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Kώδικας ∆εοντολογίας Λογιστών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

β. του Ν. 4072/2012, άρθρο 246, παρ. 2 «Βελτίωση επι−
χειρηµατικού περιβάλλοντος−Νέα εταιρική µορφή− Σή−
µατα−Μεσίτες Ακινήτων− Ρύθµιση θεµάτων Ναυτιλίας, 
λιµένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), όπως τροποποι−
ήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του 
Ν. 4177/2013 (Α΄173),

γ. του Ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονοµικού Επιµε−
λητηρίου της Ελλάδας» (Α΄295) και ιδίως των άρθρων 1 
περ. ζ, 10 και 11 αυτού,

δ. του π.δ. 546/1988 «Οργανισµός Οικονοµικού Επιµε−
λητηρίου Ελλάδας» (Α΄257),

ε. του άρθρου 1 του Ν. 2515/1997 (Α΄154) «Άσκηση επαγ−
γέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώµατος 
Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις»,

στ. του π.δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλµατος του Λογι−
στή – Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (Α΄228),

ζ. του π.δ. 699/1982 «Τρόπος είσπραξης και απόδο−
σης των εσόδων του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της 
Ελλάδας» (Α΄148),

η. του π.δ. 277/1986 «∆ιαδικασία Πειθαρχικών Οργάνων 
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας» (Α΄127),

θ. του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φο−
ρολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄132),

ι. του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013−2016− Επεί−
γοντα µέτρα εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και του Με−
σοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2013−2016 και ιδίως την παρ. Η του άρθρου 246 παρ. 
2 αυτού (Α΄222),

ια. του Ν. 3693/2008 «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθε−
σίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγ−
χων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για 

την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/
ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 
84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄174),

ιβ. του άρθρου 6 της από 19.11.2012 Πράξης Νοµοθετι−
κού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων 
του Ν. 4046/2012 και του Ν. 4093/2012» (Α΄229), η οποία 
κυρώθηκε στις 14−01−2013,

2. Την µε αριθµ. 27857/∆ΙΟΕ/547/26−6−2013 (Β΄1653) από−
φαση «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη»,

3. το µε αρ. πρωτ. 35428/3571/12.08.2013 έγγραφο του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

4. τη µε αρ. πρωτ. Φ/2/6885/28.08.2013 εισήγηση σχε−
δίου Κώδικα ∆εοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, 
όπως αυτή εγκρίθηκε από την Κεντρική ∆ιοίκηση του 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας στην Κ/106/ 
27−08−2013 συνεδρίασή της.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται καµία δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζει:

Την θέσπιση Κώδικα ∆εοντολογίας Λογιστών Φορο−
τεχνικών ως εξής:

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της 
ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχοµένων υπηρε−
σιών από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς για την προ−
στασία τόσο του ηθικού και επαγγελµατικού κύρους τους 
και των νόµιµων δικαιωµάτων κάθε Φυσικού ή Νοµικού 
Προσώπου που χρησιµοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά 
τις υπηρεσίες τους, όσο και του δηµοσίου συµφέροντος.

Άρθρο 2

Πεδίο και Έκταση Εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλους 
ανεξαιρέτως τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς, ελεύ−
θερους επαγγελµατίες ή µισθωτούς, µέλη ή µη του Οι−
κονοµικού Επιµελητηρίου (ΟΕΕ), οι οποίοι υποχρεούνται 
να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και αρχές 
που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα καθώς επίσης 
και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις 
άλλων νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών 
αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων.
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2. Θέµατα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα 
συµπληρώνονται µε τον ισχύοντα Κώδικα Επαγγελµατι−
κής ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών 
(International Federation of Accountants).

Άρθρο 3

Θεµελιώδεις Αρχές Ασκήσεως Επαγγέλµατος

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να συµµορφώνεται 
µε τις ακόλουθες θεµελιώδεις αρχές:

1. Ακεραιότητα − να είναι ευθύς και ειλικρινής σε όλες 
τις επαγγελµατικές και επιχειρηµατικές σχέσεις.

2. Αντικειµενικότητα − να µην επιτρέπει την προκατά−
ληψη, τη σύγκρουση συµφερόντων ή την καταχρηστική 
επιρροή άλλων, την σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο των 
ιδιοτήτων ελέγχοντος και ελεγχοµένου, που αναιρεί την 
επαγγελµατική ή εµπορική κρίση.

3. Επαγγελµατική επάρκεια και δέουσα προσοχή – 
να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση των 
επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο 
που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης ή ο 
εργοδότης λαµβάνει τις κατάλληλες επαγγελµατικές 
υπηρεσίες, µέσω συνεχούς επιµόρφωσης µε βάση τις 
τρέχουσες εξελίξεις στην νοµοθεσία, την πράξη και 
τις τεχνικές.

4. Εχεµύθεια − να τηρεί την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσµα των 
επαγγελµατικών και επιχειρηµατικών σχέσεων και συ−
νεπώς, να µην αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πλη−
ροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική 
αρµοδιότητα και αν δεν υπάρχει νοµικό ή επαγγελµα−
τικό δικαίωµα ή υποχρέωση να γνωστοποιήσει, να µη 
χρησιµοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος 
ή για όφελος τρίτων.

5. Επαγγελµατική συµπεριφορά − να συµµορφώνε−
ται µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς και να 
αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελµα.

6. Κοινωνική υπευθυνότητα – να ασκεί την επαγγελ−
µατική του δραστηριότητα µε αξιοπιστία και κοινωνική 
υπευθυνότητα απέναντι στο επάγγελµα, τον πελάτη και 
το κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 4

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός απαιτείται κατά την άσκηση 
του επαγγέλµατός του να εντοπίζει και να αξιολογεί 
τους κινδύνους µε βάση τις θεµελιώδεις αρχές, την 
ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος 
και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την 
εξάλειψη ή µείωσή τους σε νοµίµως αποδεκτά επίπεδα.

Κίνδυνοι και ενέργειες

Α. Κίνδυνοι: ενδέχεται να δηµιουργηθούν από ένα ευρύ 
φάσµα σχέσεων και περιστάσεων.

Μια σχέση ή περίσταση δηµιουργεί κίνδυνο όταν µπο−
ρεί να διακυβεύσει, ή θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι θα 
διακυβεύσει τη συµµόρφωση του Λογιστή Φοροτεχνικού 
µε τις θεµελιώδεις αρχές.

Μια περίσταση ή µία σχέση µπορεί να δηµιουργή−
σει περισσότερους από έναν κινδύνους που µπορεί να 
επηρεάσουν τη συµµόρφωση µε περισσότερες από µία 
θεµελιώδεις αρχές.

Οι κίνδυνοι εµπίπτουν σε µία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες κατηγορίες:

1. Κίνδυνος προσωπικού συµφέροντος: ο κίνδυνος ότι 
ένα οικονοµικό ή άλλο συµφέρον θα επηρεάσει ανάρ−
µοστα µία απόφαση ή τη συµπεριφορά του Λογιστή 
Φοροτεχνικού.

2. Κίνδυνος αυτο−αξιολόγησης: ο κίνδυνος ότι ο Λογι−
στής Φοροτεχνικός δε θα αξιολογήσει σωστά τα απο−
τελέσµατα των ενεργειών του ή άλλου ατόµου του 
γραφείο του.

3. Κίνδυνος υπεράσπισης: ο κίνδυνος να διακυβεύεται 
η αντικειµενικότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού όταν 
αυτός υπερασπίζεται τον πελάτη ή τον εργοδότη του.

4. Κίνδυνος εξοικείωσης: ο κίνδυνος που οφείλεται 
στη µακρά και στενή σχέση του Λογιστή Φοροτεχνικού 
µε τον πελάτη ή εργοδότη, η οποία µπορεί να οδηγή−
σει στον επηρεασµό της αντικειµενικότητάς του στην 
άσκηση των καθηκόντων του.

5. Κίνδυνος εκφοβισµού: ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής 
Φοροτεχνικός θα αποθαρρύνεται από το να ενεργεί αντι−
κειµενικά, λόγω πιέσεων.

Β. Ενέργειες: είναι τα µέτρα που µπορεί να εξαλείψουν 
τους κινδύνους ή να τους µειώσουν σε ένα αποδεκτό 
επίπεδο και εµπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες:

1. Ενέργειες που δηµιουργούνται από τον επαγγελµα−
τισµό, τις νοµοθετικές διατάξεις ή κανονισµούς, δηλαδή:

• εκπαίδευση, κατάρτιση και εµπειρία για την είσοδο 
στο επάγγελµα,

• συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη,
• κανονισµοί εταιρικής διακυβέρνησης,
• επαγγελµατικά πρότυπα επαγγελµατική ή κανο−

νιστική παρακολούθηση και πειθαρχικές διαδικασίες,
• εξωτερική αξιολόγηση από ένα νοµικά αρµόδιο τρίτο 

µέρος των εκθέσεων, των αποδόσεων, των επικοινωνιών 
ή των πληροφοριών που παράγονται από έναν επαγ−
γελµατία Λογιστή Φοροτεχνικό.

2. Ενέργειες στο εργασιακό περιβάλλον.
• αποτελεσµατικά συστήµατα κοινοποίησης που λει−

τουργούν στον οργανισµό, στο επάγγελµα ή σε µια ρυθ−
µιστική αρχή, τα οποία επιτρέπουν στους συναδέλφους, 
τους εργοδότες και τους πελάτες να επιστήσουν την 
προσοχή σε αντιεπαγγελµατική ή ανήθικη συµπεριφορά,

• η υποχρεωτική καταγγελία των αντιδεοντολογικών 
συµπεριφορών.

Γ. Επίλυση ηθικού διλήµµατος
 Ο Λογιστής Φοροτεχνικός µπορεί να κληθεί να επιλύ−

σει µια σύγκρουση µε τις θεµελιώδεις αρχές. Για να το 
πραγµατοποιήσει αυτό πρέπει να στηριχθεί στα κάτωθι:

• τα ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά,
• τα ηθικά ζητήµατα που εµπλέκονται,
• τις θεµελιώδεις αρχές που συνδέονται µε το εν 

λόγω θέµα,
• τις βεβαιωµένες εσωτερικές διαδικασίες και
• τους εναλλακτικούς τρόπους δράσης.
Αφού εξετάσει τους σχετικούς παράγοντες και αξιο−

λογώντας το βάρος των συνεπειών κάθε πιθανής πο−
ρείας δράσης, ο Λογιστής Φοροτεχνικός καθορίζει την 
κατάλληλη δράση. Εάν το θέµα παραµένει ανεπίλυτο, ο 
Λογιστής Φοροτεχνικός µπορεί να διεξάγει διαβουλεύ−
σεις µε άλλα αρµόδια πρόσωπα εντός της επιχείρησης 
ή του οργανισµού για να βοηθήσει στην επίλυση. Τέλος 
δύναται να επικοινωνήσει µε την Κεντρική Υπηρεσία 
του Οικονοµικού Επιµελητήριου που είναι αρµόδιος 
φορέας εποπτείας της τήρησης του παρόντος Κώδικα 
∆εοντολογίας.
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Άρθρο 5

Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι 
χρησιµοποιούνται µε τις προσδιοριζόµενες έννοιες:

Μέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου είναι αυτά που 
ορίζονται στο Ν. 1100/1980, όπως ισχύει.

Λογιστές Φοροτεχνικοί είναι όσοι έχουν λάβει επαγ−
γελµατική ταυτότητα από το Οικονοµικό Επιµελητήριο 
µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Πελάτης είναι κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο που 
αναθέτει σε Λογιστή Φοροτεχνικό, µισθωτό ή ελεύθερο 
επαγγελµατία να του προσφέρει τις υπηρεσίες του 
είτε σε σταθερή σχέση (τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων) 
για ορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα, είτε εκτά−
κτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή οικονοµικές 
γενικά εργασίες), στα πλαίσια των εκτελουµένων από 
αυτόν εργασιών.

Βοηθός είναι κάθε τρίτος ο οποίος µπορεί να έχει 
σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες από το Λογιστή 
Φοροτεχνικό, που εγγράφως του έχουν ανατεθεί.

Νόµιµη αµοιβή Λογιστή−φοροτεχνικού είναι κάθε αµοι−
βή η οποία προκύπτει:

1) ύστερα από νόµιµα ανατεθειµένη εργασία, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, βάσει ιδιαίτερης συµφωνίας 
των δύο πλευρών,

2) για τους παρέχοντες τις υπηρεσίες τους µε υπαλλη−
λική σχέση, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας σε συνδυ−
ασµό µε τις συλλογικές ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας.

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6
Αρχές παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να παρέχει τις 
επαγγελµατικές υπηρεσίες του κατά τρόπο που να δι−
ασφαλίζει τη νοµιµότητα στην παροχή των υπηρεσιών 
του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόµενης απ’ 
αυτόν επαγγελµατικής γνώµης. Προς τούτο είναι υπο−
χρεωµένος να τηρεί παράλληλα µε τις διατάξεις της 
εθνικής νοµοθεσίας και τον παρόντα Κώδικα.

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός δικαιούται να χρησιµοποι−
εί βοηθούς για την παροχή των επαγγελµατικών υπη−
ρεσιών του, έχει όµως την ευθύνη για την εργασία που 
εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να 
επιβλέπει και να αναθέτει σ’ αυτούς µόνο τις εργασίες 
που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά.

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να αξιολογεί τυ−
χόν κινδύνους που απειλούν τη συµµόρφωση µε τις 
θεµελιώδεις αρχές, όταν γνωρίζει περιστάσεις ή σχέ−
σεις που µπορεί να εµποδίζουν την τήρηση αυτών των 
θεµελιωδών αρχών.

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός λαµβάνει τόσο ποιοτικά 
όσο και ποσοτικά στοιχεία υπόψη κατά την αξιολόγηση 
της σηµασίας του κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος είναι πολύ 
σηµαντικός, ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να πα−
ραιτηθεί από την οποιαδήποτε δέσµευση έχει αναλάβει 
ή από την επιχείρηση που τον απασχολεί. Εάν ένας Λο−
γιστής Φοροτεχνικός παραβιάσει χωρίς υπαιτιότητα µια 
διάταξη του παρόντος Κώδικα, ανάλογα µε τη φύση και 
τη σηµασία του θέµατος, µια τέτοια ακούσια παραβίαση 
µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θίγει την τήρηση των θεµε−

λιωδών αρχών που προβλέπονται, εφόσον η παραβίαση 
εντοπίστηκε, διορθώθηκε αµέσως και εφαρµόστηκαν 
όλα τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης. Όταν ένας Λογι−
στής Φοροτεχνικός αντιµετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες 
κατά τις οποίες η εφαρµογή µιας ειδικής διάταξης του 
Κώδικα θα οδηγούσε σε ανεπιθύµητο αποτέλεσµα ή 
εναντίον του δηµόσιου συµφέροντος, συνιστάται αυ−
τός να συµβουλεύεται τις υπηρεσίες του Οικονοµικού 
Επιµελητήριου που είναι αρµόδιος φορέας εποπτείας 
της εφαρµογής του παρόντος Κώδικα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει:
4.1. Να συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια έναντι των 

αντισυµβαλλοµένων µερών, των συναδέλφων και των 
µελών των θεσµοθετηµένων οργάνων.

4.2. Να ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα 
χωρίς να θίγει την τιµή και την υπόληψη των συναδέλ−
φων του ή να προκαλεί αµφιβολίες για την επαγγελ−
µατική τους ικανότητα ή αξιοπιστία.

4.3. Να παρέχει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του µε 
τρόπο αντικειµενικό τηρώντας τη Λογιστική και Φορο−
λογική Νοµοθεσία αλλά και κάθε Νόµο που αφορά στο 
επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού.

4.4. Να µην εγκαταλείπει χωρίς αναίτιο λόγο οποια−
δήποτε εργασία του έχει ανατεθεί αφήνοντας εκτεθει−
µένους συνεργάτες, πελάτες και εργοδότες.

4.5. Να µην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοι−
χεία και πληροφορίες σε συνεργάτες ή πελάτες του 
εργοδότη−πελάτη του ή και τρίτους καθώς και στα 
θεσµικά ή εντεταλµένα Κρατικά Όργανα, Φορείς και 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Εάν η υποχρέωσή του αυτή γίνει 
αιτία να λυθεί η έµµισθη ή επαγγελµατική σχέση του, 
λόγω άρνησής του έναντι εντολών του εργοδότη ή πε−
λάτη του, είναι υποχρεωµένος να το καταγγείλει άµεσα 
στο Οικονοµικό Επιµελητήριο.

4.6. Να µη δυσφηµεί, απειλεί, προσβάλλει συναδέλ−
φους, συνεργάτες, πελάτες ή και τρίτους, να µην αντα−
γωνίζεται µε αθέµιτο τρόπο συναδέλφους και να µην 
επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών µε 
µη διαφανή µέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς τα 
επαγγελµατικά του προσόντα.

4.7. Να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο για τις 
υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον εργοδότη 
ή πελάτη του ακόµη και αν θεωρεί ότι η παροχή κά−
ποιων πληροφοριών που τους αφορούν δε πρόκειται 
να τους βλάψει.

4.8. Να µην υπογράφει και να µη διεκπεραιώνει εργα−
σίες οι οποίες δεν καλύπτονται από την επαγγελµατική 
ταυτότητα όπως αυτή χορηγείται από το Οικονοµικό 
Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

4.9. Να εφαρµόζει την εργατική και ασφαλιστική νο−
µοθεσία, όπως ισχύουν κάθε φορά.

4.10. Να προστατεύει και να σέβεται τις οδηγίες και 
τις κατευθύνσεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του Οι−
κονοµικού Επιµελητηρίου και να µη συγκαλύπτει καµία 
παράβαση του παρόντος Κώδικα που περιήλθε από 
οιονδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του.

4.11. Να µη δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες µε αµοιβή 
ή δωρεάν, σε επαγγελµατίες, εταιρείες και ιδιώτες, αν 
δεν υπάρχει µεταξύ τους υπαλληλική σχέση µε όλες τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική 
νοµοθεσία ή σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, µε την 
έκδοση του προβλεπόµενου στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ και η 
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οποία προϋποθέτει έναρξη εργασιών σε ∆.Ο.Υ. Εξαιρετι−
κώς, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον ως άνω 
περιορισµό προς σύζυγο ή προς συγγενή εξ αίµατος ή 
εξ αγχιστείας µέχρι του τρίτου βαθµού, καθώς και προς 
Λογιστή Φοροτεχνικό ή συνταξιούχο Λογιστή Φοροτε−
χνικό, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση.

4.12. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας λόγω 
έκτακτου γεγονότος, σοβαρής ασθένειας ή ανωτέρας 
βίας, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών του και 
σε συνεργασία µαζί τους, να απευθύνεται σε συνάδελφο 
Λογιστή Φοροτεχνικό ίδιας τάξης.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός πα−
ρέχει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του ατοµικά µόνο 
αν η επαγγελµατική του ταυτότητα είναι σε ισχύ.

6. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός σε περίπτωση συντα−
ξιοδότησής του είναι υποχρεωµένος, εντός 3 µηνών από 
την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης, να ενη−
µερώσει το Οικονοµικό Επιµελητήριο και να καταθέσει 
την επαγγελµατική του ταυτότητα.

Άρθρο 7

Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει πάντοτε να ασκεί 
το Λογιστικό Φοροτεχνικό έργο κατά τρόπο αντικειµε−
νικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή.

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που διαπιστώνει σοβαρές 
παρατυπίες οφείλει να µην αποδεχθεί ή να διακόψει 
άµεσα τη συγκεκριµένη εργασία, ενώ απαγορεύεται 
να συµπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού.

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός, όταν απειλείται η ανε−
ξαρτησία του και αδυνατεί να παράσχει µία έντιµη και 
αµερόληπτη γνώµη, οφείλει να µην αποδεχθεί την εργα−
σία ή να σταµατήσει µια συνεργασία λόγω παράβασης 
φορολογικών διατάξεων, παρά την αντίθετη προφορική 
ή έγγραφη ενηµέρωση του πελάτη−εργοδότη του, ενη−
µερώνοντας παράλληλα τις αρµόδιες αρχές για την 
λήψη των απαιτούµενων µέτρων.

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί τους 
ακόλουθους κανόνες ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρ−
τησία και την αντικειµενικότητά του:

4.1. Να µην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκ−
δίδει τα νόµιµα δικαιολογητικά και αποδείξεις.

4.2. Να µην αποφασίζει ο ίδιος σε θέµατα µη αρµο−
διότητάς του.

4.3. Να είναι συνεργάσιµος µε τις φορολογικές ή άλλες 
κρατικές αρχές και να συνδράµει στην οµαλή διεξαγωγή 
κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πε−
λάτης του ή ο Εργοδότης του, εκτός των περιπτώσεων 
αντικειµενικής αδυναµίας.

4.4. Να τηρεί αυστηρά τις κείµενες νοµοθετικές δια−
τάξεις και αποφάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου 
και να φροντίζει για την τήρηση των ασυµβίβαστων 
σχετικά µε το επάγγελµα.

4.5. Να καταγγέλλει στην Επιτροπή Τηρήσεως ∆εο−
ντολογίας του Οικονοµικού Επιµελητήριου κάθε τρίτο 
που ενεργεί ενάντια στον παρόντα Κώδικα αλλά και που 
εξασκεί το επάγγελµα ευκαιριακά χωρίς επαγγελµατική 
ταυτότητα ή παρανόµως.

4.6. Να θέτει τη σφραγίδα και την ηλεκτρονική υπο−
γραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο που συντάσσει, 
βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του.

4.7. Να µη δέχεται δώρα ή φιλοξενία σηµαντικής αξί−
ας καθώς υπάρχει το ενδεχόµενο να επηρεάσουν την 
αντικειµενικότητά και την ανεξαρτησία του.

4.8. Να µην αποδέχεται πρόταση από επιχειρήσεις στις 
οποίες είναι υπεύθυνος για την Λογιστική Φοροτεχνική 
τους κάλυψη, για την συµµετοχή του στο εταιρικό ή 
µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών ή στην διοίκηση επιχει−
ρήσεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο, καθώς υπάρχει σοβαρό 
ενδεχόµενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την 
αντικειµενικότητά του και να υποπέσει σε παραβάσεις 
του παρόντος Κώδικα.

4.9. Να µην αποδέχεται πελάτης του να ορισθεί εγγυ−
ητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον ίδιο ή πρόσωπο 
της οικογένειας του.

4.10. Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε οι φιλικές 
ή οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται σε βάθος 
χρόνου να µην επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών 
του, την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητά του.

5. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που µετέχει ή πρόκειται 
να µετάσχει, είτε ως οµόρρυθµος µέλος ή διαχειριστής 
σε ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ, είτε ως µέλος σε ∆.Σ. Ανωνύµων 
Εταιρειών, υποχρεούται εντός µηνός να γνωστοποιεί 
στο Ο.Ε.Ε. οποιαδήποτε µεταβολή αφορά τις ιδιότητές 
του αυτές, προσκοµίζοντας αντίγραφο του τροποποι−
ηθέντος καταστατικού είτε των πρακτικών ΓΣ και ∆Σ 
των Ανωνύµων Εταιρειών.

6. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός έχει υποχρέωση να µε−
ριµνά ούτως ώστε η παροχή των εκ µέρους του υπη−
ρεσιών να έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα και ο ίδιος να 
λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτρέπονται 
φαινόµενα µεροληψίας και υποκειµενικότητας κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 8

Εχεµύθεια

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και κάθε υπάλληλος ή συ−
νεργάτης του οφείλει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρ−
ρητο και να µην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες 
που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του 
έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από το νόµο.

2. Απαγορεύεται στον Λογιστή Φοροτεχνικό να κάνει 
χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο για όφελος δικό του, 
τρίτων ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων των γεγονότων 
και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά 
την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη των 
γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για 
την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την 
υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των Πειθαρχικών 
Οργάνων του Οικονοµικού Επιµελητηρίου.

3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί το επαγ−
γελµατικό απόρρητο και µετά τη λήξη της παροχής 
των επαγγελµατικών του υπηρεσιών προς οποιοδήποτε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να υπενθυµίζει 
στους βοηθούς και τους συνεργάτες του την υποχρέ−
ωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου.

Άρθρο 9

Ποιοτική επάρκεια Λογιστικών και
Φοροτεχνικών εργασιών

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται για κάθε 
εκτελούµενη απ’ αυτόν εργασία να ακολουθεί πιστά 
ό,τι προβλέπεται από το π.δ. 340/1998, όπως αυτό ισχύει 
κάθε φορά, ό,τι άλλο µελλοντικά ενταχθεί στις υποχρε−
ώσεις του Λογιστή Φοροτεχνικού, καθώς επίσης και ό,τι 
η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία ορίζει σαν υποχρεώ−
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σεις των επιτηδευµατιών ή των ιδιωτών στους οποίους 
παρέχει τις υπηρεσίες του. Πληµµελής εκτέλεση των 
καθηκόντων του Λογιστή Φοροτεχνικού επιφέρει τις 
συνέπειες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα.

2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να ενηµερώνεται 
συνεχώς για όλες τις νοµοθετικές αλλαγές που αφο−
ρούν το επάγγελµά του και γενικότερα να φροντίζει για 
τη «δια βίου» εκπαίδευσή του και µέσω του Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου παρακολουθώντας τα τακτικά αναγκαία 
σεµινάρια που αυτό διοργανώνει, ώστε να διασφαλίζει 
τον εργοδότη του ή τους πελάτες του µέσω υψηλού 
επιπέδου παρεχοµένων υπηρεσιών.

3. Σε περίπτωση που ζητήσει τις υπηρεσίες του πε−
λάτης τον οποίο δεν µπορεί να εξυπηρετήσει λόγω 
φόρτου εργασίας ή λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων 
που ορίζουν οι νόµοι, οφείλει να τον παραπέµψει σε 
συνάδελφο που έχει τα νόµιµα προσόντα ή να επιλέξει 
από λίστα συναδέλφων που υπάρχει στο ΟΕΕ και έχουν 
τα νόµιµα προσόντα.

Άρθρο 10

Ευθύνη και Υποχρεώσεις του
παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ευθύνεται για κάθε περι−
ουσιακή ή ηθική ζηµία που προκάλεσε µε υπαίτια πράξη 
ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον 
πελάτη ή εργοδότη του, κατά τις κείµενες διατάξεις.

2. Ο αποδέκτης των υπηρεσιών φέρει το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης υπαιτιότητας.

Για την εκτίµηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαµβά−
νονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, ιδίως:

• το διαθέσιµο χρονικό περιθώριο µέχρι τη λήξη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας,

• η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζη−
µιωθείς,

• ο εύλογος απαιτούµενος χρόνος για αντίστοιχη υπη−
ρεσία λαµβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων 
χρονικών περιόδων,

• η αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας,
• η ελευθερία δράσης που δόθηκε στο Λογιστή Φο−

ροτεχνικό στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας και
• το αν ο ζηµιωθείς ανήκει σε κατηγορία µειονεκτού−

ντων ή ευπρόσβλητων προσώπων.
3. Η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας 

κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή µεταγενέστε−
ρα δε θεµελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα.

4. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που 
αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης 
δικαιούται να λάβει ό,τι κατέβαλε ως αντίτιµο για τη 
µη παρασχεθείσα υπηρεσία.

5. Σε περίπτωση που δεν επιθυµεί τη συνέχιση της 
συνεργασίας µε πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει 
εγγράφως ή µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο( 
fax ή mail) και να του παρασχεθεί εύλογος χρόνος, ο 
οποίος δε µπορεί να υπερβαίνει τους δύο µήνες, να βρει 
άλλο συνεργάτη ανάλογα µε την κατηγορία των βιβλί−
ων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(ΚΦΑΣ) που τηρεί.

 6. Σε περιπτώσεις που ο πελάτης δε συµµορφώνε−
ται µε τις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις του ή 
παραβαίνει ηθεληµένα τη φορολογική νοµοθεσία η µη 
συνέχιση της συνεργασίας µπορεί να γίνει χωρίς την 
τήρηση της προηγούµενης προθεσµίας.

7. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας µε πελάτη, 
για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να παραδώσει µε πρω−
τόκολλο παράδοσης παραλαβής όλα τα έγγραφα και 
τα στοιχεία του πελάτη του στο συνάδελφο του που 
θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών, µετά από έγγρα−
φη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτηµα του 
συναδέλφου. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται 
να µην αναλάβει τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών 
στον πελάτη εάν στο ως άνω πρωτόκολλο δεν ανα−
φέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, µε οποιονδήποτε 
συµφωνηµένο τρόπο, οι αµοιβές για τις υπηρεσίες που 
ήδη παρασχέθηκαν.

Άρθρο 11

∆ιαφήµιση – Αθέµιτος Ανταγωνισµός

1. Επιτρέπεται η µε κάθε µέσο προβολή, δηµοσιοποίη−
ση και προώθηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
των νόµιµα ασκούντων το επάγγελµα Λογιστή Φορο−
τεχνικού είτε ατοµικά είτε µε οποιαδήποτε εταιρική 
µορφή στο µέτρο και το βαθµό που καθορίζεται στο 
παρόν και µε τρόπο που δεν υποβαθµίζει το Λογιστικό 
Φοροτεχνικό επάγγελµα.

2. Επιτρέπεται ιδίως η δηµοσίευση και κυκλοφορία 
επαγγελµατικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, 
στις εφηµερίδες ή τα περιοδικά, µε στοιχεία επικοινω−
νίας και αναφορά είτε σε ιδιαίτερο τοµέα δραστηριό−
τητας είτε σε νόµιµα αξιολογηµένη κατηγορία.

3. Οποιαδήποτε τέτοια προβολή ή δηµοσιοποίηση 
των υπηρεσιών των Λογιστών Φοροτεχνικών που πα−
ρέχονται είτε ατοµικά είτε µε οποιαδήποτε εταιρική 
µορφή δεν πρέπει:

α. να είναι αθέµιτη,
β. να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,
γ. να περιέχει αναφορές ή συγκρίσεις µε άλλους Λο−

γιστές Φοροτεχνικούς σχετικά µε την ποιότητα των 
υπηρεσιών ή την αµοιβή ή τη µέθοδο αµοιβής ή να 
δηµιουργεί αµφιβολίες σχετικά µε την επαγγελµατική 
επάρκειά τους και

δ. να περιέχει ονόµατα πελατών εκτός εάν υπάρχει 
ρητή έγγραφη συναίνεσή τους προς τούτο.

Άρθρο 12

Σχέσεις µε συναδέλφους, Ελεγκτικούς Φορείς και
λοιπούς Φορείς του ∆ηµοσίου

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να συµπερι−
φέρεται µε ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίµηση έναντι 
όλων των συναδέλφων του, είτε αυτοί είναι παρόντες 
είτε είναι απόντες και να προασπίζει τα νόµιµα δι−
καιώµατά τους που απορρέουν από την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

2. Οι ασκούντες το επάγγελµα του Λογιστή Φορο−
τεχνικού έχουν υποχρέωση να σέβονται τους υπαλ−
λήλους των υπηρεσιών και των υπουργείων µε τους 
οποίους συναλλάσσονται και τους ∆ηµόσιους Λειτουρ−
γούς, ανεξαρτήτως βαθµίδος. Την ίδια υποχρέωση 
έχουν προς τους Λογιστές Φοροτεχνικούς και οι εκ−
πρόσωποι της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης όπως επιβάλλεται 
από τη νοµοθεσία που τους διέπει. Κάθε παράβαση 
της αρχής αυτής από οποιοδήποτε µέρος, ελέγχεται 
και από το Οικονοµικό Επιµελητήριο. Αν η παράβαση 
έγινε από Λογιστή Φοροτεχνικό, η Επιτροπή Τηρή−
σεως ∆εοντολογίας του Οικονοµικού Επιµελητήριου 
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αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Αν 
έγινε από δηµόσιο υπάλληλο ή δηµόσιο λειτουργό, η 
Επιτροπή Τηρήσεως ∆εοντολογίας αναφέρει το γε−
γονός τούτο εγγράφως στην Κεντρική ∆ιοίκηση του 
Ο.Ε.Ε, προκειµένου να επιληφθεί και να προβεί στις 
δέουσες ενέργειες.

3. Στην περίπτωση που ο Λογιστής Φοροτεχνικός 
χρησιµοποιεί συνάδελφό του τακτικά ή έκτακτα ή για 
τη διεκπεραίωση όλων ή ορισµένων εργασιών του γρα−
φείου του πρέπει:

• να συµπεριφέρεται προς αυτόν συναδελφικά και 
µε ισοτιµία,

• να συνεργάζεται µαζί του µε συναδελφικότητα, ευ−
γένεια και κατανόηση, να µη θίγει την επαγγελµατική 
και ατοµική του αξιοπρέπεια και να µην τον απασχολεί 
σε µη Λογιστικά ή Φοροτεχνικά καθήκοντα,

• να καταβάλλει έγκαιρα τη συµφωνηµένη αµοιβή,
• να προβάλλει την εργασία του συναδέλφου του 

προς τον πελάτη, τις δηµόσιες υπηρεσίες και προς 
τους τρίτους.

Άρθρο 13

Προστασία του κύρους του ΟΕΕ

1. ∆εν επιτρέπεται στον Λογιστή Φοροτεχνικό η δια 
δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθµιση του 
επιστηµονικού και επαγγελµατικού κύρους του ΟΕΕ.

Ως υποβάθµιση του επιστηµονικού και επαγγελµα−
τικού κύρους του ΟΕΕ θεωρείται από µέρους Λογιστή 
Φοροτεχνικού:

• η τήρηση ή ο ισχυρισµός τήρησης Φορολογικών ή 
Λογιστικών αρχών και προτύπων διαφορετικών από τις 
προβλεπόµενες από τη Εθνική Νοµοθεσία ρυθµίσεις,

• οι επανειληµµένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και 
οδηγίες του ΟΕΕ,

• η ανάρµοστη συµπεριφορά κατά οργάνων του ΟΕΕ 
εκδηλούµενη µε τη χρησιµοποίηση απρεπών εκφράσεων 
ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργει−
ών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα 
των οργάνων αυτών.

• η απρεπής συµπεριφορά κατά δηµόσιου ή ιδιωτικού 
Ελεγκτικού Φορέα.

2. ∆εν εµπίπτει στον ανωτέρω περιορισµό η εµπιστευ−
τική αναφορά προς το ΟΕΕ κάθε Λογιστή Φοροτεχνικού, 
όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβάσεις του 
παρόντος Κώδικα από συναδέλφους ή τρίτους.

Άρθρο 14

Τήρηση του παρόντος Κώδικα – Κυρώσεις

Με δεδοµένη και αναγνωρισµένη την ανάγκη πιστής 
εφαρµογής του παρόντα κώδικα από όλους ανεξαι−
ρέτως του Λογιστές Φοροτεχνικούς, είτε αυτοί είναι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε απασχολούνται ως µι−
σθωτοί στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, είτε είναι µέλη 
του ΟΕΕ, είτε όχι, το ΟΕΕ είναι αρµόδιο για την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων. Για τη διαδικασία, τα όργα−
να και τον τρόπο επιβολής κυρώσεων εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του π.δ. 277/1986 και του άρθρου 11 του 
Ν. 1100/1980 για όλους ανεξαιρέτως τους υπαγόµενους 
στις διατάξεις του παρόντος Λογιστές Φοροτεχνικούς.

Στο πλαίσιο αυτό το Οικονοµικό Επιµελητήριο έχει 
την αρµοδιότητα να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις 
στους υπαγόµενους στις διατάξεις του παρόντος Λο−
γιστές Φοροτεχνικούς.

Άρθρο 15

∆ιοικητικές Κυρώσεις

1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επι−
σύρει πέραν των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις παρακάτω κυρώσεις:

• έγγραφη επίπληξη,
• χρηµατική ποινή ή πρόστιµο έως 3.000 ευρώ. Το πα−

ραπάνω πρόστιµο ή χρηµατική ποινή µπορεί να αυξοµει−
ώνεται µε απόφαση της Κεντρικής ∆ιοίκησης του ΟΕΕ.

Τα ποσά των παραπάνω κυρώσεων θεωρούνται έσοδα 
του ΟΕΕ και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπρα−
ξης των δηµοσίων εσόδων.

• προσωρινή αφαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότη−
τας για χρονικό διάστηµα έως έξι µηνών και

• οριστική αφαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότητας, 
εφόσον έχει παραβιάσει καθ΄ υποτροπή τον παρόντα 
Κώδικα και του έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

2. Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων 
κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Τηρήσε−
ως ∆εοντολογίας που συνιστάται µε το άρθρο 16 της 
παρούσας, είτε κατόπιν καταγγελίας Λογιστή Φοροτε−
χνικού ή Ελεγκτικού Φορέα ή τρίτου.

3. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός ή οποιοσδήποτε Ελε−
γκτικός Φορέας ή τρίτος υποχρεούται να καταγγείλει 
γραπτώς προς την Επιτροπή Τηρήσεως ∆εοντολογίας 
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου κάθε παράβαση του 
παρόντος Κώδικα που έχει υποπέσει στην αντίληψή 
του, αναφέροντας ρητά το ονοµατεπώνυµο του Λογιστή 
Φοροτεχνικού ή την επωνυµία του Φορέα που υπέπεσε 
στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση 
του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη 
και γνωστοποιείται από την Επιτροπή Τηρήσεως ∆εο−
ντολογίας µόνο στον αναφερόµενο Λογιστή Φοροτεχνι−
κό ή Φορέα, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγή−
σεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή του.

4. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων αναστέλλεται αν για 
την ίδια πράξη εκκρεµεί ποινική δίωξη, µετά το τέλος της 
οποίας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά της, συνεχίζεται .

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διαδικασία επιβολής 
κυρώσεων δεν αναστέλλεται και τα αρµόδια πειθαρχικά 
όργανα µε ειδικά προς τούτο αιτιολογηµένη απόφασή 
τους, επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κώδικα, ανεξάρτητα από την άσκηση ή µη ποι−
νικής διαδικασίας ή την πρόοδό της, ιδίως σε περίπτωση 
διάπραξης παραβάσεων που αφορούν την απόκτηση της 
επαγγελµατικής ταυτότητας ή την αξιολόγησή τους .

5. Οι παραβάσεις του παρόντος Κώδικα παραγρά−
φονται µε την πάροδο τριετίας από την τέλεσή τους. 
Κάθε όµως πράξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων ή η υποβολή εγκλήσεως καθώς και κάθε 
πράξη ποινικής δίωξης, διακόπτει την παραγραφή.

Άρθρο 16

Όργανα επιβολής ∆ιοικητικών Κυρώσεων

Για την επιβολή των ∆ιοικητικών Κυρώσεων και την 
εκδίκαση των σχετικών παραβάσεων του παρόντος Κώ−
δικα, µε απόφαση της Κεντρικής ∆ιοίκησης του ΟΕΕ, 
συνιστάται Επιτροπή Τήρησης ∆εοντολογίας, αποτε−
λούµενη από πέντε µέλη µε τριετή θητεία. Η Επιτροπή 
συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία 
µέλη της, λαµβάνει τις αποφάσεις της µε απλή πλειο−
ψηφία των παρόντων µελών, εκλέγει µεταξύ των µελών 
της έναν πρόεδρο και επιλαµβάνεται είτε αυτεπάγγελτα 
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είτε κατόπιν καταγγελίας για οποιαδήποτε παράβα−
ση του παρόντος. Η Επιτροπή εισηγείται την άσκηση 
πειθαρχικής δίωξης στα αρµόδια όργανα, για τις δε 
παραβάσεις του παρόντος και την διαδικασία επιβολής 
κυρώσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 277/1986.

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Ισχύς προηγούµενων Αποφάσεων και Οδηγιών

Οι µέχρι σήµερα εκδοθέντες Νόµοι και Αποφάσεις 
σχετικοί µε τις προϋποθέσεις ανάληψης και εκτέλεσης 
πάσης φύσεως Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών, 
ως κανονιστικές διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν και 
να εφαρµόζονται υποχρεωτικά από όλους τους Λογι−
στές Φοροτεχνικούς.

Άρθρο 18

Έναρξη Εφαρµογής − ∆ηµοσιότητα

1 Ο παρών Κώδικας ∆εοντολογίας τίθεται σε εφαρ−
µογή από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεώς του στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο παρών Κώδικας µπορεί να γνωστοποιείται σε 
κάθε ενδιαφερόµενο και πρέπει να είναι αναρτηµένος 
στο δικτυακό τόπο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2013

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 

από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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