
 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡAΣΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Μεηξνπόιεσο 12-14 Σ.Κ. 10563 Αζήλα, Σει. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 

 

 

Ππορ Τθςποςπγό                 Αζήλα,  21 Μαξηίνπ 2013 

Ανάπηςξερ, Ανηαγωνιζηικόηεηαρ        Αξ. Πξση.:  Φ/2/2662 

Τποδομών, Μεηαθοπών & Δικηύων 

κ Νόηε Μεηαπάκε 

 

Κύπιε Τποςπγέ, 

 

 

Η  Πνιηηεία αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ζέζπηζεο θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη εθηέιεζε ησλ πάζεο θύζεσο ινγηζηηθώλ θαη 

θνξνηερληθώλ εξγαζηώλ, ηνλ θαζνξηζκό ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ππνρξεώζεσλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ινγηζηώλ πνπ απαζρνινύληαη σο 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ή σο κηζζσηνί ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα, 

ςήθηζε  δηάηαμε ζην Νόκν 4072/2012(ΦΔΚ 86/ηεπρΑ/11-4-2012)  « 

Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο –Νέα εηαηξηθή κνξθή-ήκαηα-

Μεζίηεο Αθηλήησλ .Ρύζκηζε ζεκάησλ Ναπηηιίαο ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  ζην άξζξν 246   γηα ηελ θαηάξηηζε Κώδηθα Γενληνινγίαο 

κεηά από Πξόηαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο(ΟΔΔ) . 

Σν ΟΔΔ επεμεξγάζζεθε  ζρέδην θώδηθα ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κώδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο 

Λνγηζηώλ (International Federation of Accountants) θαη ε  Κεληξηθή 

Γηνίθεζε ηνπ ΟΔΔ ζηελ Κ/70/10-10-2012 ζπλεδξίαζή ηεο ελέθξηλε ην 

ρέδην  ην νπνίν  ζαο πξνσζήζακε γηα ππνγξαθή. 

ε ζπλαληήζεηο πνπ αθνινύζεζαλ γηα λα δνζνύλ δηεπθξηλήζεηο θαη  λα 

ζπδεηεζνύλ  ζέκαηα ηνπ Κώδηθα αιιά θπξίσο ζην ζέκα ησλ ειεγθηηθώλ 

εηαηξεηώλ πνπ ζπζηήλνπλ εηαηξείεο παξνρήο ινγηζηηθώλ θνξνηερληθώλ 

ππεξεζηώλ ην ΟΔΔ δηαηύπσζε ηε ζέζε ηνπ όηη  ην αζπκβίβαζην ησλ 

ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ πξνο ηελ ηήξεζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ θαηαιακβάλεη 

θαη ηελ ζπκκεηνρή ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ ζην κεηνρηθό θεθάιαην ησλ 

εηαηξεηώλ παξνρήο ινγηζηηθώλ θαη θνξνηερληθώλ εηαηξεηώλ θαζόζνλ ε ελ 

ιόγσ ζπκκεηνρή  αληηζηξαηεύεηαη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 3693/2008 

πεξί αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθόηεηαο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ 



θαη ησλ ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ έλαληη ησλ ειεγρνκέλσλ νληνηήησλ θαζώο 

θαη ηηο πεξί αζεκίηνπ αληαγσληζκνύ δηαηάμεηο. 

 

ην άξζξν 13 ελώ είρακε πξνηείλεη όηη δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο Λνγηζηή Φνξνηερληθνύ  από Οξθσηνύο Διεγθηέο, κεηά από 

ζπλελλόεζε κε ηνλ θ ππξόπνπιν   ε παξάγξαθνο 3  δηακνξθώζεθε σο 

εμήο: 

«Από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζπλδένληαη κε 

θνξείο  πνπ αζθνύλ ειεγθηηθή δξαζηεξηόηεηα. Σέηνηνπ  είδνπο ζύλδεζε 

πξνθύπηεη από  ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηώδνπο δηνηθεηηθήο ή 

νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ θαη ηδίσο ιόγσ ζπκκεηνρήο κίαο 

εηαηξείαο ζην θεθάιαην ή ηελ δηνίθεζε άιιεο ή ιόγσ ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ 

πξνζώπσλ ζην θεθάιαην ή ζηελ δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ινγηζηηθώλ θαη ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ ή ιόγσ ύπαξμεο δπλαηόηεηαο 

επηξξνήο κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ θνξέσλ πνπ αζθνύλ αζπκβίβαζηεο κεηαμύ 

ηνπο δξαζηεξηόηεηεο» 

 Η  Κεληξηθή Γηνίθεζε ζηελ Κ/86/12-2-2013 πλεδξίαζε ηεο ελέθξηλε ην 

ρέδην ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο κε ηελ παξαπάλσ δηαηύπσζε.. 

ην εγθεθξηκέλν ζρέδην από ηελ ΚΓ ν θ ππξόπνπινο καο θαηέζεζε λέεο 

παξαηεξήζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε θπξηόηεξε είλαη όηη ε αλσηέξσ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 13 έρεη αθαηξεζεί θαη αλη’ απηήο έρεη ηξνπνπνηεζεί ε παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 7 – ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΗΣΑ. 

Η  ΚΓ δελ ζπκθσλεί  γηα πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζαο δηαβηβάδεη γηα 

πξνώζεζε  ην  επηζπλαπηόκελν ζρέδην ηνπ   Κώδηθα Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο όπσο εγθξίζεθε ζηελ ζηελ Κ/86/12-2-2013 πλεδξίαζε ηεο. 

 

 

Ο  Πξόεδξνο  ηνπ  ΟΔΔ  

 

  Γεώξγηνο  Κπδσλάθεο   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡAΣΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Μεηξνπόιεσο 12-14 Σ.Κ. 10563 Αζήλα, Σει. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 

 

 

Ππορ Τθςποςπγό                 Αζήλα,  11   Ινπλίνπ  2013 

Ανάπηςξερ, Ανηαγωνιζηικόηεηαρ          Αξ. Πξση.:  Φ/2/5082 

Τποδομών, Μεηαθοπών & Δικηύων 

κ Νόηε  Μεηαπάκε 

 

 

 

αο  γλσξίδνπκε  όηη ζηελ  Κεληξηθή Γηνίθεζε  (ΚΓ)   ηέζεθαλ  πξνο 

ζπδήηεζε  νη απόςεηο  πνπ  αληειιάγεζαλ κεηαμύ ησλ Ννκηθώλ ηνπ 

Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Γξαθείνπ ζαο  θαη  ζηηο  

21 Μαξηίνπ  2013 ζαο  δηαβηβάζζεθε κε ηελ ππ’αξ πξση. θ/2/2662/21-3-

2013  επηζηνιή καο  ην  ρέδην  Κώδηθα  Γενληνινγίαο ησλ ινγηζηώλ 

θνξνηερληθώλ  όπσο  ελεθξίζε από ηα κέιε ηεο  ΚΓ.  

ύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ   Ν.4072/2012(ΦΔΚ 

86/ηεπρΑ/11-4-2012)  « Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο –Νέα 

εηαηξηθή κνξθή-ήκαηα-Μεζίηεο Αθηλήησλ , Ρύζκηζε ζεκάησλ Ναπηηιίαο 

ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» , κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο εγκπίνεηαι ο Κώδικαρ  

Δεονηολογίαρ Λογιζηών Φοποηεσνικών πος καηαπηίδεηαι από ηε 

Κενηπική Διοίκεζε ηος Ο.Ε.Ε. και πεπιλαμβάνει ηοςρ κανόνερ 

επαγγελμαηικήρ δεονηολογίαρ ηων λογιζηών θοποηεσνικών και ηιρ 

διοικεηικέρ κςπώζειρ καηά ηων παπαβαηών ηων κανόνων αςηών. 

Δθ λένπ ζαο  επηζπλάπηνπκε ηελ από 21/3/2013  επηζηνιή  καο  κε ην  

ζρέδην  ηνπ  Κώδηθα  Δπαγγεικαηηθήο  Γενληνινγίαο  ,ην νπνίν  απνηειεί 

θαη ηελ ηειηθή πξόηαζε  ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο  ηνπ  ΟΔΔ. 

                  Με  εθηίκεζε    

 Ο  Πξόεδξνο  ηνπ  ΟΔΔ  

 

   Γεώξγηνο  Κπδσλάθεο   

 

 

 



 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡAΣΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Μεηξνπόιεσο 12-14 Σ.Κ. 10563 Αζήλα, Σει. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 

 

 

Ππορ Τθςποςπγό     Αζήλα, 15  Οθησβξίνπ 2012 

Ανάπηςξερ, Ανηαγωνιζηικόηεηαρ        Αξ. Πξση.:  Φ/2/2715 

Τποδομών, Μεηαθοπών & Δικηύων 

κ Νόηε Μεηαπάκε 

 

Κύπιε Τποςπγέ, 
 

Η  Πνιηηεία αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ζέζπηζεο θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη εθηέιεζε ησλ πάζεο θύζεσο ινγηζηηθώλ θαη 

θνξνηερληθώλ εξγαζηώλ, ηνλ θαζνξηζκό ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ππνρξεώζεσλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ινγηζηώλ πνπ απαζρνινύληαη σο 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ή σο κηζζσηνί ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα, 

ςήθηζε  δηάηαμε ζην Νόκν 4072/2012(ΦΔΚ 86/ηεπρΑ/11-4-2012)  « 

Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο –Νέα εηαηξηθή κνξθή-ήκαηα-

Μεζίηεο Αθηλήησλ .Ρύζκηζε ζεκάησλ Ναπηηιίαο ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  ζην άξζξν 246   γηα ηελ θαηάξηηζε Κώδηθα Γενληνινγίαο 

κεηά από Πξόηαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο(ΟΔΔ) . 

Σν ΟΔΔ επεμεξγάζζεθε  ζρέδην θώδηθα ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κώδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο 

Λνγηζηώλ (International Federation of Accountants) θαη ε  Κεληξηθή 

Γηνίθεζε ηνπ ΟΔΔ ζηελ Κ/70/10-10-2012 ζπλεδξίαζή ηεο ελέθξηλε ην 

ρέδην θαη ηελ πξνώζεζή ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο. 

 Η εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα ζηνρεύεη ζηε ζπκβνιή ησλ ινγηζηώλ 

θνξνηερληθώλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη απνθάιπςε ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο 

ζηα πιαίζηα ηεο ήδε λνκνζέηεζεο ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ. 

αο δηαβηβάδνπκε  ην εγθεθξηκέλν ρέδην ηνπ Κώδηθα θαη παξαθαινύκε γηα 

ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

                                                           Ο  Πξόεδξνο  ηνπ  ΟΔΔ   

                                 Γεώξγηνο  Κπδσλάθεο   


