
ΠΔ 1098/1981: Διατείριζη Οικονομικού Επιμεληηηρίοσ ηης 

Ελλάδος, όπως ιζτύει ζήμερα 

 
 

Άρθρο :0 

 

Π.Γ. 1098 ηεο 14/16.9.81 :Πεξί ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο(Α` 267). 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ 

Δπηζηεκνληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο θ.ι.π. (γλ. Σ.η.Δ.). 

 

 Άρθρο :1 

 

Άξζξνλ 1 

Οηθνλνκηθφλ έηνο 

  

Τν Οηθνλνκηθφλ έηνο άξρεηαη ηελ 1ελ Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ελ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

 

 

 Άρθρο :2 

 

Άξζξνλ 2 

Πξνυπνινγηζκφο 

 

 1. Τα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηαμηλνκνχληαη θαη` είδνο, νκάδαο 

θαη θαηεγνξίαο ζπκθψλσο πξνο ηνλ ηζρχνληα θψδηθα θαηαηάμεσο εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 

 2. Ο πξνυπνινγηζκφο ππνβάιιεηαη θαη εγθξίλεηαη ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1100/1980. Μέρξη ηεο εθινγήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ν πξνυπνινγηζκφο ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζηλ εηο ηνπο αξκνδίνπο 

Υπνπξγνχο Σπληνληζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ππφ ηεο θαηά ην άξζξνλ 12 ηνπ Ν. 

1100/1980 Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζεο Δπηηξνπήο. 

 3. Δθ`φζνλ άκα ηε ελάξμεη ηνπ νηθ. έηνπο δελ έρεη εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο, 

ππν ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ε εθηέιεζηο απηνχ θαηά ην πξψηνλ εμάκελνλ ηνπ 

έηνπο ηνχηνπ ελεξγείηαη κέρξη πνζνζηνχ 50% ησλ αληηζηνίρσλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ιήμαληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 4. Η εθηέιεζηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαηείλεηαη επί δχν κήλεο δηα ηελ 

είζπξαμηλ ησλ εζφδσλ ηνπ ιήμαληνο νηθ. έηνο, σο θαη δηα ηελ πιεξσκήλ ησλ 

εμφδσλ δη`α αη ζρεηηθαί ππνρξεψζεηο αλειήθζεζαλ κέρξη ηεο ιήμεσο απηνχ. Τν 

αλσηέξσ ρξνληθφλ φξηνλ παξαηείλεηαη επί ελ εηζέηη δίκελνλ κφλνλ δηα ηελ 

ελέξγεηαλ ζπκςεθηζηηθψλ εγγξαθψλ. 

 5. Γηαξθνχζεο ηεο εθηειέζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηηξέπεηαη ε αλακφξθσζηο 

απηνχ δη`απνθάζεσο ησλ αξκνδίσλ δηα ηελ έγθξηζηλ ησλ  

 νξγάλσλ. 
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Άξζξνλ 3 

Αλάιεςηο δαπαλψλ 

 

Οπδεκία δαπάλε αλαιακβάλεηαη αλ δελ ππάξρεη αληίζηνηρνο πίζησζηο εηο ηνλ 

θαηά ην άξζξνλ 6 ηνπ Ν. 1100/1980 εθγξηλφκελνλ εηήζηνλ Πξνυπνινγηζκφλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη έγθξηζηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ απηνχ ή ηνπ ππ`απηνχ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, πεξί δηαζέζεσο 

ηαχηεο. Γαπάλαη απνδνρψλ ελ γέλεη, εθηειέζεσο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, 

εμππεξεηήζεσο δαλείσλ, απνδφζεσο ησλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ, ελνηθίσλ αθηλήησλ, σο θαη νη δηαξθνχο ραξαθηήξνο 

δαπάλαη πξνο θάιπςηλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ (γξαθηθήο χιεο, θσηηζκνχ, 

ζεξκάλζεσο, θαζαξηφηεηνο θ.ι.π.) αλαιακβάλνληαη απν ηεο ελάξμεσο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, δη`νιφθιεξνλ ην πνζφλ ησλ εγγεγξακκέλσλ εηο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφλ νηθείσλ πηζηψζεσλ, δηα πξάμεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 
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Άξζξνλ 4 

Δθηέιεζηο δαπαλψλ 

 

 1. Πάζα δηα ινγαξηαζκφλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γελνκέλε πξνκήζεηα, κίζζσζηο ή 

εθηέιεζηο εξγαζηψλ, ελεξγείηαη δη`απ`επζείαο ζπκθσλίαο, εγθξηλνκέλεο απν ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιηνπ ή ηνπ ππφ ηνπ Πξνέδξνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, εθ`φζνλ ε νιηθή δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ηαο 50.000 

δξαρκάο. Δάλ ε νιηθή δαπάλε ππεξβαίλεη ηαο 50.000 δξαρκάο, φρη φκσο θαη ηαο 

150.000 δξαρκάο, ελεξγείηαη πξφρεηξνο δηαγσληζκφο παξ`επηηξνπήο, ην 

απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ εγθξίλεηαη ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. Απν 150.001 θαη άλσ ελεξγείηαη ηαθηηθφο δηαγσληζκφο 

παξ`επηηξνπήο, ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ εγθξίλεηαη ππν ηνπ Γηνθεηηθνχ 

Σπκβνπιηνπ.2. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ αη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.Γ. 

496/74 "πεξί ινγηζηηθνχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ" θαη ηνπ εηο 

εθηέιεζηλ απηνχ εθδνζέληνο Π.Γ/ηνο 715/1979 "πεξί ηξφπνπ ελεξγείαο ησλ ππφ 

ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσο θιπ., σο θαη εθηέιεζεσο εξγαζηψλ". 
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Άξζξνλ 5 

Πιεξσκή δαπαλψλ 

 

 1. Η εθθαζάξηζηο ησλ εμφδσλ ελεξγείηαη ππφ ηεο αξκνδίαο Υπεξεζίαο ηνπ 

Δπηκειεξίνπ, βάζεη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ απνδεηθλπφλησλ ηελ ζρεηηθήλ 

απαίηεζηλ. 

 2. Η επζχλε ηεο πιεξφηεηνο θαη νξζξφηεηνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πάζεο 

εθθαζαξηδνκέλεο δαπάλε βαξχλεη, θαηά θχξηνλ ιφγνλ, ηνλ ελεξγήζαληα ηνλ 

έιεγρνλ ππάιιεινλ θαη ηνλ πξντζηάκελνλ ηεο αξκνδίαο Υπεξεζίαο. 

 3. Γηα ηελ πιεξσκήλ νηνπδήπνηε εμφδνπ απαηηείηαη ε έθδνζηο ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο. 

 4. Τα ρξεκαηηθά εληάικαηα εθδηδφκελα επί θαζηεξνπκέλνπ ππφ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ εληχπνπ, κνλνγξάθνληαη ππφ ησλ ππεξεζηαθψλ νξγάλσλ ησλ 

ζπκπξαηηφλησλ εηο ηνλ έιεγρνλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ππνγξάθνληαη ππφ ησλ 

εληεηαικέλσλ πξνο ηνχην νξγάλσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 5. Η αθχξσζηο ησλ κε δη`νηνλδεπνηε ιφγνλ εμνθιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ ελεξγείηαη δηα πξάμεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

επί ηνπ πξσηχπνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο θαη θαηαρσξείηαη δη`εξπζξάο 

γξαθήο εηο ηα νηθεία βηβιία. 

6. Υπφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεξνχληαη ππνρξεσηηθψο ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζαινγηζηηθά βηβιία: 

α) Ηκεξνιφγηνλ δηα ηελ θαη`αχμνληα αξηζκφλ θαη ρξνλνινγηθήλ ζεηξάλ 

θαηαρψξεζηλ ησλ εθδηδνκέλσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

β) Καζνιηθφλ εηο ν θαηαρσξνχληαη θαηά θσδηθφλ αξηζκφλ εμφδνπ ηα εθδηδφκελα 

ρξεκαηηθά εληάικαηα. 

γ) Βηβιίνλ ππνιφγσλ εθ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο εηο ην νπνίνλ 

θαηαρσξνχληαη θαζ`ππφινγνλ ηα εθδηδφκελα ρξεκαηηθά εληάικαηα. 

δ) Βηβιίνλ επηηαγψλ 

7. Η εμφθιεζηο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ελεξγείηαη δηα ηεο εθδφζεσο 

επηηαγήο εηο δηαηαγήλ ησλ δηθαηνχρσλ πιεξσηέαο εθ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ηνπ ηεξνπκέλνπ παξά ηεο Δζληθή Τξαπέδε, ήηηο αζθεί ηελ 

ηακηαθήλ δηαρείξηζηλ απηνχ. 

 8. Αη επηηαγαί ππνγξάθνληαη ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή 

ππφ εμνπζηνδνηεκέλνπ κέινπο απηνχ ή εηέξνπ νξγάλνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

νξηδνκέλνπ ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 
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Άξζξνλ 6 

Δληάικαηα πιεξσκήο 

 

Πξνο εθηέιεζηλ δαπαλψλ δη`αο σο εθ ηεο θχζεψο ησλ ή ιφγσ επεηγνχζεο 

ππεξεζηαθήο αλάγθεο θαζίζηαηαη αδχλαηνλ λα ζπληειεζζνχλ αη θαηά ηαο 

θεηκέλαο δηαηάμεηο, πεξί δηθαηνινγήζεσο εμφδσλ, δηαηππψζεηο, επηηξέπεηαη ε 

έθδνζηο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 17-19 ηνπ Ν.Γ. 496/1974 θαη ηνπ εηο εθηέιεζηλ απηνπ 



εθδνζέληνο Π.Γ/ηνο 470/1975 "πεξί ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ησλ 

ππνιφγσλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. εμ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο". 
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Άξζξνλ 7 

Σχζηαζηο παγίαο πξνθαηαβνιήο 

 

Γηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Υπνπξγψλ Σπληνληζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ, 

δεκνζηεπνκέλσλ δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο, πξνηάζεη ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, επηηξέπεηαη ε ζχζηαζηο παγίαο 

πξνθαηαβνιήο, ε δηαρείξηζηο ηεο νπνίαο αλαηίζεηαη δη`απνθάζεσο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εηο κνλίκνπο ππαιιήινπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ελ 

ειιείςεη ή θσιχκαηη ηνχησλ, εηο κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, κεη` έγθξηζηλ 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Υπεξεζίαο εηο ελ αλήθνπλ. Γηα ησλ απηψλ απνθάζεσλ 

θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο, αη πηζηψζεηο εηο βάξνο ησλ 

νπνίσλ επηηξέπεηαη ε εθ ηαχηεο πιεξσκή δαπαλψλ, ν ηξφπνο ησλ πιεξσκψλ, ε 

πξνζεζκία ηεο δηα ηεο εληαικαηνπνηήζεσο ησλ δαπαλψλ απνθαηαζηάζεσο 

ηαχηεο, αη ππνρξεψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηνχ, ηα ηνπ θαηαινγηζκνχ ηνπ 

αρξεσζηήησο ιαβφληνο θαη ησλ ηπρφλ ζπλππεπζχλσλ νξγάλσλ, θαη πάζα 

ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
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Άξζξνλ 8 

Δπζχλαη δηαρεηξηζηψλ 

 

Δπί ησλ νξγάλσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εηο α αλαηίζεληαη νηθνλνκηθαί αξκνδηφηεηεο 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο αη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 - 39 ηνπ Ν.Γ. 496/1974 θαη 

ηνπ εηο εθηέιεζηλ απηνχ εθδνζέληνο Π.Γ/ηνο 656/75 "πεξί ησλ ππνρξεψζεσλ, 

επζπλψλ θαη θαηαινγηζκψλ ησλ νξγάλσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ". 
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 Άξζξνλ 9 

 

 Δπη ζεκάησλ κε ξπζκηδνκέλσλ ππν ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο αη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 496/1974, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 


