
ΠΔ 699/1982: Είσπραξη-απόδοση εσόδων Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα  
 

 

Άρθρου :0 

Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 

Π.Δ. 699 της 16.11/21.12.82. Τρόπος εισπράξεως και 

αποδόσεως των εσόδων του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.Ε.) (Α` 148). 

  

 

 Έχοντας υπόψη: 

 

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1100/1980 "περί 

ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος".2. Τις 

διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 με τίτλο " 

Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Φ.Ε.Κ. 104 Α`) κ.λ.π. (γν. 

Σ.τ.Ε.). 

 

 Άρθρου :1 

 

 

Άρθρου 1. 

Χρόνος καταβολής δικαιωμάτων εγγραφής και ετησίων 

Συνδρομών. 

 

 1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Οικονομικού Επιστημονικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας καταβάλλεται κατά την εγγραφή, η δε ετήσια 

συνδρομή τους μέσα στο Οικονομικό Έτος που αναφέρεται. 

 2. Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή 

τους εφάπαξ ή σε δύο ίσες εξαμηνιαίες δόσεις και στην αρχή κάθε εξαμηνίας. 

Οπωσδήποτε, όμως οι ετήσιες συνδρομές εξοφλούνται ολόκληρες πρίν από την 

1η Αυγούστου κάθε χρόνου, εκτός από την περίπτωση εγγραφής σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία. 

 3. Η ετήσια συνδρομή οφείλεται ολόκληρη, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 

εγγραφής του μέλους. 

 

 

 Άρθρου :2 

 

Άρθρου 2. 

Τρόπος Είσπραξης και Απόδοσης Δικαιωμάτων 

Εγγραφής Ετησίων Συνδρομών και Κρατήσεων 

υπέρ του Ο.Ε.Ε.Ε. 

 

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών του Ο.Ε.Ε.Ε. 

καταβάλλονται:  

α) Στα κατά τόπους γραφεία του Επιμελητηρίου.  



β) Στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας ή εργασίας τους, της Τράπεζας που 

θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.  

γ) Σε Εισπράκτορες εφοδιασμένους με γραπτή σχετική εντολή του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 2.  Για κάθε καταβολή εκδίδεται και παραδίδεται απόδειξη είσπραξης. Οι 

αποδείξεις είσπραξης του Επιμελητηρίου είναι τετραπλότυπες,  αριθμημένες, 

θεωρημένες σύμφωνα με το νόμο και υπογεγραμμένες από πρόσωπο ή πρόσωπα 

εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. 

Για καταβολές που πραγματοποιούνται στα κατά τόπους γραφεία του  

Επιμελητηρίου ή σε εντεταλμένους Εισπράκτορες, εκδίδονται και παραδίδονται 

αποδείξεις είσπραξης αμέσως. 

Για καταβολές που πραγματοποιούνται σε τραπεζικά υποκαταστήματα, εκτός 

από τα αποδεικτικά κατάθεσης της Τράπεζας, εκδίδονται αντίστοιχες 

τετραπλότυπες αποδείξεις από την Κεντρική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου και 

αποστέλλονται ταχυδρομικά στα μέλη, μετά τη διαβίβαση των σχετικών 

δικαιολογητικών από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 

και 6 αυτού του άρθρου. Κατά τον ίδιο τρόπο εκδίδονται και διαβιβάζονται οι 

τετραπλότυπες αποδείξεις  Για καταβολές που διενεργούνται με τη διαδικασία 

της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου 

 3. Οι εντεταλμένοι εισπράκτορες της παραγράφου 1γ αυτού του άρθρου 

παραλαμβάνουν μπλόκ αποδείξεων με απόδειξη παραλαβής και είναι 

υποχρεωμένοι: 

 α) να καταθέτουν τα ποσά που εισπράττουν  Για λογαριασμό του Επιμελητηρίου 

στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους, της Τράπεζας, που θα ορισθεί 

όπως παραπάνω στο τέλος κάθε μήνα ή αμέσως μόλις υπερβούν ένα ποσό που θα 

ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, 

 β) με την κατάθεση των χρημάτων, να παραδίδουν στην Τράπεζα ονομαστική 

κατάσταση των μελών από τα οποία εισέπραξαν τα ποσά, με την αριθμητική και 

χρονολογική σειρά των αποδείξεων είσπραξης που εκδόθηκαν. Αντίγραφο αυτής 

της κατάστασης, καθώς και αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης, στέλνουν οι 

εισπράκτορες στην έδρα του Επιμελητηρίου.  

 4. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών του Ο.Ε.Ε.Ε. 

που υπηρετούν στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, στους Δημόσιους Οργανισμούς ή επιχειρήσεις με οποιαδήποτε 

μορφή και αν λειτουργούν, στις Τράπεζες και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες, 

σημειώνονται σε αντίστοιχη στήλη στις μισθοδοτικές καταστάσεις του πρώτου 

μήνα κάθε εξαμηνίας παρακρατούνται και καταθέτονται στην Τράπεζα που 

διεξάγει τη χρηματική διαχείρηση του  Επιμελητηρίου μαζί με ονομαστική 

κατάσταση των μελών από τα οποία παρακρατήθηκαν. Η εφαρμογή των 

παραπάνω προϋποθέτει την υποβολή σχετικών δηλώσεων αποδοχής των 

ενδιαφερομένων προς τις Υπηρεσίες τους.  

 5. Τα υποκαταστήματα της Τράπεζας, που θα ορισθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, μεταφέρουν, το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα, 

τα ποσά που κατατέθηκαν σε αυτά υπέρ του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των προηγουμένων παραγράων 2,3 και 4 στο Κεντρικό Κατάστημα της 

Τράπεζας. Ταυτόχρονα αποστέλλουν σε αυτό και όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά. 

 6. Το Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας που θα οριστεί :  

α) διεξάγει όλη τη χρηματική διαχείριση του Επιμελητηρίου και σε αυτό 

τηρούνται οι λογαριασμοί διαχείρισης και καταθέσεων,  



β) αποστέλλει στο Επιμελητήριο, μαζί με τη μηνιαία Κατάσταση κίνησης του 

λογαριασμού διαχείρισης όλα τα δικαιολογητικά που απέστειλαν τα 

υποκαταστήματα, καθώς και όλα τα αντίστοιχα από καταθέσεις που έγιναν 

απευθείας σε αυτό. 

 7. Οι εντεταλμένοι από το Επιμελητήριο Εισπράκτορες είναι υποχρεωμένοι να 

παραδίδουν σε αυτό τα στελέχη των αποδείξεων είσπραξης αμέσως μετά την 

εξάντλησή τους, σε κάθε άλλη περίπτωση που θα τους ζητηθεί από τα αρμόδια 

όργανα του Επιμελητηρίου και οπωσδήποτε στο τέλος του οικονομικού έτους. Η 

παράδοση των στελεχών συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτική κατάσταση των 

εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν και αποδόθηκαν μέσα στο χρόνο που 

αναφέρονται.  

 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου:  

α) Καθορίζει τις αναγκαίες εγγυήσεις που θα παρέχουν οι Εισπράκτορες  Για τη 

διασφάλιση των εισπράξεων που θα διενεργούν,  

β) έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους οριζόμενους Εισπράκτορες της 

παραγράφου 1γ αυτού του άρθρου αμοιβή κατύ αποκοπή ή με ποσοστό πάνω 

στις εισπράξεις, καθοριζόμενη με απόφασή του. Τέτοιας αμοιβής δεν δικαιούνται 

οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.. δημοσίων επιχειρήσεων ή 

οργανισμών, Τραπεζών κ.λπ., που εισπράττουν, παρακρατούν και γενικά 

διαχειρίζονται έσοδα του Επιμελητηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος.  

 9. Οι καθοριζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου αμοιβές 

των μελών του Ο.Ε.Ε.Ε.  Για τη σύνταξη μελετών και πραγματογνωμοσυνών, 

που τους ανατίθενται από το Επιμελητήριο, καθώς και οι αμοιβές οι 

προερχόμενες από τη συμμετοχή μελών στα Διοικητικά συμβούλια Ανωνύμων 

Εταιρειών ή κάθε μορφής Οργανισμών ή τη συμμετοχή σε κάθε μορφής 

επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας κ.λ.π. εφ όσον ορίστηκαν από το 

Επιμελητήριο, κατατίθενται από τους καταβάλλοντες την αμοιβή υποχρεωτικά, 

στο Ταμείο της έδρας ή των Περιφερειακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου. 

Μπορούν επίσης να αποστέλλονται με ταχυδρομική ή τραπεζική επιταγή, όπου 

υποχρεωτικά αναγράφεται ο δικαιούχος και ο λόγος καταβολής τους. Από τις 

παραπάνω κατατιθέμενες αμοιβές, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, 

αφού παρακρατήσουν τις υπέρ του Επιμελητηρίου κρατήσεις, που καθορίζονται 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά 

από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 1100/1980, αποδίδουν αμέσως στα 

δικαιούμενα μέλη το υπόλοιπο. 

 

 

 

 Άρθρου :3 

 

 

Άρθρου 3. 

Υποχρέωση παροχής Πληροφοριών και Αναγγελίας 

Διορισμών. 

 

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Δημόσιοι 

Οργανισμοί ή Επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή και αν λειτουργούν, οι 

Τράπεζες, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, καθώς και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 



υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Οικονομικό Επιστημονικό Επιμελητήριο 

της Ελλάδας: 

 α) Μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος 

τους απασχολούμενους σε αυτές και υποχρεωτικά εγγραφόμενους στο 

Επιμελητήριο πτυχιούχους και 

 β) Μέσα σε δύο μήνες από το διορισμό ή την πρόσληψη τους διοριζόμενους ή 

προσλαμβανόμενους, υποχρεωτικά εγγραφόμενους στο Επιμελητήριο, 

πτυχιούχους και να παρέχουν σε τούτο κάθε στοιχείο σχετικά με την είσπραξη 

των πόρων του. Οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται κάθε φορά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδας. 

 

  

  

 

 


