηζηηθώλ θαη 
Φνξνηερληθώλ εξγαζηώλ ,σο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη εμαθνινπζνύλ λα 
ηζρύνπλ  θαη λα εθαξκόδνληαη ππνρξεσηηθά από όινπο ηνπο  Λνγηζηέο 
Φνξνηερληθνύο. 
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Έναπξη Δθαπμογήρ - Γημοζιόηηηα 
 
 1. Ο παξώλ Κώδηθαο Γενληνινγίαο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή από ηελ εκεξνκελία 
δεκνζηεύζεώο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
2. Ο παξώλ Κώδηθαο κπνξεί λα γλσζηνπνηείηαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν θαη 
πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλνο ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Οηθνλνκηθνύ 
Δπηκειεηήξηνπ πνπ ζα αλαγξάθνληαη όινη νη θάηνρνη Δπαγγεικαηηθήο 
Ταπηόηεηαο Λνγηζηέο Φνξνηερληθνί κε ηελ ηάμε πνπ ν θαζέλαο θαηέρεη.  
 

 

 

 

 

 


