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ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

2018 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

2017 

1199 

Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς 

πόρους που δεν κατανομάζονται 

ειδικά 

Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται 

ειδικά και προέρχονται από συμβάσεις και αναθέσεις παλαιότερες του 

2012. 

50.000,00 10.000,00 

1299 
Έσοδα από λοιπά τέλη και 

δικαιώματα 

Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και προέρχονται από συμβάσεις 

και αναθέσεις παλαιότερες του 2012. 
150.000,00 300.000,00 

3295 Εσοδα από διαφημίσεις 
Στο πλαίσιο των σκοπών του ΤΕΕ καταχωρούνται διαφημίσεις στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) , από τις οποίες προκύπτουν έσοδα. 
100.000,00 30.000,00 

3299 

Έσοδα από προσφορά λοιπών 

υπηρεσιών που δεν κατονομ. 

ειδικά 

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται 

ειδικά. 
100.000,00 5.000,00 

3331 
Έσοδα από πώληση συγγραμάτων 

και βιβλίων 

Το ΤΕΕ για την εκπλήρωση των σκοπών του έχει εκδώσει και εκδίδει 

επιστημονικά συγγράμματα. Το παρόν κονδύλιο αφορά τα έσοδα από 

την πώληση των συγγραμμάτων αυτών σε ιδιώτες. 

10.000,00 10.000,00 

3332 
Έσοδα από πώληση εντύπων και 

τίτλων. 
Έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων. 5.000,00 5.000,00 

3391 

Έσοδα απο πώληση πλεονάζοντος 

ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ. υλικού 

λόγω φυσικής ή οικονομικής 

φθοράς 

Ανακύκλωση μέρους του αναλώσιμου και αρχειακού υλικού του ΤΕΕ 

που φυλάσσεται στις αποθήκες του και έχει καταστραφεί 
10.000,00 2.000,00 
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3412 
Έσοδα από εκμίσθωση 

καταστημάτων γενικά 
Αφορά έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του ΤΕΕ. 30.000,00 100.000,00 

3419 
Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής 

ακίνητης περιουσίας 
Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 50.000,00 30.000,00 

3511 Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες 
Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες - απόδοση μεριδίων από κοινό 

κεφάλαιο του Ν.2469/1997 
150.000,00 30.000,00 

3917 
Έσοδα από διάθεση τεχνικών 

οδηγιών και λογισμικού 
Έσοδα από διάθεση τεχνικών οδηγιών και λογισμικού 50.000,00 30.000,00 

3918 

Έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα (Τραπεζα 

Πληροφοριών) 

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Τραπεζα Πληροφοριών) 150.000,00 150.000,00 

3919 

Εσοδα από την λοιπή 

επιχειρηματική δράση του 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Το έσοδο που εγγράφεται αναμένεται να προκύψει κυρίως από την 

αξιοποίηση περιουσίας του ΤΕΕ και ειδικότερα τη λειτουργία του 

υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων στο οικόπεδο στο Μαρούσι. 

900.000,00 700.000,00 

4222 
Παράβολα Εξέτασης απο 

Επιτροπές 

Το έσοδο που εγγράφεται αφορά τα εισπραττόμενα παράβολα για τις 

εξετάσεις αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος (Ν. 1225/81) που δίνουν 

απόφοιτοι μηχανικοί των πανεπιστημιακών σχολών του εσωτερικού του 

εξωτερικού κ.λπ. 

180.000,00 150.000,00 

4229 
Λοιπά Παράβολα (Τίτλος 

Ευρωμηχανικού) 

Εισπραττόμενο έσοδο από τους μηχανικούς, προκειμένου να τους 

χορηγηθεί από τη FEANI ο τίτλος του Ευρωπαίου Μηχανικού (EURING). 
50.000,00 191.000,00 

5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν Απόληψη εξόδων που έγιναν 5.000,00 3.000,00 
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5112 
Απόληψη πληρωμών που έγιναν 

για λογαριασμό τρίτων 
Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων 1.000,00 1.000,00 

5113 

Απόληψη εξόδων δικαστικών, 

διαγωνισμών, πλειστηριασμών 

κ.λ.π. 

Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κ.λ.π. 2.000,00 2.000,00 

5119 
Απόληψη για λοιπές δαπάνες που 

έγιναν 

Αφορά τα επιδικαζόμενα έξοδα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε 

βάρος Μελών του ΤΕΕ και απόληψη άλλων τυχόν δαπανών. 
10.000,00 10.000,00 

5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 5.500,00 10.000,00 

5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. - 7.000,00 

5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ. Έσοδα υπέρ ΙΚΑ. 541.450,00 

5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 477.000,00 

5249 
Έσοδα υπέρ λοιπών 

Ασφαλιστικών Ταμείων. 
Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων. 23.410,00 

5252 Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 44.400,00 70.000,00 

5259 
Έσοδα υπέρ λοιπών 

Ασφαλιστικών οργανισμών. 
Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών οργανισμών. 50.000,00 

5266 

Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου 

Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 
310.000,00 115.000,00 
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5271 
Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 
Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 1.610.000,00 863.140,00 

5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. 

Φόρος ΣΤ' πηγής από μισθωτές υπηρεσίες: κρατήσεις από τη 

μισθοδοσία, τις υπερωρίες και τις πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων-

Φόρος Ζ' πηγής από Ελεύθερα επαγγέλματα: κρατήσεις από αμοιβές 

ελευθέρων επαγγελμάτων-Φόρος Εργολάβων: κρατήσεις από αμοιβές 

εργολάβων-Φόρος υπέρ Δημοσίου από προμήθειες-Εσοδα υπέρ 

Δημοσίου (2%)-Εισπράξεις για Νοσοκομειακή Περίθαλψη-Χαρτόσημο 

και ΟΓΑ από εισπράξεις: χαρτόσημο από τις εισπράξεις γενικά του ΤΕΕ-

Χαρτόσημο από αμοιβές Τρίτων (Χαρτόσημο Τρίτων): 

Παρακρατούμενο τέλος χαρτοσήμου από καταβαλλόμενες αμοιβές σε 

τρίτους-Χαρτόσημο από ενοίκια 

1.250.000,00 1.250.000,00 

5294α Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων. 

Αφορά δικαιώματα των πραγματογνωμόνων από τις διενεργούμενες 

πραγματογνωμοσύνες [το ΦΠΑ που αναλογεί στα δικαιώματα των 

πραγματογνωμόνων και αποδίδεται στο δικαιούχο πραγματογνώμονα 

με τα δικαιώματά του εγγράφεται στον ΚΑ 5297] (Ο συγκεκριμένος 

κωδικός συσχετίζεται με τον 3394α) 

136.000,00 134.000,00 

5294β Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων. 

Αφορά έσοδα για τον πόρο 6ο/οο (Ο συγκεκριμένος κωδικός συσχετίζεται με 

τον 3394.01β) και είναι εισφορά των εργοληπτικών επιχειρήσεων υπέρ των 

Δημοσίων Υπαλλήλων διπλωματούχων μηχανικών (Απόφαση Υπουργού 

ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/ οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017-ΦΕΚ 2235Β'/29.6.2017) 

5.000.000,00 0,00 

5294γ Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων. 
Αφορά έσοδα από επιδικαζόμενες αμοιβές (Ο συγκεκριμένος κωδικός 

συσχετίζεται με τον 3394.01γ) 
1.000.000,00 0,00 

5297 
Έσοδα υπέρ του δημοσίου από 

φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

ΦΠΑ που εισπράττει το ΤΕΕ ως υπόχρεο στο φόρο για τις διαφημίσεις 

που διενεργεί, για τα βιβλία που πωλεί και τις υπηρεσίες που παρέχει 

και αποδίδει στο Δημόσιο. 

300.000,00 300.000,00 

5411 Προϊόν Δωρεάς Προϊόν Δωρεάς 1.000,00 1.000,00 
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5521 

Επιστροφή 

αποδ,συντάξ,αποζ,κλπ,που 

κατ/καν χωρίς να οφείλονται 

Αφορά τυχόν αχρεωστήτως καταβαλλόμενα ποσά σε υπαλλήλους του 

ΤΕΕ κλπ. 
10.000,00 10.000,00 

5529 
Λοιπές επιστροφές ποσών που 

κατβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 
Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 11.000,00 11.000,00 

5599 
Επιστροφή χρημάτων λοιπών 

περιπτώσεων 
Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 50.000,00 5.000,00 

5681 Εσοδα από συνδρομές μελών 

Το κονδύλι αυτό αφορά τις συνδρομές τρέχουσας χρήσης [2018] 

μελών του ΤΕΕ, εργοληπτών, μελετητών, καθώς και συνδρομές 

Τεχνικών Εταιριών. 

3.500.000,00 4.760.000,00 

5685 Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 

Έσοδα του ΤΕΕ από τις διενεργούμενες πραγματογνωμοσύνες, 

σύμφωνα με το Δ/γμα 10-1-35 όπως τροποποιήθηκε μετά από το 28¬ 

10-41 Δ/γμα. Το ΤΕΕ λαμβάνει ως έσοδο του 1/3 από τις 

καταβαλλόμενες δαπάνες για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών. (Ο 

συγκεκριμένος κωδικός συσχετίζεται με τον 5294.01α) 

68.000,00 100.000,00 

5689 
Λοιπά έσοδα που δεν 

κατονομάζονται ειδικά 
Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000.000,00 5.124.062,00 

6129 

Επιχορηγήσεις για λοιπούς 

σκοπούς από οργανισμούς 

εσωτερικού 

Επιχορηγήσεις και εισφορές από 

Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,Οργανισμούς,Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς 

Εσωτερικού. 

40.000,00 40.000,00 

8669 Διάφορα έσοδα 

Προϋπολογιζόμενο ποσό που αποτελεί το προσδοκώμενο να 

εισπραχθεί μέσα στη χρήση 2018 από τις καθυστερημένες γενικά 

οφειλές παρελθουσών χρήσεων από συνδρομές μελών του ΤΕΕ, 

εργοληπτών και Τεχνικών Εταιριών 

6.037.175,00 4.730.000,00 
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9 3 7 9 

Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και 

συντήρηση έργων που δεν 

κατονομάζονται ειδικά 

Επιχορηγήσεις για εκτέλεση & συντήρ.έργων που δεν κατον.ειδικά 2.000.000,00 2.000.000,00 

9 9 1 9 
Επιχορηγήσεις για λοιπούς 

σκοπούς 

Το κονδύλι αφορά χρηματοδοτούμενα προγράμματα που έχει 

αναλάβει και υλοποιεί το ΤΕΕ 
50.000,00 50.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 28.426.075,00 22.431.062,00 

***Παρατήρηση : το ύψος των εσόδων είναι προσαυξημένο κατά 5.000.000 που αφορά την είσπραξη του πόρου 6ο/οο (Κ.Α.5294β)και κατά 

1.000.000 που αφορά τις επιδικαζόμενες αμοιβές μηχανικών (Κ.Α.5294γ). Τα αντίστοιχα ποσά έχουν καταγραφεί και στον προϋπολογισμό 

εξόδων. 

Ε Ξ Ο Δ Α 

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ 2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2017 

0211.01 
Βασικός μισθός τακτικών 

υπαλλήλων 

Η δαπάνη αυτή αφορά την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού του 

ΤΕΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων [Ν. 

4024/27-11-2011]. 

1.484.436,00 1.700.000,00 

0211.02 

Βασικός μισθός τακτικών 

(μόνιμων,αιρετών,μετακλητών,με 

θητεία) παρελθόντων ετών 

Η δαπάνη αυτή αφορά τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού του 

ΤΕΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων [Ν. 

4024/27-11-2011]. 

- 10.000,00 

0212.01 
Βασικός μισθός εκτάκτων 

υπαλλήλων (Ι.Δ.Α.Χ.) 

Η δαπάνη αυτή αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δικηγόρων και 

δημοσιογράφων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και τα 
2.869.696,00 3.050.000,00 

Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ [Ν.4024/27-11-2011]. 
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0224.01 
Επίδομα οικογενειακών βαρών 

μονίμων υπαλλήλων 
Επίδομα οικογενειακών βαρών μονίμων υπαλλήλων 121.002,00 120.000,00 

0224.02 
Οικογενειακή παροχή 

παρελθόντων ετών 
Οικογενειακή παροχή 0,00 

0238.01 Επίδομα θέσης αρθ.12 Ν.1586/86 Καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/27-11-2011. 206.813,00 220.000,00 

0245.01 Έξοδα παράστασης 

Η δαπάνη αυτή αφορά την καταβαλλόμενη αποζημίωση στον εκάστοτε 

Πρόεδρο του ΤΕΕ, Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Γενικό 

Γραμματέα της ΔΕ/ΤΕΕ και στους Προέδρους των 17 Περιφερειακών 

Τμημάτων του ΤΕΕ για την αντιμετώπιση των από την ιδιότητα τους 

αυτή διαφόρων εξόδων παραστάσεως. Τα έξοδα παραστάσεως 

κρίνονται απόλυτα δικαιολογημένα για την αντιμετώπιση των 

συναφών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι ανωτέρω και 

καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 

του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 

του Ν. 1486/1984 και τη σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ. 

400.000,00 420.000,00 

0253.01 
Επίδομα προβληματικών και 

παραμεθορίων περιοχών 
Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών - 10.000,00 

0261.01 
Αποζημίωση για υπερωριακή 

εργασία 

Η δαπάνη αυτή αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στο υπερωριακά 

απασχολούμενο προσωπικό του ΤΕΕ [Τακτικοί υπάλληλοι και 

υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου], με 

την προϋπόθεση της έκδοσης των κατά τις κείμενες διατάξεις 

απαιτουμένων Υπουργικών αποφάσεων. 

90.000,00 190.000,00 

0261.02 
Αποζημίωση για υπερωριακή 

εργασία παρελθόντων ετών 

Η δαπάνη αυτή αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στο υπερωριακά 

απασχολούμενο προσωπικό του ΤΕΕ [Μόνιμοι υπάλληλοι και 

υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου], με 

την προϋπόθεση της έκδοσης των κατά τις κείμενες διατάξεις 

απαιτουμένων Υπουργικών αποφάσεων. 

40.000,00 0,00 
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0262.01 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως - 20.000,00 

0264.01 

Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε 

συμβούλια ή επιτροπ.(συμπ.& 

ιδιώτες) 

Το κονδύλι αυτό αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στα μέλη, τους 

εισηγητές, στους γραμματείς κλπ. των Πειθαρχικών Συμβουλίων των 

μελών του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 783/70, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και των με εξουσιοδότηση αυτού 

εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς και στα μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σύμφωνα με την οικεία κοινή 

Υπουργική απόφαση. 

44.550,00 44.550,00 

0264.02 

Αποζημίωση γιά συμμετοχή σε 

συμβούλια ή επιτροπ.(συμπ.& 

ιδιώτες) παρελθόντων ετών 

Το κονδύλι αυτό αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στα μέλη, τους 

εισηγητές, στους γραμματείς κλπ. των Πειθαρχικών Συμβουλίων των 

μελών του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 783/70, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και των με εξουσιοδότηση αυτού 

εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς και στα μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σύμφωνα με την οικεία κοινή 

Υπουργική απόφαση. 

44.550,00 35.800,00 

0268.01 

Αποζημίωση 

μελών,γραμματέων,κλπ,επιτροπώ 

ν 

Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται οι δαπάνες της αποζημίωσης 

των μελών και γραμματέων των εξεταστικών επιτροπών για τη 

χορήγηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, η οποία σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 1225/81 χορηγείται από το ΤΕΕ, καθώς επίσης 

και των των μελών και γραμματέων των άλλων εξεταστικών επιτροπών 

του ΤΕΕ. 

46.450,00 46.450,00 

0268.02 

Αποζημίωση 

μελών,γραμματέων,κλπ,επιτροπώ 

ν παρελθόντων ετών 

Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται οι δαπάνες της αποζημίωσης 

των μελών και γραμματέων των εξεταστικών επιτροπών για τη 

χορήγηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, η οποία σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 1225/81 χορηγείται από το ΤΕΕ, καθώς επίσης 

και των των μελών και γραμματέων των άλλων εξεταστικών επιτροπών 

του ΤΕΕ. 

21.500,00 21.500,00 

0411.01 

Αμοιβές νομικών, που εκτελούν 

ειδ.υπηρεσ. με την 

ιδ.ελευθ.επαγγελμ. 

Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβές δικηγόρων για διεξαγωγή δικών 

κυρίως στην περιφέρεια, για γνωμοδότηση σε ειδικά θέματα κλπ. 
40.000,00 40.000,00 
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0411.02 

Αμοιβές νομικών, που εκτελούν 

ειδ.υπηρεσ. με την 

ιδ.ελευθ.επαγγελμ. παρελθόντων 

ετών 

Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβές δικηγόρων για διεξαγωγή δικών 

κυρίως στην περιφέρεια, για γνωμοδότηση σε ειδικά θέματα κλπ. 
30.000,00 30.000,00 

0429.01 

Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού 

προσώπου,μηνιαία αποζημίωση 

ασκούμενων Δικηγόρων. 

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή ασκούμενων δικηγόρων, του ιατρού 

εργασίας, του τεχνικού ασφαλείας και πρόβλεψη για την αμοιβή 

άλλων φυσικών προσώπων που θα απαιτηθούν. 

30.000,00 30.000,00 

0429.02 

Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού 

προσώπου,μηνιαία αποζημίωση 

ασκούμενων Δικηγόρων 

παρελθόντων ετών. 

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή ασκούμενων δικηγόρων,του ιατρού 

εργασίας του τεχνικού ασφαλείας και την αμοιβή άλλων φυσικών 

προσώπων 

6.000,00 26.200,00 

0431.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 190.000,00 250.000,00 

0431.02 
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 

παρελθόντων ετών 
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 50.000,00 50.000,00 

0439.01 
Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων 

που εκτελούν ειδ.υπηρεσίες 

Αφορά την καταβολή των νομίμων αμοιβών των ενεργούντων τον 

έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ΤΕΕ. 
60.000,00 45.000,00 

0439.02 

Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων 

που εκτελούν ειδ.υπηρεσίες 

παρελθόντων ετών 

Αφορά την καταβολή των νομίμων αμοιβών των ενεργούντων τον 

έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ΤΕΕ. 
40.000,00 20.000,00 

0549.01 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 

Η παρούσα πίστωση αποβλέπει στην κάλυψη της δαπάνης για την 

εκπαίδευση υπαλλήλων του ΤΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας τους στο έργο τους. 

2.000,00 10.000,00 

0551.01 
Εισφορές στο ΙΚΑ από τη 

μισθοδοσία προσωπικού 
Εισφορές στο ΙΚΑ από τη μισθοδοσία προσωπικού 320.400,00 
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0552.01 
Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. 

Οργανισμούς 
Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς 292.000,00 

0561.01 

Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για 

μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. 

ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου 

δικαίου που είτε έχουν 

προσληφθεί μετά την 1.1.2011 

είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 

βάσει ειδικών διατάξεων σε 

ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών 

οργανισμών πλην Δημοσίου 

Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού 

δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 

1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε 

ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών 

οργανισμών πλην Δημοσίου 

990.046,00 594.600,00 

0563.01 

Εισφορές σε λοιπούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς για 

μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. 

ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου 

δικαίου που είτε έχουν 

προσληφθεί μετά την 1.1.2011 

είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 

βάσει ειδικών διατάξεων σε 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών 

οργανισμών πλην Δημοσίου 

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με 

σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε 

έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 

βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς 

λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου 

82.030,00 43.000,00 

0631.01 Βοηθήματα (Ν.103/75, κλπ) 

Αφορά την καταβαλλόμενη αποζημίωση στους εξερχόμενους της 

υπηρεσίας τακτικούς και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους και τους επί αντιμισθία Δικηγόρους του 

ΤΕΕ, σύμφωνα με το Ν.Δ. 4544/1966 (ΦΕΚ 185/66) και το άρθρο 24 του 

Ν. 1545/85 (ΦΕΚ ΑΆ 91/85). 

50.000,00 140.000,00 
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0631.02 
Βοηθήματα (Ν.103/75, κλπ) 

παρελθόντων ετών 

Αφορά την καταβαλλόμενη αποζημίωση στους εξερχόμενους της 

υπηρεσίας τακτικούς και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους και τους επί αντιμισθία Δικηγόρους του 

ΤΕΕ, σύμφωνα με το Ν.Δ. 4544/1966 (ΦΕΚ 185/66) και το άρθρο 24 του 

Ν. 1545/85 (ΦΕΚ ΑΆ 91/85). 

98.000,00 102.140,00 

0711.01 

Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για 

εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό 

υπαλλήλων.Από το συγκεκριμένο 

Κ.Α. μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής 

Εξυπηρετεί την επικοινωνία - συνεργασία με τα Περιφερειακά 

Τμήματα του ΤΕΕ, προς πραγματοποίηση κοινής και συντονισμένης 

πολιτικής καθώς και μετακίνηση σε άλλες πόλεις της χώρας για 

εκτέλεση υπηρεσίας. 

10.000,00 15.000,00 

0711.02 

Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για 

εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό 

υπαλλήλων.Από το συγκεκριμένο 

Κ.Α. μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής 

παρελθόντων ετών. 

Εξυπηρετεί την επικοινωνία - συνεργασία με τα Περιφερειακά 

Τμήματα του ΤΕΕ, προς πραγματοποίηση κοινής και συντονισμένης 

πολιτικής καθώς και μετακίνηση σε άλλες πόλεις της χώρας για 

εκτέλεση υπηρεσίας. 

5.000,00 3.000,00 

0712.01 

Έξοδα κίνησης υπαλλ. που 

μετακ.εντός έδρας για εκτέλεση 

υπηρεσίας.Από το συγκεκριμένο 

Κ.Α. μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής. 

Αφορά επείγουσας ανάγκης εισιτήρια μεταφορικών συγκοινωνιών, 

ταξί, όπως και οδοιπορικά έξοδα κίνησης των κλητήρων του ΤΕΕ για τις 

μετακινήσεις τους στην έδρα του ΤΕΕ, για την επίδοση επείγουσας 

αλληλογραφίας, προσκλήσεων κλπ.Αυτά δικαιολογούνται με 

ημερολογιακές καταστάσεις κίνησης ή με αποδείξεις όπου συντρέχει 

περίπτωση. 

4.000,00 11.500,00 

0712.02 

Έξοδα κίνησης υπαλλ. που 

μετακ.εντός έδρας για εκτέλεση 

υπηρεσίας Από το συγκεκριμένο 

Κ.Α. μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά επείγουσας ανάγκης εισιτήρια μεταφορικών συγκοινωνιών, 

ταξί, όπως και οδοιπορικά έξοδα κίνησης των κλητήρων του ΤΕΕ για τις 

μετακινήσεις τους στην έδρα του ΤΕΕ, για την επίδοση επείγουσας 

αλληλογραφίας, προσκλήσεων κλπ.Αυτά δικαιολογούνται με 

ημερολογιακές καταστάσεις κίνησης ή με αποδείξεις όπου συντρέχει 

περίπτωση. 

1.400,00 1.200,00 
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0721.01 

Ημερησία αποζ. μετακίνησης 

υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ. 

στο εσωτερικό Από το 

συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να 

εκδίδονται εντάλματα 

προπληρωμής 

Αφορά στην ημερήσια αποζημίωση των υπαλλήλων του ΤΕΕ κατά τη 

μετακίνησή τους στην ημεδαπή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΚΑ 

0711. 

6.000,00 12.000,00 

0721.02 

Ημερησία αποζ. μετακίνησης 

υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ. 

στο εσωτερικό Από το 

συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να 

εκδίδονται εντάλματα 

προπληρωμής παρελθόντων ετών. 

Αφορά στην ημερήσια αποζημίωση των υπαλλήλων του ΤΕΕ κατά τη 

μετακίνησή τους στην ημεδαπή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΚΑ 

0711. 

2.000,00 1.520,00 

0731.01 

Οδοιπ. έξοδα μετακ.για 

εκτ.υπηρ.υπαλλ. από το εσωτ. 

στο εξωτ. και αντιστρ.Από το 

συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να 

εκδίδονται εντάλματα 

προπληρωμής 

Πρόβλεψη για καταβολή των οδοιπορικών εξόδων [αντίτιμο εισιτηρίων 

κλπ] στους μεταβαίνοντες υπαλλήλους στο εξωτερικό. 
2.000,00 2.000,00 

0731.02 

Οδοιπ. έξοδα μετακ.για 

εκτ.υπηρ.υπαλλ. από το εσωτ. 

στο εξωτ. και αντιστρ.Από το 

συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να 

εκδίδονται εντάλματα 

προπληρωμής παρελθόντων ετών. 

Πρόβλεψη για καταβολή των οδοιπορικών εξόδων [αντίτιμο εισιτηρίων 

κλπ] στους μεταβαίνοντες υπαλλήλους στο εξωτερικό. 
1.200,00 1.200,00 

0732.01 

Ημερήσια αποζ. μετακ. για εκτ. 

υπηρ. υπαλλ. απ' το εσωτ. στο 

εξωτ. και αντ.Από το 

συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να 

εκδίδονται εντάλματα 

προπληρωμής 

Αφορά στην ημερήσια αποζημίωση των υπαλλήλων του ΤΕΕ κατά τη 

μετακίνησή τους τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ΚΑ 0731. 
2.000,00 2.000,00 
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0732.02 

Ημερήσια αποζ. μετακ. για εκτ. 

υπηρ. υπαλλ. απ' το εσωτ. στο 

εξωτ. και αντ.Από το 

συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να 

εκδίδονται εντάλματα 

προπληρωμής παρελθόντων ετών. 

Αφορά στην ημερήσια αποζημίωση των υπαλλήλων του ΤΕΕ κατά τη 

μετακίνησή τους τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ΚΑ 0731. 
230,00 230,00 

0771.01 

Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ. 

προσώπ. μη υπαλλήλων στο 

εσωτερικό προσώπων που δεν 

έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Από 

το συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να 

εκδίδονται εντάλματα 

προπληρωμής 

Το κονδύλι αυτό αφορά τα καταβαλλόμενα έξοδα κίνησης στα μέλη 

της ΔΕ/ΤΕΕ και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για τις μεταβάσεις αυτών 

από διάφορα διαμερίσματα της χώρας, μελών της Αντιπροσωπείας για 

τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής, καθώς και μελών της ΔΕ/ΤΕΕ 

και του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και ιδιωτών 

αποστελλομένων προς εκτέλεση υπηρεσίας του ΤΕΕ. 

115.000,00 115.000,00 

0771.02 

Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ. 

προσώπ. μη υπαλλήλων στο 

εσωτερικό προσώπων που δεν 

έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Από 

το συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να 

εκδίδονται εντάλματα 

προπληρωμής παρελθόντων ετών. 

Το κονδύλι αυτό αφορά τα καταβαλλόμενα έξοδα κίνησης στα μέλη 

της ΔΕ/ΤΕΕ και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για τις μεταβάσεις αυτών 

από διάφορα διαμερίσματα της χώρας, μελών της Αντιπροσωπείας για 

τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής, καθώς και μελών της ΔΕ/ΤΕΕ 

και του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και ιδιωτών 

αποστελλομένων προς εκτέλεση υπηρεσίας του ΤΕΕ. 

160.000,00 120.000,00 

0772.01 

Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. 

υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη 

υπαλλήλων.Από το συγκεκριμένο 

Κ.Α. μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής. 

Αφορά στην ημερήσια αποζημίωση των αναφερομένων προσώπων 

στον ΚΑ 0771 κατά τη μετακίνησή τους τους στην ημεδαπή. 
30.000,00 60.000,00 
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0772.02 

Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. 

υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη 

υπαλλήλων Από το συγκεκριμένο 

Κ.Α. μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά στην ημερήσια αποζημίωση των αναφερομένων προσώπων 

στον ΚΑ 0771 κατά τη μετακίνησή τους τους στην ημεδαπή. 
65.000,00 60.300,00 

0781.01 

Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην 

αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλ.μη 

υπαλλ. Από το συγκεκριμένο Κ.Α. 

μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής 

Το ΤΕΕ ως μέλος πολλών διεθνών επαγγελματικών και επιστημονικών 

οργανώσεων μηχανικών συμμετέχει με εκπροσώπους του στις 

συνεδριάσεις των οργάνων τους, καθώς και στα διοργανωνόμενα σε 

διάφορες χώρες επιστημονικά τεχνικά συνέδρια. Επίσης, 

αποβλέποντας στην προαγωγή της επιστήμης, της τεχνικής και της 

ενημέρωσης των μελών του στις νέες μεθόδους και επιτεύγματα, 

στέλνει εκπροσώπους του στις πλέον προηγμένες τεχνικά χώρες, για 

μεταφορά τεχνογνωσίας από τις χώρες αυτές.Η δαπάνη αυτή αφορά 

τα καταβαλλόμενα οδοιπορικά έξοδα (αντίτιμο εισιτηρίου κλπ) στους 

αναφερομένους εκπροσώπους του ΤΕΕ στο εξωτερικό. 

50.000,00 70.000,00 

0781.02 

Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην 

αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλ.μη 

υπαλλ. Από το συγκεκριμένο Κ.Α. 

μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής 

παρελθόντων ετών. 

Το ΤΕΕ ως μέλος πολλών διεθνών επαγγελματικών και επιστημονικών 

οργανώσεων μηχανικών συμμετέχει με εκπροσώπους του στις 

συνεδριάσεις των οργάνων τους, καθώς και στα διοργανωνόμενα σε 

διάφορες χώρες επιστημονικά τεχνικά συνέδρια. Επίσης, 

αποβλέποντας στην προαγωγή της επιστήμης, της τεχνικής και της 

ενημέρωσης των μελών του στις νέες μεθόδους και επιτεύγματα, 

στέλνει εκπροσώπους του στις πλέον προηγμένες τεχνικά χώρες, για 

μεταφορά τεχνογνωσίας από τις χώρες αυτές.Η δαπάνη αυτή αφορά 

τα καταβαλλόμενα οδοιπορικά έξοδα (αντίτιμο εισιτηρίου κλπ) στους 

αναφερομένους εκπροσώπους του ΤΕΕ στο εξωτερικό. 

20.000,00 20.000,00 
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0782.01 

Ημερ. αποζ.γι' αποστ. στην αλλοδ. 

ή μετακλ. απ' την αλλ.μη υπαλλ. 

Από το συγκεκριμένο Κ.Α. 

μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής 

Αφορά στην ημερήσια αποζημίωση των αναφερομένων προσώπων 

στον ΚΑ 0781 κατά τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό. 
- 3.000,00 

0782.02 

Ημερ. αποζ.γι' αποστ. στην αλλοδ. 

ή μετακλ. απ' την αλλ.μη υπαλλ. 

Από το συγκεκριμένο Κ.Α. 

μπορούν να εκδίδονται 

εντάλματα προπληρωμής 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά στην ημερήσια αποζημίωση των αναφερομένων προσώπων 

στον ΚΑ 0781 κατά τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό. 
3.500,00 2.000,00 

0813.01 
Μισθώματα κτιρίων και έξοδα 

κοινοχρήστων 

Η δαπάνη αφορά τα ετήσια καταβαλλόμενα μισθώματα και 

κοινόχρηστα γραφείων και αποθηκών του ΤΕΕ, το αναλογούν 

χαρτόσημο, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Ν.4081/2012 

800.000,00 800.000,00 

0813.02 
Μισθώματα κτιρίων και έξοδα 

κοινοχρήστων παρελθόντων ετών. 

Η δαπάνη αφορά τα ετήσια καταβαλλόμενα μισθώματα και 

κοινόχρηστα γραφείων και αποθηκών του ΤΕΕ, το αναλογούν 

χαρτόσημο, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Ν.4081/2012, καθώς και αντίστοιχη δαπάνη προηγουμένων ετών. 

800.000,00 200.000,00 

0829.01 Λοιπές μεταφορές. 

Το κονδύλι αυτό αποβλέπει στην κάλυψη των δαπανών για τη 

μεταφορά και μετακίνηση επίπλων γραφείου, εξοπλισμού και αρχείων 

των υπηρεσιών του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. 

40.000,00 50.000,00 

0829.02 
Λοιπές μεταφορές παρελθόντων 

ετών. 

Το κονδύλι αυτό αποβλέπει στην κάλυψη των δαπανών για τη 

μεταφορά και μετακίνηση επίπλων γραφείου, εξοπλισμού και αρχείων 

των υπηρεσιών του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. 

40.000,00 20.000,00 
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0831.01 Ταχυδρομικά Τέλη 

Με το κονδύλι αυτό εξοφλούνται τα ταχυδρομικά τέλη της τακτικής 

αλληλογραφίας του ΤΕΕ. Η δαπάνη πραγματοποιείται και με καταβολή 

στα ΕΛ.ΤΑ. βάσει αποδείξεων, δεδομένου ότι το ΤΕΕ διαθέτει ειδική για 

το σκοπό αυτό μηχανή σήμανσης γραμματοσήμων 

80.000,00 80.000,00 

0831.02 
Ταχυδρομικά Τέλη παρελθόντων 

ετών. 

Με το κονδύλι αυτό εξοφλούνται τα ταχυδρομικά τέλη της τακτικής 

αλληλογραφίας του ΤΕΕ. Η δαπάνη πραγματοποιείται και με καταβολή 

στα ΕΛ.ΤΑ. βάσει αποδείξεων, δεδομένου ότι το ΤΕΕ διαθέτει ειδική για 

το σκοπό αυτό μηχανή σήμανσης γραμματοσήμων 

65.000,00 65.000,00 

0832.01 
Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και 

τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 

Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ανά την 

Ελλάδα 
380.000,00 360.000,00 

0832.02 

Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και 

τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 

παρελθόντων ετών. 

Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ανά την 

Ελλάδα. (Περιλαμβάνονται και οφειλές των Π.Τ.) 
150.000,00 60.000,00 

0835.01 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 
Αφορά δαπάνες της Συντονιστικής δράσης του ΤΕΕ με χρήση νέων 

τεχνολογιών επικοινωνίας και κινητών τηλεφώνων. 
- 40.000,00 

0835.02 
Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά δαπάνες της Συντονιστικής δράσης του ΤΕΕ με χρήση νέων 

τεχνολογιών επικοινωνίας και κινητών τηλεφώνων. 
- 10.000,00 

0841.01 Υδρευση και άρδευση 

Αφορά δαπάνες ύδρευσης των γραφείων και αποθηκών του ΤΕΕ ανά 

την Ελλάδα, πραγματοποιείται δε με τις αποδείξεις των Εταιρειών 

Υδάτων. 

20.000,00 30.000,00 

0841.02 
Υδρευση και άρδευση 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά δαπάνες ύδρευσης των γραφείων και αποθηκών του ΤΕΕ ανά 

την Ελλάδα, πραγματοποιείται δε με τις αποδείξεις των Εταιρειών 

Υδάτων. (Περιλαμβάνονται και οφειλές των Π.Τ.) 

5.000,00 3.000,00 

0842.01 Φωτισμός 

Αφορά τις δαπάνες φωτισμού, κλιματισμού, οι οποίες 

πραγματοποιούνται με τις αποδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας που αποστέλλονται στην υπηρεσία. 

180.000,00 200.000,00 
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0842.02 Φωτισμός παρελθόντων ετών. 

Αφορά τις δαπάνες φωτισμού, κλιματισμού, οι οποίες 

πραγματοποιούνται με τις αποδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας που αποστέλλονται στην υπηρεσία.(Περιλαμβάνονται και 

οφειλές των Π.Τ.) 

100.000,00 50.000,00 

0845.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 
Αφορά την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του ΤΕΕ, το οποίο δεν 

διαθέτει υπαλλήλους του κλάδου καθαριότητας. 
100.000,00 100.000,00 

0845.02 
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του ΤΕΕ, το οποίο δεν 

διαθέτει υπαλλήλους του κλάδου καθαριότητας. 
115.000,00 80.000,00 

0851.01 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 

Η δαπάνη αυτή αποβλέπει στην αντιμετώπιση της ανάγκης 

δημοσιότητας,δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, διαφημίσεων, 

ανακοινώσεων κ.λπ., στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και στα 

ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και δράσεις επικοινωνίας του ΤΕΕ για την 

ενημέρωση των μηχανικών και των πολιτών, στο πλαίσιο υλοποίησης 

των σκοπών του ΤΕΕ. 

180.000,00 300.000,00 

0851.02 
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 

παρελθόντων ετών. 

Η δαπάνη αυτή αποβλέπει στην αντιμετώπιση της ανάγκης 

δημοσιότητας, δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, διαφημίσεων, 

ανακοινώσεων κ.λπ., στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και στα 

ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και δράσεις επικοινωνίας του ΤΕΕ για την 

ενημέρωση των μηχανικών και των πολιτών, στο πλαίσιο υλοποίησης 

των σκοπών του ΤΕΕ. 

100.000,00 35.000,00 

0856.01 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 

Με το κονδύλι αυτό αντιμετωπίζονται οι δαπάνες φιλοξενίας και 

δεξιώσεως επισήμων προσώπων, ξένων επιστημόνων μελών 

επιστημονικών Συνεδρίων, κ.λπ. καθώς και οι μικροδαπάνες για 

προσφορά αναψυκτικών στα μέλη των συνερχομένων στα γραφεία του 

ΤΕΕ σε πολύωρες συνεδριάσεις επιτροπών όπως της ΔΕ/ΤΕΕ, 

Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιστημονικών Επιτροπών, Οργανωτικών 

Επιτροπών Συνεδρίων κλπ.Επίσης, αντιμετωπίζονται και δαπάνες για 

δώρα, άνθη, επίσημες τελετές ή εκδηλώσεις μέσα και έξω από την 

Αθήνα. 

38.000,00 38.000,00 
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0856.02 
Φιλοξενίες και δεξιώσεις 

παρελθόντων ετών. 

Με το κονδύλι αυτό αντιμετωπίζονται οι δαπάνες φιλοξενίας και 

δεξιώσεως επισήμων προσώπων, ξένων επιστημόνων μελών 

επιστημονικών Συνεδρίων, κ.λπ. καθώς και οι μικροδαπάνες για 

προσφορά αναψυκτικών στα μέλη των συνερχομένων στα γραφεία του 

ΤΕΕ σε πολύωρες συνεδριάσεις επιτροπών όπως της ΔΕ/ΤΕΕ, 

Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιστημονικών Επιτροπών, Οργανωτικών 

Επιτροπών Συνεδρίων κλπ.Επίσης, αντιμετωπίζονται και δαπάνες για 

δώρα, άνθη, επίσημες τελετές ή εκδηλώσεις μέσα και έξω από την 

Αθήνα. 

30.000,00 6.400,00 

0857.01 
Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή 

σε συνέδρια 

Το κονδύλι αυτό αφορά σε δαπάνες την οργάνωση των συνεδριάσεων 

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, καθώς και οργάνωσης διαλέξεων, 

συνεδρίων, ημερίδων και συναφών εκδηλώσεων, αμοιβές 

απασχολουμένου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού 

διερμηνέων κ.λπ. ενοίκια αιθουσών και ειδικών μηχανημάτων, 

καθισμάτων κλπ. Δαπάνες για συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΕ σε 

Διεθνή Συνέδρια και με τη μορφή συνδρομών προς ελληνικές και 

διεθνείς Τεχνικές Οργανώσεις. 

200.000,00 160.000,00 

0857.02 
Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή 

σε συνέδρια παρελθόντων ετών. 

Το κονδύλι αυτό αφορά σε δαπάνες την οργάνωση των συνεδριάσεων 

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, καθώς και οργάνωσης διαλέξεων, 

συνεδρίων, ημερίδων και συναφών εκδηλώσεων, αμοιβές 

απασχολουμένου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού 

διερμηνέων κ.λπ. ενοίκια αιθουσών και ειδικών μηχανημάτων, 

καθισμάτων κλπ. Δαπάνες για συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΕ σε 

Διεθνή Συνέδρια και με τη μορφή συνδρομών προς ελληνικές και 

διεθνείς Τεχνικές Οργανώσεις. 

70.000,00 9.000,00 

0863.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

Αφορά μικροεπισκευές συντήρησης και μεταρρυθμίσεις των χώρων 

των κτιρίων του ΤΕΕ, που βρίσκονται στις οδούς Νίκης 4, Σόλωνος & 

Σίνα, Λέκκα 23-25, Γραφείων και των αποθηκών αυτού. 

20.000,00 30.000,00 

0863.02 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά μικροεπισκευές συντήρησης και μεταρρυθμίσεις των χώρων 

των κτιρίων του ΤΕΕ, που βρίσκονται στις οδούς Νίκης 4, Σόλωνος & 

Σίνα, Λέκκα 23-25, Γραφείων και των αποθηκών αυτού. 

12.000,00 0,00 

18 



0888.01 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων 

και σκευών 
Αφορά την επισκευή και συντήρηση των επίπλων και σκευών του ΤΕΕ. 1.500,00 1.500,00 

0889.01 
Συντήρηση και επισκευή λοιπού 

εξοπλισμού 

Αφορά τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, μέσω της οποίας λειτουργούν 

εφαρμογές, όπως το Μητρώο Μελών, το σύστημα των αυθαιρέτων, η 

ψηφιακή ταυτότητα κτιρίων κλπ, καθώς και των πάσης φύσεως 

μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών, εκτυπωτικών μηχανών, 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, πολυγράφων, καρτελοθηκών κλπ. 

500.000,00 500.000,00 

0889.02 
Συντήρηση και επισκευή λοιπού 

εξοπλισμού παρελθόντων ετών. 

Αφορά τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, μέσω της οποίας λειτουργούν 

εφαρμογές, όπως το Μητρώο Μελών, το σύστημα των αυθαιρέτων, η 

ψηφιακή ταυτότητα κτιρίων κλπ, καθώς και των πάσης φύσεως 

μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών, εκτυπωτικών μηχανών, 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, πολυγράφων, καρτελοθηκών κλπ. 

200.000,00 40.000,00 

0891.01 
Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και 

βιβλιοδετήσεις 

Για έκδοση συγγραμμάτων, και διαφόρων άλλων εκδόσεων που έχουν 

σχέση με την προαγωγή της Επιστήμης και την ενημέρωση των μελών 

του ΤΕΕ.Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται οι δαπάνες 

στοιχειοθέτησης, βιβλιοδέτησης επιστημονικών βιβλίων, προτύπων, 

Μητρώου Μελών ΤΕΕ, συσκευασίας, μεταφορών κ.λπ. 

περιλαμβανομένων των εξόδων χαρτιού και αποστολής. 

10.000,00 20.000,00 

0891.02 

Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και 

βιβλιοδετήσεις παρελθόντων 

ετών. 

Για έκδοση συγγραμμάτων, και διαφόρων άλλων εκδόσεων που έχουν 

σχέση με την προαγωγή της Επιστήμης και την ενημέρωση των μελών 

του ΤΕΕ.Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται οι δαπάνες 

στοιχειοθέτησης, βιβλιοδέτησης επιστημονικών βιβλίων, προτύπων, 

Μητρώου Μελών ΤΕΕ, συσκευασίας, μεταφορών κ.λπ. 

περιλαμβανομένων των εξόδων χαρτιού και αποστολής. 

700,00 360,00 
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0892.01 

Ασφάλιστρα και φύλακτρα 

ακινήτων,μεταφ.μέσων, 

μηχ.εξοπλ. κλπ. 

Περιλαμβάνει τις δαπάνες ασφάλισης και διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων, κτιρίων, επίπλων, βιβλίων, αρχείων του ΤΕΕ, 

καθώς και φύλαξης του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων στο 

Μαρούσι. 

180.000,00 130.000,00 

0892.02 

Ασφάλιστρα και φύλακτρα 

ακινήτων,μεταφ.μέσων, 

μηχ.εξοπλ. κλπ. παρελθόντων 

ετών. 

Περιλαμβάνει τις δαπάνες ασφάλισης και διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων, κτιρίων, επίπλων, βιβλίων, αρχείων του ΤΕΕ, 

καθώς και φύλαξης του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων στο 

Μαρούσι. 

180.000,00 50.000,00 

0893.01 
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών πράξεων 

Το κονδύλι αυτό αφορά τις δαπάνες του ΤΕΕ για εκτέλεση αποφάσεων, 

όπως έξοδα δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων σε περίπτωση 

πλειστηριασμών και γενικά δικαστικής διαδικασίας εκτελέσεων, 

δικαιωθέντων υπαλλήλων του ΤΕΕ. 

240.000,00 200.000,00 

0893.02 

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών πράξεων 

παρελθόντων ετών. 

Το κονδύλι αυτό αφορά τις δαπάνες του ΤΕΕ για εκτέλεση αποφάσεων, 

όπως έξοδα δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων σε περίπτωση 

πλειστηριασμών και γενικά δικαστικής διαδικασίας εκτελέσεων, 

δικαιωθέντων υπαλλήλων του ΤΕΕ. 

180.000,00 100.000,00 

0894.01 

Δικαστικά έξοδα (περ/νται 

έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και 

συμβολ.) 

Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται γενικά τα δικαστικά έξοδα, τα 

οποία καταβάλλει το ΤΕΕ για την επιδίωξη είσπραξης των αμοιβών των 

Μηχανικών και γενικά για την αντιμετώπιση δαπανών δικαστικών 

αγώνων αυτού. 

50.000,00 50.000,00 

0894.02 

Δικαστικά έξοδα (περ/νται 

έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και 

συμβολ.)παρελθόντων ετών. 

Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται γενικά τα δικαστικά έξοδα, τα 

οποία καταβάλλει το ΤΕΕ για την επιδίωξη είσπραξης των αμοιβών των 

Μηχανικών και γενικά για την αντιμετώπιση δαπανών δικαστικών 

αγώνων αυτού. 

38.000,00 36.750,00 

0896.01 
Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλή 

σεις κ.λ.π. 

Η δαπάνη αυτή αφορά τα έξοδα επιδόσεως των δικαστικών 

επιμελητών και τα δικαιώματα αυτών από τις επιδόσεις, καθώς και 

δημοσιεύσεων προσκλήσεων και διακηρύξεων διαγωνισμών. 

60.000,00 70.000,00 
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0896.02 
Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλή 

σεις κ.λ.π. παρελθόντων ετών. 

Η δαπάνη αυτή αφορά τα έξοδα επιδόσεως των δικαστικών 

επιμελητών και τα δικαιώματα αυτών από τις επιδόσεις, καθώς και 

δημοσιεύσεων προσκλήσεων και διακηρύξεων διαγωνισμών. 

70.000,00 35.000,00 

0911.01 Φόροι Φόροι 230.000,00 230.000,00 

0913.01 Φ.Π.Α. για συμψηφισμό 

Στον κωδικό αυτό καταλογίζεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας που 

προσδιορίζεται να συμψηφισθεί με αντίστοιχο έσοδο (ΚΑΕ 5297) ο 

ΦΠΑ που καταβάλλεται από το ΝΠΔΔ και δεν πρόκειται να 

συμψηφισθεί, δεν θα καταλογίζεται στον κωδικό αυτό αλλά θα 

βαρύνει τον κωδικό αριθμό της οικείας δαπάνης χωρίς να εμφανίζεται 

χωριστά. (Εγκύκλιος Υπουργείου Οικον. Γ.Δ.Κ. 19606/58/19.2.1987) 

Σχετική με το άρθρο 24 του Ν. 1642/86. Περί εφαρμογής Φ.Π.Α. 

200.000,00 200.000,00 

1259.01 
Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, 

εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του ΤΕΕ είναι η προαγωγή της 

τεχνικής και επιστήμης της χώρας. Στην επιδίωξη του σκοπού αυτού 

προβλέπεται, όπως το ΤΕΕ παράλληλα με τα υπ' αυτού εκδιδόμενα 

επιστημονικά συγγράμματα και περιοδικά ενισχύει και την από μέρους 

Ιδιωτών ή επιστημονικών Συλλόγων Μηχανικών έκδοση αυτών, καθώς 

και τις εκδόσεις και συνδρομές άλλων επαγγελματικών Οργανώσεων 

των Μηχανικών.Τα πιο πάνω αντίτυπα, εκτός από αυτά που 

κρατούνται για την βιβλιοθήκη του, και χορηγούνται στις 

επιστημονικές και μόνιμες επιτροπές του πωλεί ή διαθέτει σε συνέχεια 

το ΤΕΕ με τις δικές του εκδόσεις.Επίσης, με το κονδύλι αυτό 

αντιμετωπίζονται δαπάνες αγορά εκδόσεων απαραίτητων για τον 

εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ.Πλην των παραπάνω, με το 

παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται και δαπάνες αγοράς προτύπων και 

ειδικών συγγραμμάτων για την Επιστημονική επιτροπή 

Προτυποποίησης όπως και για την καταβολή της συνδρομής στη 

Διεθνή Οργάνωση ISO. 

15.000,00 30.000,00 
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1259.02 

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, 

εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 

παρελθόντων ετών. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του ΤΕΕ είναι η προαγωγή της 

τεχνικής και επιστήμης της χώρας. Στην επιδίωξη του σκοπού αυτού 

προβλέπεται, όπως το ΤΕΕ παράλληλα με τα υπ' αυτού εκδιδόμενα 

επιστημονικά συγγράμματα και περιοδικά ενισχύει και την από μέρους 

Ιδιωτών ή επιστημονικών Συλλόγων Μηχανικών έκδοση αυτών, καθώς 

και τις εκδόσεις και συνδρομές άλλων επαγγελματικών Οργανώσεων 

των Μηχανικών.Τα πιο πάνω αντίτυπα, εκτός από αυτά που 

κρατούνται για την βιβλιοθήκη του, και χορηγούνται στις 

επιστημονικές και μόνιμες επιτροπές του πωλεί ή διαθέτει σε συνέχεια 

το ΤΕΕ με τις δικές του εκδόσεις.Επίσης, με το κονδύλι αυτό 

αντιμετωπίζονται δαπάνες αγορά εκδόσεων απαραίτητων για τον 

εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ.Πλην των παραπάνω, με το 

παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται και δαπάνες αγοράς προτύπων και 

ειδικών συγγραμμάτων για την Επιστημονική επιτροπή 

Προτυποποίησης όπως και για την καταβολή της συνδρομής στη 

Διεθνή Οργάνωση ISO. 

10.000,00 860,00 

1261.01 

Προμήθεια χαρτιού,γραφικής 

ύλης & μικροαντικειμένων 

γραφείου γενικά 

Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται δαπάνες γραφικής ύλης, καθώς 

και δαπάνες αγοράς μικροαντικειμένων Γραφείου, τα οποία δεν 

μπορούν να προβλεφθούν και να υπαχθούν στους τακτικούς 

διαγωνισμούς γραφικής ύλης. 

10.000,00 15.500,00 

1261.02 

Προμήθεια χαρτιού,γραφικής 

ύλης & μικροαντικειμένων 

γραφείου γενικά παρελθόντων 

ετών. 

Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται δαπάνες γραφικής ύλης, καθώς 

και δαπάνες αγοράς μικροαντικειμένων Γραφείου, τα οποία δεν 

μπορούν να προβλεφθούν και να υπαχθούν στους τακτικούς 

διαγωνισμούς γραφικής ύλης. 

8.000,00 3.200,00 

1292.01 
Προμήθεια ηλεκτρικών 

λαμπτήρων 
Αφορά την προμήθεια για αντικατάσταση λαμπτήρων 2.000,00 4.000,00 

1292.02 
Προμήθεια ηλεκτρικών 

λαμπτήρων παρελθόντων ετών. 
Αφορά την προμήθεια για αντικατάσταση λαμπτήρων 1.200,00 600,00 

22 



1381.01 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού 

Αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες του ΤΕΕ 
3.000,00 6.000,00 

1381.02 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού παρελθόντων 

ετών. 

Αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες του ΤΕΕ 
2.000,00 

1429.01 

Προμήθεια ειδών συντηρ.και 

επισκ.λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων 

Αφορά ποικίλες δαπάνες συντήρησης ηλεκτρικών ειδών και 

εγκαταστάσεων στα κτίρια που στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες 

του ΤΕΕ. 

5.000,00 5.000,00 

1429.02 

Προμήθεια ειδών συντηρ.και 

επισκ.λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων παρελθόντων 

ετών. 

Αφορά ποικίλες δαπάνες συντήρησης ηλεκτρικών ειδών και 

εγκαταστάσεων στα κτίρια που στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες 

του ΤΕΕ. 

3.000,00 3.000,00 

1439.01 

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& 

επισκ. μηχανικού και λοιπού 

εξοπλισμού 

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 20.000,00 10.000,00 

1439.02 

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& 

επισκ. μηχανικού και λοιπού 

εξοπλισμού παρελθόντων ετών. 

Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 

1611.01 
Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών 

Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται δαπάνες αγοράς υγρών 

καυσίμων για τη λειτουργία γενήτριας στο οικόπεδο ιδιοκτησίας ΤΕΕ 

Μαρούσι. 

- 1.000,00 

1719.01 
Προμήθεια Υλικού εκτυπώσεως 

βιβλιοδ. μη ειδκά κατανομ. 

Με το παρόν κονδύλι αντιμετωπίζονται δαπάνες προμήθειας του 

απαιτουμένου χάρτου, για την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων, 

φακέλων συσκευασίας, καθώς και της βιβλιοδεσίας αρχειακού υλικού 

του ΤΕΕ. 

2.000,00 2.000,00 

1731.01 
Προμήθεια φωτογραφικού και 

φωτοτυπικού υλικού 

Αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφίτη και 

λοιπών υλικών, απαραίτητων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

του ΤΕΕ και τους εκτυπωτές, όπως επίσης και για προμήθεια 

φωτοαντιγραφικού υλικού. 

40.000,00 40.000,00 
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1731.02 

Προμήθεια φωτογραφικού και 

φωτοτυπικού υλικού 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφίτη και 

λοιπών υλικών, απαραίτητων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

του ΤΕΕ και τους εκτυπωτές, όπως επίσης και για προμήθεια 

φωτοαντιγραφικού υλικού. 

3.500,00 2.200,00 

1899.01 
Διάφορες προμήθειες που δεν 

κατονομάζονται ειδικά 

Το κονδύλι αυτό σκοπεύει στην κάλυψη δαπανών προμήθειας 

διαφόρων ειδών μη δυναμένων να καθορισθούν. 
35.000,00 30.000,00 

1899.02 
Διάφορες προμήθειες που δεν 

κατονομάζονται ειδικά 

Το κονδύλι αυτό σκοπεύει στην κάλυψη δαπανών προμήθειας 

διαφόρων ειδών μη δυναμένων να καθορισθούν. 
18.000,00 10.000,00 

2329.01 

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή 

λοιπών δαπανών-Δαπάνες 

αρχαιρεσιών για ανάδειξη 

διοικητικών αρχών. 

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή μέρους των δαπανών αρχαιρεσιών για 

ανάδειξη των νέων οργάνων διοικήσης του ΤΕΕ (Νοέμβριος 2016). 
- 245.000,00 

2329.02 

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή 

λοιπών δαπανών-Δαπάνες 

αρχαιρεσιών για ανάδειξη 

διοικητικών αρχών παρελθόντων 

ετών. 

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή μέρους των δαπανών αρχαιρεσιών για 

ανάδειξη των νέων οργάνων διοικήσης του ΤΕΕ (Νοέμβριος 2016).Το 

εγγραφόμενο ποσό των 305.000 € αφορά τιμολογημένες δαπάνες του 

2016 που μπορεί να μην πληρωθούν 

350.000,00 305.000,00 

2499.01 
Λοιπές επιχορηγήσεις, συνδρομές 

και εισφορές. 

Με το άρθρο 5 του από 27-11/14.12.26 Π.Δ. όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 5 του Ν. 1486/84, προβλέπεται περιφερειακή διάρθρωση 

του ΤΕΕ.Η δαπάνη αφορά την επιχορήγηση των Περιφερειακών 

Τμημάτων του ΤΕΕ, τα οποία σήμερα είναι δεκαεπτά:1.Κεντρικής 

Μακεδονία, 2.Δυτικής Ελλάδας, 3.Θράκης, 4.Ανατολικής Μακεδονίας, 

5.Δυτικής Μακεδονίας, 6.Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, 7.Νομού 

Μαγνησίας, 8.Ηπείρου, 9.Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, 10.Νομού 

Δωδεκανήσου, 11.Ανατολικής Κρήτης, 12.Δυτικής Κρήτης, 

13.Πελοποννήσου, 14.Νομού Κερκύρας, 15.Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 

16.Βορειοανατολικού Αιγαίου, 17.Νομού Ευβοίας 

1.080.000,00 1.080.000,00 
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2511.01 
Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε 

οργανισμούς του εξωτερικού 

Το κονδύλι αυτό αφορά την καταβολή :α)των συνδρομών του ΤΕΕ σε 

Διεθνείς Επαγγελματικές και Επιστημονικές Οργανώσεις Μηχανικών, 

σε πολλές από τις οποίες είναι ο εθνικός εκπρόσωπος για την Ελλάδα, 

όπως CAE, FEANI, FIG, WEC, ECEC, SEFI, κα.β)του αντιτίμου απόκτησης 

του τίτλου του Ευρωπαίου Μηχανικού [Euring] στη FEANI, το οποίο 

εισπράτει από τους κατόχους του τίτλου μηχανικούς [βλ. ΚΑ εσόδου 

4229] 

73.000,00 50.000,00 

2 5 1 1 . 0 2 

Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε 

οργανισμούς του εξωτερικού 

παρελθόντων ετών. 

Το κονδύλι αυτό αφορά την καταβολή:α)των συνδρομών του ΤΕΕ σε 

Διεθνείς Επαγγελματικές και Επιστημονικές Οργανώσεις Μηχανικών, 

σε πολλές από τις οποίες είναι ο εθνικός εκπρόσωπος για την Ελλάδα, 

όπως CAE, FEANI, GIG, WEC, ECEC, SEFI, κα.β)του αντιτίμου απόκτησης 

του τίτλου του Ευρωπαίου Μηχανικού [Euring] στη FEANI, το οποίο 

εισπράτει από τους κατόχους του τίτλου μηχανικούς [βλ. ΚΑ εσόδου 

4249] 

106.000,00 40.000,00 

2529.01 

Επιχορηγήσεις,ενισχυσεις και 

συνδρομές σε οργανισμούς ιδιωτ. 

δικαιου εσωτερικού (αρθρο 4 

παρ. 3 του Ν. 1486/1984) 

Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου Εσωτερικού (άρθρο 4 

παρ. 3 του Ν. 1486/1984) και συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικές 

ανώνυμες εταιρείες στο πλαίσιο του σκοπού του ΤΕΕ. 

150.000,00 185.000,00 

2 5 2 9 . 0 2 

Επιχορηγήσεις,ενισχυσεις και 

συνδρομές σε οργανισμούς ιδιωτ. 

δικαιου εσωτερικού (αρθρο 4 

παρ. 3 του Ν. 

1486/1984)παρελθόντων ετών. 

Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου Εσωτερικού (άρθρο 4 

παρ. 3 του Ν. 1486/1984) και συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικές 

ανώνυμες εταιρείες στο πλαίσιο του σκοπού του ΤΕΕ. 

10.000,00 0,00 

3199.01 

Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων 

που δεν κατονομάζονται 

ειδικάκατονομάζονται ειδικά 

Η δαπάνη αφορά στις περιπτώσεις της επιστροφής των επί πλέον ή 

των αχρεωστήτως εισπραχθέντων αμοιβών μελετών ή ποσοστών όπως 

και των συνδρομών των Μελών. Η επιστροφή των πραγματοποιείται 

κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου μετά τον έλεγχο κάθε 

περίπτωσης και έγκριση της επιστροφής του ποσού από τη Διοικούσα 

Επιτροπή του ΤΕΕ 

50.000,00 50.000,00 
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3199.02 

Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων 

που δεν κατονομάζονται ειδικά 

παρελθόντων ετών. 

Η δαπάνη αφορά στις περιπτώσεις της επιστροφής των επί πλέον ή 

των αχρεωστήτως εισπραχθέντων αμοιβών μελετών ή ποσοστών όπως 

και των συνδρομών των Μελών. Η επιστροφή των πραγματοποιείται 

κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου μετά τον έλεγχο κάθε 

περίπτωσης και έγκριση της επιστροφής του ποσού από τη Διοικούσα 

Επιτροπή του ΤΕΕ 

25.000,00 0,00 

3311.01 
Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των 

εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 
Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Τ.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 5.500,00 10.000,00 

3321.01 
Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των 

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 
Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 

7000 

3341.01 
Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων 

που έγιναν γι'αυτό 
Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 541.450,00 

3343.01 
Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των 

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 
Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 477.000,00 

3349.01 

Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά 

ταμεία των εισπράξεων που 

έγιναν γι'αυτά 

Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν 

γι'αυτά 
23.410,00 

3352.01 
Απόδοση στον ΟΑΕΔ των 

εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 
Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 44.400,00 70.000,00 

3359.01 

Απόδοση στους λοιπούς Οργαν. 

των εισπράξεων που έγιναν 

γι'αυτούς 

Απόδοση στους λοιπούς Οργαν. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτούς 50.000,00 
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3366.01 

Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο 

Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

των εισπράξεων που έγιναν γι' 

αυτό 

Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 
310.000,00 115.000,00 

3371.01 

Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 

των εισπράξεων που έγιναν για 

αυτόν 

Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των 

εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 
1.610.000,00 863.140,00 

3391.01 

Απόδοση των εισπράξεων που 

έγιναν για λογαριασμό του 

Δημοσίου 

Φόρος ΣΤ' πηγής από μισθωτές υπηρεσίες: κρατήσεις από τη 

μισθοδοσία, τις υπερωρίες και τις πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων-

Φόρος Ζ' πηγής από Ελεύθερα επαγγέλματα: κρατήσεις από αμοιβές 

ελευθέρων επαγγελμάτων-Φόρος Εργολάβων: κρατήσεις από αμοιβές 

εργολάβων-Φόρος υπέρ Δημοσίου από προμήθειες-Εσοδα υπέρ 

Δημοσίου (2%)-Εισπράξεις για Νοσοκομειακή Περίθαλψη-Χαρτόσημο 

και ΟΓΑ από εισπράξεις: χαρτόσημο από τις εισπράξεις γενικά του ΤΕΕ-

Χαρτόσημο από αμοιβές Τρίτων (Χαρτόσημο Τρίτων): 

Παρακρατούμενο τέλος χαρτοσήμου από καταβαλλόμενες αμοιβές σε 

τρίτους-Χαρτόσημο από ενοίκια 

1.250.000,00 1.250.000,00 

3394.01α 

Απόδοση των εισπράξεων που 

έγιναν για λογαρ. φυσικών 

προσώπων 

Το ΤΕΕ , σύμφωνα με το Π.Δ. της 10.1.1935, διενεργεί 

πραγματογνωμοσύνες. Από τα έσοδα της αιτίας αυτής το 1/3 εισάγεται 

ως έσοδο του ΤΕΕ, τα δε 2/3 διανέμονται στους πραγματογνώμονες, 

σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ. Πόρος (Συσχετίζεται με τον ΚΑ 5294α) 

120.000,00 124.000,00 

3394.01β 

Απόδοση των εισπράξεων που 

έγιναν για λογαρ. φυσικών 

προσώπων 

Αφορά έξοδα για τον πόρο 6ο/οο (Ο συγκεκριμένος κωδικός συσχετίζεται με 

τον 3394.01β) και είναι εισφορά των εργοληπτικών επιχειρήσεων υπέρ των 

Δημοσίων Υπαλλήλων διπλωματούχων μηχανικών (Απόφαση Υπουργού 

ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/ οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017-ΦΕΚ 2235Β'/29.6.2017) 

5.000.000,00 

3394.01γ 

Απόδοση των εισπράξεων που 

έγιναν για λογαρ. φυσικών 

προσώπων 

Εσοδά από επιδικαζόμενες αμοιβές (Συσχετίζεται με τον ΚΑ 5294γ) 1.000.000,00 
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3394.02 

Απόδοση των εισπράξεων που 

έγιναν για λογαρ. φυσικών 

προσώπων παρελθόντων ετών. 

Το ΤΕΕ , σύμφωνα με το Π.Δ. της 10.1.1935, διενεργεί 

πραγματογνωμοσύνες. Από τα έσοδα της αιτίας αυτής το 1/3 εισάγεται 

ως έσοδο του ΤΕΕ, τα δε 2/3 διανέμονται στους πραγματογνώμονες, 

σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ. 

16.000,00 10.000,00 

3397.01 Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α. Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α. 300.000,00 300.000,00 

6111.01 Τόκοι δανείων εσωτερικού 
Αφορά τόκους για δάνειο που πήρε το ΤΕΕ για την αποπεράτωση του 

κτιρίου της Θεσσαλονίκης. 
25.000,00 25.000,00 

6111.02 
Τόκοι δανείων εσωτερικού 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά τόκους για δάνειο που πήρε το ΤΕΕ για την αποπεράτωση του 

κτιρίου της Θεσσαλονίκης. 
20.000,00 10.000,00 

6121.01 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 
Αφορά χρεολύσια για δάνειο που πήρε το ΤΕΕ για την αποπεράτωση 

του κτιρίου της Θεσσαλονίκης. 
- 0,00 

6121.02 
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 

παρελθόντων ετών. 

Αφορά χρεολύσια για δάνειο που πήρε το ΤΕΕ για την αποπεράτωση 

του κτιρίου της Θεσσαλονίκης. 
- 0,00 

7111.01 Προμήθεια επίπλων 
Με το κονδύλι αντιμετωπίζονται δαπάνες για την προμήθεια επίπλων 

και σκευών γραφείου κλπ. 
2.000,00 2.000,00 

7111.02 
Προμήθεια επίπλων παρελθόντων 

ετών. 

Με το κονδύλι αντιμετωπίζονται δαπάνες για την προμήθεια επίπλων 

και σκευών γραφείου κλπ. 
122,00 122,00 

7112.01 

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκ. και 

μηχανημάτων κλιματισμού 

γραφείων 

Με το κονδύλι αυτό αντιμετωπίζονται οι δαπάνες για την αγορά και 

εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών μηχανημάτων 

στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ στην Αθήνα. 

10.000,00 12.700,00 
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7123.01 

Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & 

λοιπού συναφούς βοηθητικού 

εξοπλισμού 

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια Η/Υ, ανάπτυξη, επέκταση ή/και 

προμήθεια λογισμικού για την αναβάθμιση των πληροφοριακών 

συτημάτων του ΤΕΕ, καθώς και την προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων 

αναγκαίων για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ 

και e-δικτύου που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του. 

350.000,00 349.000,00 

7123.02 

Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & 

λοιπού συναφούς βοηθητικού 

εξοπλισμού παρελθόντων ετών. 

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια Η/Υ, ανάπτυξη, επέκταση ή/και 

προμήθεια λογισμικού για την αναβάθμιση των πληροφοριακών 

συτημάτων του ΤΕΕ, καθώς και την προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων 

αναγκαίων για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ 

και e-δικτύου που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του. 

260.000,00 186.000,00 

7127.01 
Προμήθεια μηχανημάτων εκτός 

από μηχανές γραφείου 

Το κονδύλι αφορά την προμήθεια μηχανημάτων πυρόσβεσης, 

μηχανημάτων μέτρησης χρημάτων κλπ. 
8.750,00 10.000,00 

7127.02 

Προμήθεια μηχανημάτων εκτός 

από μηχανές γραφείου 

παρελθόντων ετών. 

Το κονδύλι αφορά την προμήθεια μηχανημάτων πυρόσβεσης, 

μηχανημάτων μέτρησης χρημάτων κλπ. 
15.000,00 19.280,00 

7129.01 
Προμήθεια λοιπών μηχανών 

γραφείου 

Με το κονδύλι αυτό αντιμετωπίζονται δαπάνες αγοράς μηχανημάτων 

γραφείου για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΕ 

που δεν δύνανται να κατονομασθούν επακριβώς. 

5.000,00 5.000,00 

9179.01 
Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν 

κατονομάζονται ειδικά 
Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά 140.000,00 140.000,00 

9179.02 

Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν 

κατονομάζονται ειδικά 

παρελθόντων ετών. 

Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά 80.000,00 50.000,00 
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9379.01 
Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν 

κατονομάζονται ειδικά 

Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 

Αντικρυζόμενο με το 9379 στα έσοδα 
2.000.000,00 2.000.000,00 

9739.01 
Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους 

εγκαταστάσεις σ' αυτά. 
Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 5.000,00 9.000,00 

9739.02 
Ανέγερση λοιπών κτιρίων 

παρελθόντων ετών. 
Ανέγερση λοιπών κτιρίων - 0,00 

9749.01 

Προμήθεια μηχανικού & λοιπού 

κεφ/κού εξοπλ.που δεν κατονομ. 

ειδικά 

Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφ/κού εξοπλ.που δεν κατονομ. 

ειδικά 
5.000,00 5.000,00 

9749.02 

Προμήθεια μηχανικού & λοιπού 

κεφ/κού εξοπλ.που δεν κατονομ. 

Ειδικά παρελθόντων ετών. 

Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφ/κού εξοπλ.που δεν κατονομ. 

ειδικά 
- 0,00 

9761.01 
Επιστημονικές μελέτες και 

έρευνες 
Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 430.000,00 430.000,00 

9761.02 
Επιστημονικές μελέτες και 

έρευνες παρελθόντων ετών. 
Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 70.000,00 70.000,00 

9852.01 Αγορά μετοχών Αγορά μετοχών 20.000,00 257.000,00 

9919.01 
Λοιποί σκοποί. Επενδύσεις από 

έσοδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

Η δαπάνη αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία έχει αναλάβει 

και υλοποιεί το ΤΕΕ σε απευθείας συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς. Επίσης, 

προβλέπει και τη δυνατότητα ανάληψης μελλοντικών αντίστοιχων 

έργων. 

120.000,00 120.000,00 
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9919.02 

Λοιποί σκοποί. Επενδύσεις από 

έσοδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

παρελθόντων ετών. 

Η δαπάνη αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία έχει αναλάβει 

και υλοποιεί το ΤΕΕ σε απευθείας συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς. 

- 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 28.426.075,00 22.431.062,00 

***Παρατήρηση : το ύψος των εξόδων είναι προσαυξημένο κατά 5.000.000 που αφορά την κατανομή του πόρου 6ο/οο και κατά 1.000.000 που 

αφορά τις επιδικαζόμενες αμοιβές μηχανικών. Τα αντίστοιχα ποσά έχουν καταγραφεί και στον προϋπολογισμό εσόδων. 

Σημείωση: Οι κωδικοί των 

εξόδων με καταληκτικό .02 

αφορούν δαπάνες 

προηγούμενων οικονομικών 

χρήσεων 

*** Σχόλια: 

O Κωδικός 9379.01 

2.000.000,00€ αφορά Πόρους ΠΔΕ 

Ο Κωδικός 9919.01 120.000,00€ 

αφορά δαπάνες από εκτέλεση 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
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Αθήνα 28/11/2017 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ευγενία Δουβή 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΣ 
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