ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ
αζκήζεώρ ηος. (51026)
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο
Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ ηεο Ειιάδνο" (Α/295) φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1479/1984 "ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 1
100/1980 θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α/145).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 65
ηνπ Ν. 1892/1990 "Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο
δηαηάμεηο" (Α/101) θαη ηνπ άξζξνπ 4 (φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 6
παξ. 4 ηνπ Ν. 1440/1984 (Α/7ν) θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 7 ηνπ Ν.
1775/88, (Α/101) ηνπ Ν 1338/1983 "εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ" (Α/34)
θ.ι.π. (γλ. .η.Ε.).
Άπθπο :1
Άξζξν 1.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Οηθνλνκνινγηθφ επάγγεικα ζπληζηνχλ νη θαη` επάγγεικα αζθνχκελεο
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ησλ πνξηζκάησλ
ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη πξαθηηθήο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο εζληθήο
θαη δηεζλνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο
επηζηήκεο θαη ζθέςεο.
Εηδηθφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο είλαη:
1. Αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη εξκελεία νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ, κεγεζψλ, ε
ζχληαμε θαη ππνβνιή ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη εθζέζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο,
νξγαληζκνχο θαη γεληθά θνξείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
2. Παξνρή ζπκβνπιψλ επί νηθνλνκηθψλ επηρεηξεζηαθψλ, αλαπηπμηαθψλ,
ηακηεπηηθψλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ, θνξνηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ πξνο
θνξείο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ, ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο.
3. Παξνρή ππεξεζηψλ νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη θνξέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δεκφζηνπ
Σνκέα
4. Παξνρή ππεξεζηψλ νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο, επνπηείαο ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ,
ζρεδηαζκφο θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
5. Παξνρή θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεχζπλζε
γξαθείσλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηελ παξνρή ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ.
6. ρεδηαζκφο ζηαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ θαη εξεπλψλ,
επεμεξγαζία, αλάιπζε, εξκελεία θαη γεληθά επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή
αμηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκία, ζηα

νηθνλνκηθά κεγέζε, ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο, ζηελ παξαγσγηθή θαη
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.
7. Έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο, ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βηβιίσλ θαη
ζηνηρείσλ, επηρεηξήζεσλ, Οξγαληζκψλ, Ιδξπκάησλ θαη γεληθά θνξέσλ
νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ή δηαρείξηζεο θνξέσλ ηνπ
ηδησηηθνχ ή ηνπ Δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη
ε ζχληαμε - έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ θαη ζρεηηθψλ πνξηζκάησλ εθζέζεσλ θαη
πηζηνπνηεηηθψλ.
8. Δηδαζθαιία ησλ ζεσξηψλ, αξρψλ, κεζφδσλ θαη πνξηζκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο
επηζηήκεο θαη ζθέςεο θαη ηεο εθεξκνζκέλεο νηθνλνκηθήο, ζε εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ Αλσηάησλ Εθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ.

Άπθπο :2
Πληποθοπίερ Νομολογίαρ & Άπθπογπαθίαρ :2
Καη' Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία : 1
Άξζξν 2
ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ
1. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο
απνηειεί ε ηδηφηεηα κέινπο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Επηκειεηεξίνπ ηεο Ειιάδαο (ΟΕΕ)
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1100/1980 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1479/84.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν. 1100/1980 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 147,/84 γηα ηελ
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ, επαγγέικαηνο ππνβάιιεηαη
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ Κεληξηθή Δηνίθεζε ηνπ ΟΕΕ ή αλάινγα κε
ηνλ ηφπν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο πξνο ηελ αξκφδηα ηνπηθή
Δηνίθεζε πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΟΕΕ.
3 ηελ αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ
επαγγέικαηνο αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ε δηεχζπλζε, ηα πηπρία, νη
ηίηινη ζπνπδψλ, ε εηδίθεπζε θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή πείξα.
4. Η αίηεζε άδεηαο αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ζπλνδεχεηαη
ππνρξεσηηθά απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ, ηίηισλ ζπνπδψλ θαη
πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
θαη απφ βεβαίσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ σο κέινπο ηνπ ΟΕΕ, ηελ νπνία εθδίδεη ε
Γξακκαηεία ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο ή ηεο αξκφδηαο Σνπηθήο Δηνίθεζεο
Πεξηθεξεηαθνχ ηκήκαηνο ηνπ ΟΕΕ. ηελ πεξίπησζε αίηεζεο γηα ηελ ρνξήγεζε
πξνζσξηλήο άδεηαο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1100/80, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3
ηνπ Ν. 1479/84, αληί ηεο βεβαίσζεο ηεο εγγξαθήο ηνπ σο κέινπο ηνπ ΟΕΕ, ν
ελδηαθεξφκελνο
ππνβάιιεη
ηα
πηζηνπνηεηηθά
έλαξμεο,
αζθήζεσο
νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο
5. Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απαηηείηαη
ε θαηαβνιή παξαβφινπ ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1100/80 φπσο ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηνλ Ν. 1479/84.
6 Η άδεηα αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο, ρνξεγείηαη κε απφθαζε
ηεο Κ Δ ή ηεο αξκφδηαο Σνπηθήο Δηνίθεζεο Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΟΕΕ,
κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο ηα κέιε ηεο νπνίαο
νξίδνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δηνηθήζεσλ απηψλ. Η απφθαζε γηα ηελ
ρνξήγεζε ή φρη ηεο άδεηαο εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
7. ηελ άδεηα αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ε νπνία ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο αξκφδηαο γηα ηε ρνξήγεζε ή ηεο
Δηνίθεζεο, αλαγξάθεηαη ε εηδηθφηεηα ή νη εηδηθφηεηεο ηνπ νηθνλνκνινγηθνχ
επαγγέικαηνο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη.
8. ηνπο θαηφρνπο άδεηαο αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη
δειηίν επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο νηθνλνκνιφγνπ, ζηελ νπνία γίλεηαη κλεία ηεο
εηδηθφηεηαο ή ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο. Η επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα νηθνλνκνιφγνπ
αλαλεψλεηαη θαηά ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο κεηά απφ ππνβνιή ππεχζπλεο
δήισζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φηη εμαθνινπζεί λα αζθεί ηελ δξαζηεξηφηεηα ή ηηο
δξαζηεξηφηεηεο νηθνλνκνιφγνπ γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ε ηαπηφηεηα απηήο.
9. Η άζθεζε νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ κέινο ηνπ ΟΕΕ ζην νπνίν δελ
έρεη ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή άδεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν
επηβάιινληαη νη πνηλέο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1100/80 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 1479/84.
10. Γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο
ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δεπηέξνπ
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4.
Άπθπο :3
Άξζξν 3
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
1. Γηα ηελ ιεηηνπξγία γξαθείσλ παξνρήο νηθνλνκνινγηθψλ ππεξεζηψλ φπνπ ε
ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ απηψλ επηηξέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία,
απαηηείηαη άδεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν
1100/80 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 1479/84.
2 Πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο
νηθνλνκνινγηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο θαηνρή άδεηαο αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ηνλ
ππεχζπλν ή ηνπο ππεχζπλνπο, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ.
3. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο νηθνλνκνινγηθψλ ππεξεζηψλ
ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο Κ.Δ. ή ηεο αξκφδηαο Σνπηθήο Δηνίθεζεο
πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΟΕΕ κεηά απφ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ φηη εμαθνινπζεί λα αζθεί ηελ δξαζηεξηφηεηα ή ηηο
δξαζηεξηφηεηεο νηθνλνκνιφγνπ.

4 Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο, ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπ ππεχζπλνη ή
ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ. Η αίηεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ ππεπζχλνπ ή ησλ ππεπζχλσλ ησλ
γξαθείσλ παξνρήο νηθνλνκνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλαιφγσο ηεο λνκηθήο
κνξθήο κε ηελ νπνία πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ
θαηά Νφκν Καηαζηαηηθψλ ή πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε λφκηκε
ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο.
Άπθπο :4
Άξζξν 4
ΜΗΣΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ ΑΚΗΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
1. ην ΟΕΕ ηεξείηαη Μεηξψν αδεηψλ άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο
ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη κε αχμνληα αξηζκφ νη εθδηδφκελεο άδεηεο θαη
ζεκεηψλνληαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπο.
2. ε ηδηαίηεξν ηκήκα ηνπ κεηξψνπ αδεηψλ νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο
θαηαρσξνχληαη νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ παξνρήο νηθνλνκνινγηθψλ
ππεξεζηψλ κε κλεία ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπο θαη ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο.
3. ην ΟΕΕ ηεξείηαη επίζεο εηδηθφ κεηξψν πξνζσξηλψλ αδεηψλ άζθεζεο
νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο.
Άπθπο :5
Άξζξν 5
ΑΝΑΚΛΗΗ ΑΔΕΙΩΝ
1. Η άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο
ζε πεξίπησζε:
α) δηαγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ απφ κέινο ηνπ ΟΕΕ κε απφθαζε ηνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ.
β) Καηαδίθεο ακεηαθιήησο: 1) ζε πνηλή θάζεηξμεο ή 2) γηα ηα αδηθήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1100/1980
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1479/1984.
2. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο νηθνλνκνινγηθψλ ππεξεζηψλ
αλαθαιείηαη φηαλ εθιείςνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή φηαλ
αλαθαιείηαη ε άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ησλ ππεχζπλσλ
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.

Άπθπο :6
Άξζξν 6
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΚΗΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ
Όπνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1100/80 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.
1479/84, απαηηείηαη απφδεημε ηεο άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο, ε
απφδεημε απηή παξέρεηαη κε ηελ ππνβνιή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηνπο νπνίνπο παξέλνπλ ή παξείραλ θαηά ην
θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Σα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη
βεβαηψζεηο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ν ρξφλνο έλαξμεο, ε δηάξθεηα θαη νη φξνη
ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθψο απφ επηθπξσκέλα
αληίγξαθα ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ην θξίζηκν
ρξνληθφ δηάζηεκα ή εθ` φζνλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη ππνβάιιεη θνξνινγηθή
δήισζε, απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο νηθείαο Εθνξίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε
δήισζε έλαξμεο αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν.

Άπθπο :7
Άξζξν 7
ΑΝΑΣΟΛΗ ΑΚΗΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ
Άπθπο :8
Άξζξν 8.
ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 7, 48, 52 θαη 59 ηεο πλζήθεο ΕΟΚ
ηεο Ρψκεο, ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1100/1980 φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1479/1984 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Ωο κέιε ηνπ ΟΕΕ εγγξάθνληαη έιιελεο ππήθννη ή νκνγελείο πνπ θαηνηθνχλ
κνλίκσο ζηελ Ειιάδα ή ππήθννη θξάηνπο κέινπο ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
(ΕΚ)".

Άπθπο :9
Άξζξν 9
Σν παξφλ Πξνεδξηθφ Δηάηαγκα αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

