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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ−
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016
1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2013−2016, το οποίο επισυνάπτεται
ως Παράρτημα I στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμ−
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα
έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:
− Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση
και τους επί μέρους φορείς της.
− Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών
και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το
προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο−
γισμού και τα επόμενα τρία έτη.
− Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών
προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί−
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).
− Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές
προβλέψεις.
− Ο στόχος για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.
− Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική
Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού
Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.
− Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση,
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί−
στοιχα έτη.
− Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ−
νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επό−
μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για
την υπό εξέταση περίοδο.
− Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης
ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο−

ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο,
οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι−
στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος
του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων
Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.
1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1
και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου
4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύουν για όσους
από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για
πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ−
χου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος
του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται
για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομι−
κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν
την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της
θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους
φορείς αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά
τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ−
τές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε φορέα,
βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε
εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρα−
κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμι−
σθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς.
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους
υπάγονταν στο ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται
επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέ−
σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο−
ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων.
β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του
ν. 2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής:
«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου,
γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βου−
λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ−
σλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
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Στάσης (συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για εταιρία
ετερόρρυθμη κατά μετοχές, εταιρία περιορισμένης ευ−
θύνης, ανώνυμη εταιρία και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν
την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ορίζεται το περιεχόμενο του προτυποποιημένου κατα−
στατικού. Το προτυποποιημένο καταστατικό κατατίθε−
ται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης της περίπτωσης αα΄
της παρ. α του άρθρου 2 εάν πρόκειται για ομόρρυθμες
εταιρίες και ετερόρρυθμες εταιρίες. Αν πρόκειται για
εταιρεία ετερόρρυθμη κατά μετοχές, εταιρία περιορι−
σμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρία και ιδιωτική κεφαλαι−
ουχική εταιρεία, το καταστατικό αυτό συντάσσεται από
την Υπηρεσία Μιας Στάσης του άρθρου της περίπτωσης
ββ΄ της παρ. α του άρθρου 2. Οι Υπηρεσίες Μιας Στά−
σης προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα
άρθρα 5, 5 Α, 6, 7 του παρόντος προκειμένου να γίνει
καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας:
α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον
παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει
στις διατάξεις των οικείων νόμων.
β) Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας για
κάθε τύπο εταιρίας θα είναι προσπελάσιμο από το δι−
αδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
3. Στο μέτρο που ακολουθείται το προτυποποιημένο
καταστατικό, τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεών
του.»
11. Καταργείται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 197 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86).
12. Καταργείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 198 του ν. 4072/2012 και η περίπτωση ε΄
αναριθμείται σε δ΄ αντίστοιχα.
13. Καταργείται το άρθρο 199 του άρθρου 4072/2012.
Η.2. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ
1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γρα−
φεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.2160/1993
(Α΄118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών
Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το
άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η ολική εκμίσθωση
με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση
ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Επιβατηγών
Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης
της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα
αυτά.
2. Οι οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης που απα−
σχολούνται σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1, πρέπει
υποχρεωτικά:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κα−
κούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλο−
πής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης
των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που
αναφέρονται στα ήθη.
β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κα−
τηγορίας Β΄ σε ισχύ, για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις

5577

(24) μήνες πριν την έναρξη της απασχόλησής τους ως
οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις επιχειρήσεις
της περίπτωσης 1.
γ) Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που
καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋ−
ποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεού−
νται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε
κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή
του εδαφίου α΄ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής
χρήσης του οδηγού, για τη συνδρομή του εδαφίου β΄
επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης και για
τη συνδρομή του εδαφίου γ΄ ιατρικό πιστοποιητικό.
3. Τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που εκμι−
σθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης
1, φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Είναι οχήματα άνω των 1.500 κ.εκ..
β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή
μεταγενέστερη.
γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7)
χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυ−
κλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την
ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα χρόνο, και
για τα ανοικτού τύπου τα εννέα (9) χρόνια από την
κυκλοφορία τους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Τουρισμού ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύστα−
σης και λειτουργίας των επιχειρήσεων της περίπτωσης
1 ως προς την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, τα
προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
5. Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, όπως ορίζονται
στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993 (Α΄ 118) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχή−
ματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, είτε κατόπιν
χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις,
από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκα−
ταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα.
Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς
Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν
συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄
38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) να συνά−
πτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ
αυτοκινήτων, με οδηγό, με κύρια ξενοδοχειακά καταλύ−
ματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών
των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από τα ση−
μεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις
των καταλυμάτων και αντίστροφα. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται διακριτικά γνω−
ρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν
τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η
συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, καθώς
και άλλες σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της
περίπτωσης αυτής.
6. α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτω−
σης 2 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300)
ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστι−
μο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή
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επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ
και σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ.
της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
β) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτω−
σης 3 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται
πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε
δεύτερη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
γ) Σε περίπτωση που σε διάστημα δύο (2) ετών έχει
επιβληθεί δύο (2) φορές η κύρωση της αφαίρεσης του
Ε.Σ.Λ., το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται οριστικά. Με απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού δύνανται να
τροποποιούνται τα ως άνω ποσά.
δ) Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιτρέπεται προ−
σφυγή ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως
ισχύει.
ε) Σε περίπτωση όπου αυτοκίνητο μισθωμένο κατά
τις διατάξεις της περίπτωσης 1 διενεργεί επιβατικές
μεταφορές με κόμιστρο, επιβάλλονται στο νόμιμο εκ−
πρόσωπο της επιχείρησης και στον οδηγό οι ποινές
της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄
167). Επιπλέον, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του
οχήματος για δύο (2) χρόνια. Για τις παραβάσεις της
παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η συνοπτική διαδι−
κασία των άρθρων 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας.
Η.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙ−
ΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
1. Η διάθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη, όπως
αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της Υ1/Γ.Π.
47815/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Β΄ 1478), γίνεται από τα φαρμακεία και τα καταστήματα
λιανικής πώλησης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και
ειδών μαζικής κατανάλωσης. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας δύναται να ρυθμί−
ζεται ο τρόπος διάθεσης στον τελικό καταναλωτή των
ανωτέρω παρασκευασμάτων στα σημεία του προηγού−
μενου εδαφίου.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ1/Γ.Π. 47815/2008 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταργείται.
Η.4. ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΠΝΟΥ
Στο άρθρο 2 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«Ειδικά στις υπεραγορές τροφίμων η τοποθέτηση
προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε κλειστές προ−
θήκες ευρισκόμενες εντός του καταστήματος μετά το
χώρο των ταμείων, στις οποίες παρέχεται πρόσβαση
με τη μεσολάβηση προσωπικού του καταστήματος, τη−
ρουμένων των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.»
Η.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Π.Δ. 340/1998 «ΠΕΡΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ − ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ − ΑΔΕΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΕΩΣ»
1. Όπου στο κείμενο ή στον τίτλο του π.δ. 340/1989 (Α΄
228) αναφέρονται οι φράσεις «άδεια ασκήσεως», «ειδική
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος», «άδεια» ή «άδεια ασκή−
σεως επαγγέλματος» αντικαθίστανται από τη φράση
«επαγγελματική ταυτότητα».

2. Το άρθρο 4 του π.δ. 340/1989 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 4
Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας
λογιστή − φοροτεχνικού
1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή,
φοροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελ−
ματικής ταυτότητας υποβάλλεται στην Κεντρική Δι−
οίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
(ΟΕΕ) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του
εγκατάστασης στην αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφε−
ρειακού Τμήματος του ΟΕΕ αναγγελία έναρξης άσκησης
επαγγέλματος.
2. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
λογιστή − φοροτεχνικού αναφέρονται τα στοιχεία ταυ−
τότητας, μόνιμης κατοικίας, επαγγελματικής απασχόλη−
σης και οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφερομένου.
3. Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λο−
γιστή − φοροτεχνικού συνοδεύεται υποχρεωτικά από
αντίγραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών ημεδαπής
ή αποφάσεων ΣΑΕΠ περί αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων, έγγραφο έναρξης δραστηριότητας από την
αρμόδια αρχή, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής
χρήσης, το οποίο αναζητείται υπηρεσιακά, καθώς και
των απαιτουμένων εγγράφων για την απόδειξη της
άσκησης επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, όπως
ορίζεται στο άρθρο 15.
4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση επαγ−
γελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο, εκτός από τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή −
φοροτεχνικού και αντίγραφο του προβλεπόμενου από
την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 2515/1997, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορ−
φωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.
5. Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή − φοροτεχνι−
κού χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή
της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήμα−
τος του Ο.Ε.Ε. εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας
Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ
για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για
την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του
λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους
υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητι−
κών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους
υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητι−
κών, η ταυτότητα εκδίδεται αυτόματα. Σε περίπτωση
απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογι−
στή − φοροτεχνικού, το Ο.Ε.Ε. ενημερώνει εγγράφως
τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της
απαγόρευσης. Το Ο.Ε.Ε. μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη
και μετά την παρέλευση τριμήνου από την αναγγελία,
να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και
να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτό−
τητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
λογιστή − φοροτεχνικού.
7. Ο λογιστής − φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβά−
λει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους,
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην

