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                       ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

                                                                      ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                 Αζήλα,    1 Απγνύζηνπ  2011 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ                              

1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & 

ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ                                 ΠΟΛ: 1166 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12)            

ΣΜΖΜΑTA Β΄- A΄                                                                ΠΡΟ:     Ωο Π.Γ. 

Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10                                

Σαρ. Κώδ.: 101 84  Αζήλα      

Πιεξνθνξίεο: Α.Μαιηάγθα-Φ.Φαλάξα-Γ.Βαξλάθνπ    

Σειέθσλν: 210 – 3375311, 312               

ΦΑΞ: 210 – 3375001                       

2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ 

Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ.30) 

 

      ΘΔΜΑ: Καθορισμός περιετομένοσ, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των 

      λογιστών υοροτετνικών. 

Α Π Ο Φ Α  Ζ  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

 

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7, 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010 (ΦΔΚ Α’ 32) 

κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ην λέν πιαίζην αξκνδηνηήησλ ησλ ινγηζηώλ θνξνηερληθώλ θαη 

θαζηεξώλεηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ ινγηζηή θνξνηέρλε από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο 

Διιάδνο. 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2515/1997 (ΦΔΚ Α’194), ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ.3912/2011 (ΦΔΚ 

Α’ 17), ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3470/2006( ΦΔΚ Α’132), ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2873/2000 (ΦΔΚ Α’ 

285), ηνπ Π.Γ.340/1998 (ΦΔΚ Α’228) θαη ηνπ Π.Γ.186/1992 (ΦΔΚ Α’84).  

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 62  θαη  ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994 

(ΦΔΚ Α’ 151). 

4. Σελ ΠΟΛ.1008/19-1-2011 ΑΤΟ (ΦΔΚ Β’136)  κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα όξηα ησλ 

αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ πνπ ηεξνύλ βηβιία β’ 
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θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ πάλσ από ηα νπνία πθίζηαηαη ππνρξέσζε ππνγξαθήο ησλ δειώζεσλ από 

ινγηζηή θνξνηερληθό κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2873/2000. 

5. Σελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 

θνξνινγνπκέλνπο  θαη δηεπθόιπλζεο ησλ ζπλαιιαγώλ κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

6. Σελ αλάγθε ππνγξαθήο ησλ δειώζεσλ  θαζώο θαη ησλ ζπλππνβαιιόκελσλ εληύπσλ ή 

θαηαζηάζεσλ από πηζηνπνηεκέλν ινγηζηή θνξνηερληθό όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

7. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

                                                                   Άρθρο 1.  

              ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ   ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ  ΣΑΞΔΗ  ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΛΟΓΗΣΖ –  

                                                       ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ 

1. Γηθαηνύρνη πηζηνπνίεζεο νξίδνληαη θπζηθά πξόζσπα  θάηνρνη άδεηαο  Λνγηζηή 

Φνξνηερληθνύ νπνηαζδήπνηε  ηάμεσο (λ.2515/1997, π.δ.340/1998, ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 

λ.2873/2000, ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3470/2006 θαη ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ.3912/2011), 

θαζώο θαη ηα γξαθεία παξνρήο ινγηζηηθώλ θαη θνξνηερληθώλ ππεξεζηώλ πνπ νξίδνληαη  κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 340/1998.  

2. Οη ηάμεηο πηζηνπνίεζεο αθνινπζνύλ ηηο ηάμεηο παξνρήο αδείαο άζθεζεο 

δξαζηεξηόηεηαο Λνγηζηή-Φνξνηερληθνύ. 

 

                                                             Άρθρο 2.  

        ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ  ΥΟΡΖΓΖΖ  ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΛΟΓΗΣΖ - ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ  

1. Ζ πηζηνπνίεζε ρνξεγείηαη από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο  κεηά ηελ 

δηαπίζησζε ησλ αθόινπζσλ πξνϋπνζέζεσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά: 

i. Καηνρή αδείαο αζθήζεσο ινγηζηή θνξνηερληθνύ όισλ ησλ ηάμεσλ (λ.2515/1997, 

π.δ.340/1998, ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2873/2000, ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3470/2006 

θαη ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ.3912/2011).  

ii. Έλαξμε άζθεζεο επηηεδεύκαηνο ζηε Γ.Ο.Τ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή 

θνξνηερληθνύ γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ή άζθεζεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο ή απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ σο κέινο πξνζσπηθήο εηαηξείαο ή 

βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε απαζρόιεζεο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε 

απαζρόιεζή ηνπ σο ινγηζηή ή βνεζνύ ινγηζηή ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζηελ 

νπνία απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο  
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iii.  Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα θάζε θπζηθό πξόζσπν, κέηνρν ή εηαίξν.  

iv. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα από ηνλ ππνρξεσηηθό θνξέα 

αζθάιηζεο 

2. Δηδηθόηεξα, θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ ινγηζηώλ – 

θνξνηερληθώλ, θαζηεξώλεηαη κεηαβαηηθό ζηάδην από ηε δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ ηεο παξνύζεο 

θαη έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ όινη νη θάηνρνη άδεηαο 

αζθήζεσο ινγηζηή θνξνηερληθνύ όισλ ησλ ηάμεσλ ζεσξνύληαη πηζηνπνηεκέλνη, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνύλ αλάινγα ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην, ε ΓΓΠ θαη νη 

δηθαηνύρνη πηζηνπνίεζεο λα έρνπλ ζπγθεληξώζεη ηα δηθαηνινγεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ 

θαηά ηελ 31.12.2012 δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ε πξνζσξηλή πηζηνπνίεζε αίξεηαη.     

3. Με ηελ  πξώηε αίηεζε πηζηνπνίεζεο  θαηαβάιιεηαη παξάβνιν αλάινγα κε ηελ ηάμε 

ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ππέξ  ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο. Οη 

θάηνρνη Α’ ηάμεσο ηξηαθόζηα (300) επξώ, Β’ ηάμεσο δηαθόζηα (200) επξώ θαη Γ’ ηάμεσο 

εθαηό (100). ε πεξίπησζε αλαβάζκηζεο ηεο ππόςε άδεηαο, αλά ηάμε θαηαβάιιεηαη 

παξάβνιν εθαηό (100) επξώ. 

 

                                                             Άρθρο 3.  

ΔΡΓΑ ΑΤΜΒΗΒΑΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΟΤ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖ - ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ 

1. Απνθιείνληαη από ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνύ νη δεκόζηνη 

ππάιιεινη, νη ππάιιεινη ΝΠΓΓ, αλεμάξηεηα από ηε ζρέζε εξγαζίαο θαζώο θαη ππάιιεινη 

ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ, δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

θιπ. όπνπ ε άζθεζε πξόζζεηνπ βηνπνξηζηηθνύ επαγγέικαηνο απαγνξεύεηαη από ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο εάλ πξόθεηηαη γηα εξγαζίεο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη.  

2. Δπίζεο, απνθιείνληαη από ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνύ νη νξθσηνί 

ειεγθηέο. Ωζηόζν, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπληάζζνπλ θαη λα ππνγξάθνπλ νη ίδηνη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

  

                                                             Άρθρο 4.  

                     ΔΠΗΣΡΟΠΖ   ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΛΟΓΗΣΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ 

1. ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ζπληζηάηαη πεληακειήο επηηξνπή πηζηνπνίεζεο, 

απνηεινύκελε από δύν κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ, έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ (ΔΛΣΔ) θαη δύν εθπξνζώπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθώλ θαη Σεισλεηαθώλ Θεκάησλ κε ηνπο 

λόκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.  
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2. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ησλ ππνβαιιόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ 

άξζξνπ 2 θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο  ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ε ρνξήγεζε ηεο αηηνύκελεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ  ινγηζηή θνξνηερληθνύ.  

3. Ζ Δπηηξνπή ππνβνεζείηαη ζην έξγν ηεο από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο θαη ηηο ηνπηθέο ηνπ, νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ ην ζρεηηθό θάθειν 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηθαηνύρσλ θαη ηνλ πξνσζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο.   

4. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ νξίδεηαη ε ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο, 

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαζώο θαη ε απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηεο, 

ε νπνία βαξύλεη  ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ.    

 

Άρθρο 5. 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ-

ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΩΝ 

 Οη ππνρξεώζεηο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ινγηζηώλ – θνξνηερληθώλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά κε ηηο αθόινπζεο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο:  

1. ην άξζξν 2 ηνπ π.δ.340/1998  πεξί πεξηερνκέλνπ ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ. 

2. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.2873/2000, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010 πεξί  

επζύλεο ινγηζηώλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα ππνβνιήο δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 

παξαθξαηνύκελσλ θαη έκκεζσλ θόξσλ. 

3. ην άξζξν 29 ηνπ π.δ.186/1992 (ΚΒ) πεξί θαηάξηηζεο θαη ππνγξαθήο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

4. ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010 πεξί ππνρξέσζεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο. 

5. ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994 (ΚΦΔ) πεξί επηβνιήο 

θπξώζεσλ εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ κηζζσηνύ ινγηζηή ζε πεξίπησζε κε 

ππνγξαθήο ηεο δήισζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

Άρθρο 6. 

          ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  ΜΖΣΡΩΟΤ  ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ-ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΩΝ 

1. Με ηελ ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ  ινγηζηή θνξνηερληθνύ δεκηνπξγείηαη 

ηαπηνρξόλσο κεηξών πηζηνπνηεκέλνπ ινγηζηή – θνξνηερληθνύ θαη ρνξεγείηαη αξηζκόο 

πηζηνπνίεζεο. Σν κεηξών, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ.976/29.6.2010 άδεηα ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ, αλαξηάηαη επηθαηξνπνηεκέλν  κέρξη ην ηέινο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο ζην δηαδηθηπαθό ρώξν ηεο  Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ, ώζηε λα θαζίζηαληαη γλσζηνί νη πηζηνπνηεκέλνη Λνγηζηέο – Φνξνηερληθνί  ζηηο  

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αιιά θαη ζηνπο θνξνινγνύκελνπο.  
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2. Σν κεηξών πηζηνπνίεζεο ινγηζηώλ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ  ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ.  

3. ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ινγηζηέο – θνξνηερληθνύο ρνξεγείηαη, από ην Οηθνλνκηθό 

Δπηκειεηήξην, θάξηα πηζηνπνηεκέλνπ ινγηζηή – θνξνηερληθνύ ζηελ νπνία πέξαλ ησλ 

αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ινγηζηή 

αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκόο θαη ε ηάμε πηζηνπνίεζεο.  

4. Ζ θάξηα απηή αλαλεώλεηαη ην πξώην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ έηνπο κε ηελ πξνζθόκηζε  

αληηγξάθνπ Πνηληθνύ Μεηξώνπ ,Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο θαη ηελ 

θαηαβνιή παξαβόινπ πνπ ζα πξνβιεθζεί ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

                                                                

 
 
                Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
Ζ  
 

      ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ                                                                                                           
 
  
 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 
3. Κεληξηθή Τπεξεζία .Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 
4. Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30) 
5. Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα απηνύ. 
6. Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). 
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄  , Σ΄(εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄(εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 

θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄,ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄θαη ΚΓ΄ 
2. Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο  Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ 

Δηαηξηώλ θαη Πίζηεσο, 
Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν  Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 
Βνπιήο 7 – 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ, Ακεξηθήο 21Α-10672 ΑΘΖΝΑ 
5. Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, Αθαδεκίαο 68, 10678 ΑΘΖΝΑ  

 
ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Σεισλεηαθώλ Θεκάησλ 
4. Γξαθείν θ.Γελ.Γξακκαηέα ΓΓΠ 
5. Γξαθείν θ.Γελ.Γξακκαηέα Ζ.Πιαζθνβίηε 
6. Γξαθείν θ.Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο  
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7. Γξαθείν θ.Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθώλ Διέγρσλ 
8. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 
9. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
10. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 
11. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 
12. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30) 
13. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α΄ (20), Β΄ (20), Γ΄ (3) 
14. Γξαθείν θ. Γηεπζπληνύ Γ12 
15. ΓΓΠ-Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30) (10) 
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