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Αξιόηιμε Κύπιε Τποςπγέ, 

 

αρ καηαθέηοςμε  ηην ππόηαζη  ηος Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδαρ για  

ηην διάηαξη πος αναθέπεηαι ζηο ςπό καηάθεζη  πολςνομοζσέδιο ζσεηικά  με ηην 

νέα διάκπιζη  ηων ηάξεων  ηος επαγγέλμαηορ ηος λογιζηή – θοποηέσνη, με 

ηποποποίηζη ηων διαηάξεων ηος Ν. 2515/1997 και ηος Π.Δ. 340/1998 . 

 

        Με εκηίμηζη 

          Ο Ππόεδπορ ηος ΟΕΕ 

 

 

           Γιώπγορ Ι. Κςδωνάκηρ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Υποπαράγραφος Η.2. 
Τροποποίηση του ν. 2515/1997 και του π.δ. 340/1998 

 
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε 
επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ και Β΄ τάξης:» 
 

2. Η περ. α. της παρ. 2  του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«α. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από 
το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού 
Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί  δέκα (10) από τη λήψη του απολυτηρίου τους το 
επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι 
ασκούν επί  οκτώ (8) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του 
βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη το επάγγελμα 
του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων 
κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι 
ασκούν επί επτά  (7)  το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.»  
 

3. Η περ. β. της παρ. 2  του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«β. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από 
το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους 
πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους 
πτυχιούχους  των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα 
φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων 
του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).» 
 

4. Η περ. γ. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 καταργείται. 

 
5. Η περ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αναριθμείται σε περ. 

γ. και αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται στα 
μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των 
Πανεπιστημίων, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή 
Φοροτεχνικού Β΄ τάξης  και  
στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 



και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών 
προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τετραετία  το επάγγελμα του 
Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης». 
 

6. Οι περ. ε. και στ. του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αναριθμούνται σε δ. και 

ε. αντίστοιχα και η περ. ζ. αναριθμείται σε στ. και αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ. Μεταβατικές Διατάξεις: 
i. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ΄ ή Γ΄ 

τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης. 

ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, 

αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση 

τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή 

φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ 

τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της 

περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ 

τάξης.  

iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, που κατέχουν κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, 

αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από την 

συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του 

επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της 

επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των 

επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω. 

iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική 

ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τετραετούς 

αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού 

από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, 

δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης. 

v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι των Τμημάτων Εμπορίας και 

Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, 

Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και 

Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής 



Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική 

ταυτότητα Β΄ τάξης και με την συμπλήρωση τετραετούς 

αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού 

από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, 

δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης. 

vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β τάξης, με την παρακολούθηση των 

επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να 

λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης. 

vii.   Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι των Τμημάτων Εμπορίας και 

Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, 

Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και 

Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, με την παρακολούθηση των 

επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να 

λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης. 

viii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης συνεχίζουν 

ακωλύτως να ασκούν το επάγγελμα  του λογιστή φοροτεχνικού με τα 

ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.  

ix. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, μέχρι την 

συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για την απόκτηση 

επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το 

επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά 

δικαιώματα.» 

x. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, μέχρι την 

συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για την απόκτηση 

επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το 



επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά 

δικαιώματα.» 

xi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ ειδικής τάξης(άρθρο 16 

του ΠΔ 340/1998)         συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελμα  

του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα τήρησης  διπλογραφικών 

βιβλίων  μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται  

για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών 

 
7. Το άρθρο 3 του π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 3 
Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών 
φοροτεχνικών κατά κατηγορία επαγγελματικής ταυτότητας καθορίζεται ως 
ακολούθως: 
  α) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης 
διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες υπόχρεων 
απεικόνισης συναλλαγών με όριο τα ακαθάριστα έσοδα για υποχρέωση σύνταξης 
απογραφής αποθεμάτων από  τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία. 
β) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α` τάξης 
διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες υπόχρεων 
απεικόνισης συναλλαγών τηρούντων  απλογραφικά  και διπλογραφικά  βιβλία.» 
 

8. Το άρθρο 5 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«Άρθρο 5 

Απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης κατηγορίας 

Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης μπορούν 
να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από προηγουμένη 
παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση ε. της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και 
αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών και εφόσον είναι μέλη του 
Ο.Ε.Ε., πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, 
πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή πληρούν τις 
προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 και έχουν συμπληρώσει τριετή αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος ως λογιστές 
φοροτεχνικοί  κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης,» 
 

 



 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Σ Ι Α   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Μηηποπόλεωρ 12-14, Σ.Κ 105-63 Αθήνα ηηλ. 210 5202250, 2105202260, 2105202270 fax 2105229167 

 
ΠΡΟΔΓΡΟ               

Αζήλα,  6  Ινπλίνπ   2013 
Αξ πξση  θ/1/4924 

 
 
Πξνο 
Τθππνπξγό Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ &Γηθηύσλ 
θ Νόηε Μεηαξάθε 
Κνηλ: Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ  
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ &Γηθηύσλ 
θ εξαθείκ Σζόθα              
        
 
Κύξηε  Τπνπξγέ, 
 
ρεηηθά κε ην  ππ’αξ πξση 23891/2418 /31-5-2013 έγγξαθό ζαο , ζαο 
γλσξίδνπκε όηη  ε επηζηνιή ζαο ηέζεθε πξνο ζπδήηεζε ζηελ Κ/99/4-6-2013 
ζπλεδξίαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ ΟΔΔ  θαη ε ζέζε πνπ δηαηππώζεθε  από 
ηα κέιε ηεο ΚΓ  γηα ηελ εηζαγσγή κεηαβαηηθήο δηάηαμεο   γηα ηελ  θαηεγνξία 
ινγηζηώλ  θνξνηερληθώλ  Γ εηδηθήο ηάμεο (άξζξν 16 ηνπ ΠΓ 340/1998) είλαη   ε 
ίδηα κε ηελ  πξόηαζε πνπ ζαο είρε ζηαιεί κε ην  ππ’αξ θ/1/4479/24-5-2013   
έγγξαθό καο : 
«Οη ινγηζηέο θνξνηερληθνί πνπ θαηέρνπλ  επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα Γ εηδηθήο 
ηάμεο (άξζξν 16 ηνπ ΠΓ 340/1998) απνθηνύλ ηελ Β ηάμε θαη ζπλερίδνπλ 
αθσιύησο λα αζθνύλ ην επάγγεικα  ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνύ κε δηθαίσκα 
ηήξεζεο  δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ  κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη  γηα ηα απινγξαθηθά βηβιία ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο 
πλαιιαγώλ» 
εκεηώλνπκε όηη ζηελ θαηεύζπλζε  λα κελ αθαηξεζνύλ  από θαλέλα ινγηζηή 
θνξνηερληθό  επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα  , ζην Ννκνζρέδην «Δπείγνληα  κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ Ν 4046/2012 ,4093/201 θαη 4127/2013» ζηηο κεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο  είρε πξνβιεθζεί ε δηαηήξεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ 
ινγηζηώλ θνξνηερληθώλ  θαηόρσλ επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο  Β’  ηάμεο . 
 
 Η λνκνζεηηθή  ξύζκηζε  ζηελ παξ.4 άξζξ.13  Ν.2771/1999,Α 280/16.12.1999 ηεο 
εηδηθήο πεξίπησζεο   ηεο Γ ηάμεο γηα όζνπο ινγηζηέο θνξνηερληθνύο  



απνδεδεηγκέλα κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.2515/1997(25/7/1997)  είραλ  
ππνγξάςεη ηζνινγηζκνύο επηρεηξήζεσλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) ρξήζεσλ  δελ  
εηζήγαγε λέα  ηάμε  πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ  ηάμεσλ ηνπ   άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν2515/1997   αιιά  σο κεηαβαηηθή δηάηαμε  πξνέβιεπε  ηελ  δηαηήξεζε  
επαγγεικαηηθώλ  δηθαησκάησλ πνπ θαηείραλ πξηλ ηηο 25/7/1997 .Δπίζεο  ζαο  
γλσξίδνπκε  όηη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηζρύνπλ κέρξη  11  Ννεκβξίνπ  2013. θαη 
ηα ηειεπηαία έηε  είλαη  ειάρηζηεο   νη  πεξηπηώζεηο  ησλ  ινγηζηώλ   θνξνηερληθώλ 
ηεο Γ ηάμεο εηδηθήο.  
Σν  ΟΔΔ δελ επηζπκεί  ηνλ  απνθιεηζκό θαη ηελ αθαίξεζε   επαγγεικαηηθώλ  
δηθαησκάησλ ησλ ινγηζηώλ θνξνηερληθώλ  θαη  επειπηζηεί  ζηελ πηνζέηεζε ηεο 
πξόηαζεο καο θαη πξνώζεζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο. 
 
 
       

Με  εθηίκεζε 
 
 

 
            Γεώξγηνο Κπδσλάθεο 
            Πξόεδξνο ηνπ ΟΔΔ   
 
 
  



 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Σ Ι Α   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Μηηποπόλεωρ 12-14, Σ.Κ 105-63 Αθήνα ηηλ. 210 5202250, 2105202260, 2105202270 fax 2105229167 

 
ΠΡΟΔΓΡΟ               

Αζήλα  13   Ινπλίνπ   2013 
Αξ πξση Φ/2/5150 
 
 

Πξνο 
Τθππνπξγό Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ &Γηθηύσλ 
θ Νόηε Μεηαξάθε 
Κνηλ: Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ  
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ &Γηθηύσλ 
θ εξαθείκ Σζόθα          
        
 
 Αμηόηηκε  θύξηε  Τπνπξγέ, 
 
ε ζπλέρεηα ησλ  ππ’αξ πξση θ/1/4924/ θαη  θ/1/5148/13-6-2013  επηζηνιώλ  καο  
ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ινγηζηώλ  θνξνηερληθώλ  Γ εηδηθήο ηάμεο (άξζξν 16 ηνπ 
ΠΓ 340/1998), ζαο  γλσξίδνπκε  όηη  ε Κεληξηθή Γηνίθεζε  ηνπ  ΟΔΔ πξνηείλεη  
ηελ   έληαμε   ησλ ινγηζηώλ θνξνηερληθώλ  Γ’ ηάμεο εηδηθήο  ζηελ  Β ηάμε ,ζηελ 
ηάμε ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη κε πηπρηνύρνη . 
εκεηώλεηαη όηη ε  ξύζκηζε  ηεο   λέαο  δηάθξηζεο  ησλ ηάμεσλ ζε Α θαη Β ηάμε   κε  

έληαμε  ζηελ αλώηεξε  ηάμε Α  κόλν  ησλ πηπρηνύρσλ  θαη ζηελ Β ηάμε  κόλν  ησλ 

απνθνίησλ  Λπθείνπ ήηαλ  ζηελ θαηεύζπλζε  ρνξήγεζεο    επαγγεικαηηθώλ   

δηθαησκάησλ   κε βάζε ηηο γλώζεηο πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα εθπαίδεπζεο ζηελ 

ρώξα καο. Σν  ΟΔΔ δελ επηζπκεί  ηνλ  απνθιεηζκό θαη ηελ αθαίξεζε   

επαγγεικαηηθώλ  δηθαησκάησλ ησλ ινγηζηώλ θνξνηερληθώλ  αιιά  παξάιιεια δελ 

απνδέρεηαη  ηελ επέθηαζε επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ζε ινγηζηέο  νη νπνίνη 

δελ θαιύπηνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο  ζηελ θαηνρή   ζπγθεθξηκέλσλ πξνζόλησλ .  

Δπνκέλσο ε κόλε ηάμε ζηελ νπνία κπνξεί  λα εληαρζεί  ε παξαπάλσ θαηεγνξία 

είλαη ε Β ηάμε.  

 
       
            Γεώξγηνο Κπδσλάθεο 
            Πξόεδξνο ηνπ ΟΔΔ   



 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Σ Ι Α   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Μηηποπόλεωρ 12-14, Σ.Κ 105-63 Αθήνα ηηλ. 210 5202250, 2105202260, 2105202270 fax 2105229167 

 
ΠΡΟΔΓΡΟ               

Αζήλα  13   Ινπλίνπ   2013 
Αξ πξση θ/1/5148 

 
 
Πξνο 
Τθππνπξγό Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ &Γηθηύσλ 
θ Νόηε Μεηαξάθε 
Κνηλ: Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ  
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ &Γηθηύσλ 
θ εξαθείκ Σζόθα              
        
 
Κύξηε  Τπνπξγέ, 
 
ρεηηθά κε ηελ  ππ’αξ πξση 25625/2560/10-6-2013  επηζηνιή  ζαο κε ηελ νπνία 
καο αλαθνηλώλεηε   ην ζπκπέξαζκα  ζαο όηη  ε  θαηεγνξία ινγηζηώλ  
θνξνηερληθώλ  Γ εηδηθήο ηάμεο (άξζξν 16 ηνπ ΠΓ 340/1998) ζα  εληαρζεί  ζηελ Α 
ηάμε όπσο ηζρύεη κε ηνλ Ν  4152/2013  «Δπείγνληα  κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν 
4046/2012, 4093/201 θαη 4127/2013»,  εθθξάδνπκε  ηε δηακαξηπξία  καο γηα ηελ 
κε πηνζέηεζε ηεο πξόηαζεο  καο γηα  ηελ έληαμε ηεο  ζηελ Β ηάμε κε δηθαίσκα 
ηήξεζεο  δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ  κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη  γηα ηα απινγξαθηθά βηβιία ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο 
πλαιιαγώλ» 
Η ξύζκηζε  ηεο   λέαο  δηάθξηζεο  ησλ ηάμεσλ ζε Α θαη Β ηάμε   ,κε  έληαμε  ζηελ 

αλώηεξε  ηάμε Α  κόλν  ησλ πηπρηνύρσλ  θαη ζηελ Β ηάμε  κόλν  ησλ απνθνίησλ  

Λπθείνπ ήηαλ  ζηελ θαηεύζπλζε  ρνξήγεζεο    επαγγεικαηηθώλ   δηθαησκάησλ   κε 

βάζε ηηο γλώζεηο πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα εθπαίδεπζεο ζηελ ρώξα καο. 

 
Σν  ΟΔΔ δελ επηζπκεί  ηνλ  απνθιεηζκό θαη ηελ αθαίξεζε   επαγγεικαηηθώλ  
δηθαησκάησλ ησλ ινγηζηώλ θνξνηερληθώλ  αιιά  παξάιιεια δελ απνδέρεηαη  ηελ 
επέθηαζε επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ζε ινγηζηέο  νη νπνίνη δελ θαιύπηνπλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο  ζηελ θαηνρή   ζπγθεθξηκέλσλ πξνζόλησλ θαη  επαγγεικαηηθήο 
επάξθεηαο θαη  νδεγνύλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 



ππεξεζηώλ πνπ ζα απνβεί ζε βάξνο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ, αιιά θαη ησλ 
θνξνινγνπκέλσλ. 
Με  ηελ έληαμή ησλ ινγηζηώλ θνξνηερληθώλ  Γ’ ηάμεο εηδηθήο ζηελ  Α ηάμε 
αλαηξείηαη εη δέζκεπζε ηεο Πνιηηείαο  γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ ινγηζηή – 
θνξνηερληθνύ, σο ελδηάκεζνπ νξγάλνπ, κεηαμύ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 
θνξνινγνύζαο  αξρήο. 
 
 Δπαλαιακβάλνπκε  όηη ε λνκνζεηηθή  ξύζκηζε  ζηελ παξ.4 άξζξ.13  
Ν.2771/1999,Α 280/16.12.1999 ηεο εηδηθήο πεξίπησζεο   ηεο Γ ηάμεο γηα όζνπο 
ινγηζηέο θνξνηερληθνύο  απνδεδεηγκέλα κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
λ.2515/1997(25/7/1997)  είραλ  ππνγξάςεη ηζνινγηζκνύο επηρεηξήζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) ρξήζεσλ  δελ  εηζήγαγε λέα  ηάμε  πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ  
ηάμεσλ ηνπ   άξζξνπ 1 ηνπ Ν2515/1997   αιιά  σο κεηαβαηηθή δηάηαμε  
πξνέβιεπε  ηελ  δηαηήξεζε  επαγγεικαηηθώλ  δηθαησκάησλ πνπ θαηείραλ πξηλ ηηο 
25/7/1997 . 
Γελ θαηαλννύκε  ηελ επηκνλή ζαο ζηε κε  δπλαηόηεηα εηζαγσγήο  ηεο  
κεηαβαηηθήο δηάηαμεο όπσο πξνηάζεθε από ηνλ Φνξέα καο ,ε  νπνία  δελ νδεγεί 
ζε απνθιεηζκό θαη  ζε κε ηζνπέδσζε ησλ πηπρηνύρσλ κε ηνπο απόθνηηνπο 
ιπθείνπ θαη δελ απνδερόκαζηε ηελ έληαμε ηεο  θαηεγνξίαο Γ εηδηθήο  ζηελ Α ηάμε . 
 
 
  
 
       

Με  εθηίκεζε 
 
 

 
            Γεώξγηνο Κπδσλάθεο 
            Πξόεδξνο ηνπ ΟΔΔ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


