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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1.  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ

Η πιο βασική διάκριση του Δίκαιου (summa divisio) είναι η διάκρισή του 
σε δύο ευρείς κλάδους: α) το Δημόσιο Δίκαιο και β) το Ιδιωτικό Δίκαιο. Δημόσιο 
Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που ρυθμίζει την οργάνωση, τη συγκρότηση και 
την άσκηση της κρατικής εξουσίας και τις σχέσεις των πολιτών με αυτή. Ιδιωτικό 
Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών 
μέσα σε μια κοινωνία1.

Ένα βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τους κανόνες του Δημοσίου δικαίου 
από τους κανόνες του Ιδιωτικού Δικαίου (πέραν του αντικειμένου τους) είναι ο 
βαθμός της επιτακτικότητάς τους. Έτσι, προς επιβεβαίωση της επιτακτικότητας 
του Δημοσίου Δικαίου, όλοι οι κανόνες του Δημοσίου Δικαίου είναι «αναγκαστι-
κοί» (jus cogens), δηλαδή η εφαρμογή τους δεν μπορεί να αποκλεισθεί με βάση 
τη βούληση των ενδιαφερομένων. Αντίθετα, μερικοί (όχι όλοι) από τους κανόνες 
του Ιδιωτικού Δικαίου είναι «ενδοτικοί» (jus dispositivum), δηλαδή μπορούν να 
παρακαμφθούν στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι ρυθμίσουν με τρόπο δια-
φορετικό τις μεταξύ τους σχέσεις. Η ενδοτικότητα των κανόνων δικαίου είναι μια 
έννοια ξένη προς το Δημόσιο Δίκαιο.

Το Δημόσιο Δίκαιο διακρίνεται σε επιμέρους κλάδους, οι σημαντικότεροι 
από τους οποίους είναι το Συνταγματικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο,το Ποινικό 
Δίκαιο, το Δημοσιονομικό Δίκαιο, το Φορολογικό Δίκαιο, το Δίκαιο Κοινωνικής 
Ασφάλισης, το Δικονομικό Δίκαιο κ.λπ.. Το Συνταγματικό Δίκαιο περιλαμβά-
νει τους γενικότερους κανόνες που αφορούν τη συγκρότηση της Πολιτείας, την 

1  Βλ. τελείως ενδεικτικά Γ. Κορδάτος: Εισαγωγή εις την νομικήν επιστήμην (1939), σελ. 23-26. Επίσης 
βλ. τη σχετική ανάπτυξη του Α. Δημητρόπουλου: Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου (2011) σελ. 59-61.
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άσκηση των κρατικών λειτουργιών και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. 
Το Διοικητικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την οργάνωση, τη 
συγκρότηση και την άσκηση της εκτελεστικής λειτουργίας. Το Δημοσιονομικό 
Δίκαιο αφορά την περιέλευση εσόδων στις κρατικές λειτουργίες και τη διάθεσή 
τους για την εξυπηρέτηση των δημόσιων και κοινωνικών σκοπών. Το Φορολο-
γικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την επιβολή, τη βεβαίωση 
και την είσπραξη των φόρων. Το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ο κλά-
δος του δικαίου που αφορά την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως από δημόσιους 
ασφαλιστικούς φορείς. Το Ποινικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά 
τον προσδιορισμό των εγκλημάτων και τις διαδικασίες επιβολής ποινών στους 
δράστες τους. Το Δικονομικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του δικαίου που αφορά τη 
διαδικασία με την οποία απονέμεται η Δικαιοσύνη2.

2.  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο λογιστής είναι ένας εφαρμοστής του Δικαίου και, λόγω της ιδιότητάς του 
αυτής, οφείλει να γνωρίζει το Δίκαιο και ειδικότερα το Δημόσιο Δίκαιο. 

Για την κατανόηση της σημασίας που έχει το Δίκαιο και μάλιστα το Δημόσιο 
Δίκαιο για τον λογιστή, πρέπει πρωτίστως να επισημανθεί ότι το Κράτος, λαμ-
βάνοντας υπ’ όψη τη σημασία του επαγγέλματος του λογιστή για την κοινωνία 
και τα μέλη της, το ρυθμίζει με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, θέτοντας τυπικές 
και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκησή του και προβλέποντας διοικητικές 
κυρώσεις για τον λογιστή φοροτεχνικό που παραβαίνει τα καθήκοντά του3.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού απαιτείται να προβεί ο ενδια-
φερόμενος σε αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος προς την Κεντρική Διοίκηση 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά -αντίγραφα πτυχίων κ.λπ.-. Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου της Ελλάδας, εφόσον η αναγγελία πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγεί στον 
αναγγέλλοντα επαγγελματική ταυτότητα ή διαφορετικά απαγορεύει σε αυτόν την άσκηση του 

2   Η σημασία της διάκρισης του Δικαίου σε κλάδους έγκειται στο ότι διευκολύνει τη διδασκαλία (για 
τη γνωριμία των σπουδαστών με το Δίκαιο) και οδηγεί στον επιμερισμό-καταμερισμό της επιστημο-
νικής έρευνας. Οπωσδήποτε η διάκριση του Δικαίου σε κλάδους έχει σχετική αξία και όχι απόλυτη 
ισχύ, ενόψει ιδίως του ότι κανένας κλάδος δικαίου δεν είναι στεγανά διαχωρισμένος από τους άλλους 
κλάδους δικαίου, υπάρχει η δυνατότητα για ατέρμονη διαίρεση των κλάδων του Δικαίου σε υποκλά-
δους κ.λπ. και παράλληλα η δυνατότητα συνθέσεως νέων κλάδων δικαίου. Βλ. Ν. Παπαδόπουλος: 
Γενικές Αρχές Δικαίου (2010) σελ. 8-9.
3   Βλ. βλ. ν. 2515/1997 “Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκω-
τών Εκτιμητών κ.λπ.), π.δ. 340/1998 “περί του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και της 
αδείας ασκήσεώς του”, τα οποία τροποποιήθηκαν εν μέρει με μεταγενέστερες διατάξεις.
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επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού. Επίσης το Ο.Ε.Ε. μπορεί οποτεδήποτε να επιβάλει 
σε λογιστή-φοροτεχνικό την απαγόρευση της άσκησης της επαγγέλματος και να αφαιρέσει 
από αυτόν την επαγγελματική ταυτότητα, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις (άρθρο 4 π.δ. 340/1998).

Το εύρος της επαγγελματικής δραστηριότητας του λογιστή ρυθμίζεται με βάση την τάξη 
στην οποία κατατάσσεται: οι λογιστές φοροτεχνικοί Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές 
και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά 
βιβλία, ενώ οι λογιστές φοροτεχνικοί Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτε-
χνικές εργασίες επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν απλογραφικά βιβλία. Για την προαγωγή 
του λογιστή φοροτεχνικού σε ανώτερη τάξη απαιτείται αίτηση προς την Κεντρική Διοίκηση 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και προσκομιδή πιστοποιητικού παρακολουθήσεως 
επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολογήσεώς του4. Έναντι του Ο.Ε.Ε., ο λογιστής φοροτε-
χνικός υπέχει μία σειρά υποχρεώσεων: α)Υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κάθε 
έτος, με την οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, ότι δεν 
έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για αδικήματα με ατιμωτικό χαρακτήρα που επισύρουν την 
έκπτωσή του από το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού5, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρ-
χικό παράπτωμα προβλεπόμενο από τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - φοροτεχνικών και 
ότι έχει παρακολουθήσει όλη την την παρεχομένη από το Ο.Ε.Ε. αναγκαία εκπαίδευση που 
αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης. β)Υποχρέωση ετήσιας καταβολής 
χρηματικού ποσού ως δικαιωμάτων του Ο.Ε.Ε.. Λογιστικές ή φοροτεχνικές Υπηρεσίες μπορεί 
να παρέχονται και από νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις (νόμιμη 
σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας) και αναγγέλ-
λονται στο Ο.Ε.Ε. (άρθρο 10 π.δ. 340/1998). Τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και τα νομικά 
πρόσωπα που νομίμως παρέχουν λογιστικές φοροτεχνικές υπηρεσίες εγγράφονται σε ειδικό 
μητρώο που τηρείται στο Ο.Ε.Ε.. Ρητώς ορίζεται στο π.δ. 340/1998 (άρθρο 12) ότι ο λογιστής 
φοροτεχνικός ευθύνεται έναντι του εντολέα του (πελάτη του) για κάθε είδους φορολογικές ή 
άλλες επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητά του.

Στις περιπτώσεις τελέσεως από τους λογιστές φοροτεχνικούς εργασιών που υπερβαίνουν 
τα όρια της άδειάς τους προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις. Καταρχήν επιβάλλεται από την 
Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. πρόστιμο και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής (δηλαδή δεύ-
τερης επαναλήψεως της παραβάσεως) ή μη καταβολής των επιβληθέντων προστίμων από 
τον παραβάτη, τού ανακαλείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (άρθρο 13 π.δ. 340/98). 
Επίσης, προβλέπεται η κύρωση της αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τον 
λογιστή φοροτεχνικό 1)εάν καταδικάσθηκε για “ατιμωτικό αδίκημα” (που ορίζεται στο άρθρο 
18§1 π.δ. 340/98), 2)εάν συνέπραξε αποδεδειγμένα σε πράξεις ή παραλείψεις που έχουν ως 
συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να μην εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση. Αντιστοίχως, 
η άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών αφαιρείται, 
όταν εκλείψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του ή όταν αφαιρείται η άδεια άσκησης 
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού του υπευθύνου ή των υπευθύνων για τη λειτουργία του 
(άρθρο 14§3 π.δ. 340/1998).

 4  Για την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων και την αξιολόγηση (εξέτασή) του ο λογι-
στής φοροτεχνικός πρέπει να πληρεί ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις. Βλ. ιδίως άρθρα 5 και 7 π.δ. 
340/1998.
5   Τα αδικήματα αυτά αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/98.
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Επίσης, ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υποχρεωμένος να τηρεί δεσμευτικούς κανόνες δεο-
ντολογίας που αφορούν τις επαγγελματικές υπηρεσίες του, την ανεξαρτησία και αντικειμενικό-
τητά του, την εχεμύθειά του, την ποιοτική επάρκεια των εργασιών του, τη διαφήμισή του, τις 
σχέσεις του με τους συναδέλφους του, τους ελεγκτικούς φορείς και τους άλλους δημόσιους 
φορείς, το καθήκον του να προστατεύει το κύρος του Ο.Ε.Ε.. Η παράβαση των υποχρεώσεων 
αυτών επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (επίπληξη, πρόστιμο, προσωρινή ή ορι-
στική αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας6. 

Πέραν της ρυθμίσεως του επαγγέλματος του λογιστή με κανόνες Δημοσίου 
Δικαίου, η ουσιαστική γνώση του Δημοσίου Δικαίου έχει ιδιαίτερη σημασία για 
τον λογιστή. Στο αντικείμενο του λογιστή εμπίπτει μεταξύ άλλων η διεκπεραίωση 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποθέσεων των διοικουμένων έναντι των δημό-
σιων αρχών λ.χ. είτε των φορολογικών αρχών, οι οποίες είναι συνήθως δημόσιες 
υπηρεσίες, είτε των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι συνήθως περιβάλ-
λονται το σχήμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ο λογιστής τηρεί 
τα επίσημα φορολογικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων, υποβάλλει φορο-
λογικές δηλώσεις (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.), εκπροσωπεί τους φορολογούμε-
νους εντολείς του ενώπιον των φορολογικών αρχών για καθημερινά ή εξαιρετικά 
ζητήματα7. Επίσης, ο λογιστής καταρτίζει τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των 
εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α., υπολογίζει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και 
μεριμνά για την καταβολή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων αυτών (οι οποίες αναφέρονται τελείως ενδεικτικά) ενημερώ-
νει, συμβουλεύει και υποδεικνύει λύσεις προς τους πελάτες του ή τον εργοδότη 
του. Οφείλει επομένως να γνωρίζει εκείνους τους δεσμευτικούς κανόνες που τις 
διέπουν και αποτελούν ύλη του Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου ότι είναι κανόνες 
δικαίου που διέπουν τη συγκρότηση, τη λειτουργία και την άσκηση δημόσιας εξου-
σίας καθώς επίσης τις σχέσεις των διοικουμένων με αυτήν. Πέραν από τη γενική 
γνώση και εποπτεία του Γενικού Μέρους του Δημοσίου Δικαίου, ο λογιστής οφείλει 
να γνωρίζει και να ερευνά ιδίως δύο ιδιαίτερους κλάδους του Δημοσίου Δικαίου: το 
Φορολογικό Δίκαιο και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, αξίζει ιδιαίτερης μνείας ότι στο Δημόσιο Δίκαιο συγκαταλέγονται οι 
ειδικοί νομοθετικοί κανόνες που διέπουν την κατάρτιση της απογραφής και των 
λογιστικών εκθέσεων που αποβλέπουν στην πληροφόρηση των εξωτερικών 
χρηστών -δηλαδή του ισολογισμού, του λογαριασμού “Αποτελέσματα Χρήσεως”, 
του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος, του λογαριασμού 

6   Βλ. απόφαση 57088/ΔΙΟΕ-1033 Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Κώδικας Δεο-
ντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών” (ΦΕΚ Α’ 3314/24-12-2013).
7  Βλ. και άρθρο 9 του π.δ. 340/1998.
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“Γενικής Εκμεταλλεύσεως”-, τη δημοσίευση του ισολογισμού, την εφαρμογή των 
διεθνών λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων σε 
χρηματιστηριακή αγορά ανωνύμων εταιρειών, την τήρηση φορολογικών βιβλίων 
και στοιχείων κ.λπ.

Αυτοί οι κανόνες περιέχονται στα άρθρα 41,42α και 43 του ν. 2190/1920 (κατάρτιση απο-
γραφής, σύνταξη ισολογισμού και αποτίμηση περιουσίας ανωνύμων εταιρειών), 22§§1 και 
23§1 του ν. 3190/1955 ( κατάρτιση απογραφής, αποτίμηση περιουσίας, σύνταξη ισολογισμού 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης), στο άρθρο 1 §§2.2.204, 2.2.205 του π.δ. 1123/1980, στο 
άρθρο 13 του ν. 3229/2004, που πρόσθεσε τα άρθρα 134-143 στον ν. 2190/1920 (εφαρμογή 
των διεθνών λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων σε χρημα-
τιστηριακή αγορά ανωνύμων εταιρειών), στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(ν. 4093/2012, τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων), ο οποίος αντικατέστησε τον μη 
ισχύοντα πλέον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) 8 κ.λπ..

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ

1. Ποιο είναι το αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου;

2.  Ενδιαφέρει το Δημόσιο Δίκαιο το Λογιστή;

3.  Μπορείτε να κάνετε μία γενική καταγραφή (όχι κατ' ανάγκην πλήρη ούτε εξαντλη-
τική) των κανόνων Δημοσίου Δικαίου που συνδέονται άμεσα με τη Λογιστική;

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Ράικος: Συνταγματικό Δίκαιο Ι-Εισαγωγή στη Γενική Πολιτειολογία και Οργανωτικό 
Μέρος Ι σελ. 232-236, Α. Δημητρόπουλος: Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου (2011) σελ. 
59επ., Ν. Παπαδόπουλος: Γενικές Αρχές Δικαίου (2010) σελ. 5-9, Ν. Πομόνης: Λογιστική 
(2004) σελ. 53-54, Γ. Κορδάτος: Εισαγωγή εις την νομικήν επιστήμην (1939), σελ. 23-26.

8  Πβλ. και Ν. Πομόνης: Λογιστική (2004) σελ. 53-54, όπου μνημονεύονται οι σχετικές διατάξεις της 
νομοθεσίας. 
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