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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
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ΘΕΜΑ: «Πλθρωμι δαπανών μιςκοδοςίασ και λοιπών αποηθμιώςεων και αμοιβών από 

1.1.2019 και εφεξισ». 

 

 φμφωνα με τισ διατάξεισ του πδ 54/2018(Α.103) «Οριςμόσ του περιεχομζνου και του 

χρόνου ζναρξθσ του Λογιςτικοφ Πλαιςίου τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ», κακορίςτθκε το νζο 

ςχζδιο λογαριαςμϊν, που αποτελεί τθ βάςθ για τθ νζα οικονομικι ταξινόμθςθ του 

προχπολογιςμοφ και ιςχφει για τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ από 1.1.2019. Σο νζο 

ςχζδιο λογαριαςμϊν, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο Παράρτθμα 1 του εν λόγω π.δ., αναπτφςςεται 

μζχρι τον τζταρτο βακμό, αλλά για ανάγκεσ αναλυτικότερθσ αποτφπωςθσ του 

προχπολογιςμοφ αναπτφςςεται περαιτζρω ςε πζμπτο και ζκτο βακμό  

Με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 Απόφαςθσ του Αναπλθρωτι 

Τπουργοφ Οικονομικών(ΑΔΑ:6ΔΑΚΗ-ΑΚ5) «Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του 

Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ»,  καταγράφθκε θ αναλυτικι οικονομικι ταξινόμθςθ εςόδων και 

εξόδων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, ωσ και τον ζκτο βακμό ανάλυςθσ, ςφμφωνα με το 

Παράρτθμα Α αυτισ, όπου παρατίκεται ενδεικτικι αντιςτοίχιςθ των αναλυτικϊν 

λογαριαςμϊν με τουσ παλαιοφσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Εςόδων και Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του 

Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. Οι πιςτϊςεισ καταγράφονται ςτον ελαχιςτοβάκμιο λογαριαςμό 

τθσ αναλυτικισ οικονομικισ ταξινόμθςθσ με κριτιριο τθ φφςθ τθσ ςυναλλαγισ. Η ταξινόμθςθ 

αυτι δφναται να μεταβάλλεται με τθν προςκικθ ι τροποποίθςθ λογαριαςμϊν ςτον πζμπτο 
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και ζκτο βακμό εςόδων ι εξόδων, με κριτιριο τθ φφςθ τθσ ςυναλλαγισ και ςε ςυμφωνία με 

το ενιαίο ςχζδιο λογαριαςμϊν τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.  

 

το ςκζλοσ των δαπανϊν, με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 92 του ν. 4270/2014 

«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 

δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ143), ορίηεται ότι οι δαπάνεσ του Δθμοςίου 

πλθρϊνονται από τισ αρμόδιεσ, για τθν πλθρωμι αυτϊν, υπθρεςίεσ με χρθματικά εντάλματα. 

Με τισ διατάξεισ, δε, τθσ παρ. 3 του ιδίου άρκρου, προβλζπεται ότι κατ’ εξαίρεςθ με 

αποφάςεισ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, επιτρζπεται να ορίηονται και άλλοι τίτλοι πλθρωμισ 

των ςτακερϊν και διαρκοφσ ι περιοδικοφ χαρακτιρα δαπανϊν.  

 

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ, εκδόκθκε θ αρικμ. 2/59167/0026/18-8-2011 

απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικών(Β.1986), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, με τθν 

οποία  ορίηεται ο τρόποσ πλθρωμισ των  δαπανϊν μιςκοδοςίασ και λοιπϊν αποηθμιϊςεων 

και αμοιβϊν.  

Επιπρόςκετα, με τισ διατάξεισ των άρκρων 10-15 του ν. 4575/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν 

ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014, ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ για τθν 

προαγωγι τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, με τθν βελτίωςθ 

τθσ απόκτθςθσ και τθσ διατιρθςθσ δικαιωμάτων ςυμπλθρωματικισ ςυνταξιοδότθςθσ (L 

128/1 τθσ 30.4.2014) και άλλεσ διατάξεισ» (Α.192), προβλζπεται θ καταβολι εφάπαξ 

χρθματικϊν ποςϊν ωσ αναδρομικϊν ςε διάφορεσ κατθγορίεσ υπαλλιλων. 

 

Κατ’ εξουςιοδότθςθ των ανωτζρω αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο  

διατάξεων, εκδόκθκαν οι αρικμ. 2/88415/ΔΕΠ/2018, 2/88420/ΔΕΠ/2018, 

2/88410/ΔΕΠ/2018, 2/88411/ΔΕΠ/2018 2/88419/ΔΕΠ/2018 και 2/170285/0092/2018 

κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ, ςτισ οποίεσ ορίηεται, ότι οι εν λόγω δαπάνεσ κα πλθρωκοφν 

με μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και καταςτάςεισ ςυντάξεων Δθμοςίου. 

φμφωνα με τα παραπάνω και ενόψει τθσ νζασ οικονομικισ ταξινόμθςθσ, παρατίκεται  

Πίνακασ ςτο Παράρτθμα του παρόντοσ για τθν διευκόλυνςθ των Τπθρεςιϊν ςασ, ςτον οποίο 

ορίηονται αναλυτικά οι εκτοβάκμιοι Αναλυτικοί Λογαριαςμοί Εξόδων(ΑΛΕ), που αφοροφν ςε 

ςτακερζσ, διαρκοφσ ι περιοδικοφ χαρακτιρα δαπάνεσ, ι λοιπζσ προβλεπόμενεσ 

περιοριςτικά ςτο νόμο, οι οποίεσ δφναται να πλθρϊνονται με τισ ανωτζρω καταςτάςεισ 

αρχισ γενομζνθσ από τον προχπολογιςμό ζτουσ 2019.   
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Περαιτζρω, τονίηεται ότι κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 9 του πδ 80/2016 

«Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο»(Α.145), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

νη θνξείο, γηα ηηο ελ ιόγσ δαπάλεο, πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε απνθάζεσλ αλάιεςεο 

ππνρξεώζεσλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

 

Βάζεη ηνπ αλσηέξσ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, νη νηθείνη θνξείο κεξηκλνύλ γηα ηελ εθαξκνγή 

απηνύ, κε ηελ πιεξσκή κέζσ θαηαζηάζεσλ ησλ δαπαλώλ πνπ βαξύλνπλ ηνπο ΑΛΕ, νη 

νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο. 

      

                                                                           Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

                                                                                      Η Γενική Διευθύντρια 

                                                                                      Σταυρούλα Μηλιάκου 

 

                                                                                  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 Αποδέκηες για ενέργεια 

1. Τπουργείο Εςωτερικϊν 
α) Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν    

           και Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 
     ταδίου 31, Σ.Κ. 101 83 Ακινα. 
β) Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν & Επιτελικοφ χεδιαςμοφ   
    (ςτο πρϊθν Τ.Δ.Σ. & Π.τ.Π.) 
    Π. Κανελλοποφλου 4, Σ.Κ.  101 77 Ακινα. 
γ) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Διοικθτικισ  Τποςτιριξθσ  

          & Ηλεκτρονικισ  Διακυβζρνθςθσ   (ςτο πρϊθν Τ.ΜΑ.ΘΡΑ.) 
    Διοικθτιριο, Σ.Κ. 541 23, Θεςςαλονίκθ 

2. Τπουργείο  Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Νίκθσ 5-7, Πλ. υντάγματοσ 
Σ.Κ.  101 80 Ακινα 

3. Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων 
      Γενικι  Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  
      Αν. Παπανδρζου 37,  Σ.Κ. 151 80 Μαροφςι 
4. Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  
      & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  
     Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
     ταδίου 29, Σ.Κ. 101 10 Ακινα 
5. Τπουργείο  Εξωτερικϊν 
      Tϋ Γενικι Διεφκυνςθ 
      Ακαδθμίασ 1 , Σ.Κ. 106 71 Ακινα 
6.  Τπουργείο Δικαιοςφνθσ , Διαφάνειασ &  
      Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 
      Γεν. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Διοικθτικισ  
      Τποςτιριξθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
      Μεςογείων 96, Σ.Κ. 115 27 Ακινα 
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7.  Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ   
Γενικι  Διεφκυνςθ Οικονομικϊν & Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 
Βας. οφίασ 15, Σ.Κ. 106 74 Ακινα 

8.  Τπουργείο Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ 
Γενικι  Διεφκυνςθ  Οικονομικϊν  Τπθρεςιϊν  
Μπουμπουλίνασ 20-22, Σ.Κ. 101 86 Ακινα 

9.  Τπουργείο Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν, Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν & Η.Δ. 
Αμαλιάδοσ 17 , Σ.Κ. 115 23 Ακινα 

10. Τπουργείο Τποδομϊν & Μεταφορϊν  
Γενικι Γραμματεία ΤΠ.Τ.ΜΕ.  
Γενικι  Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν                                                                
 Αναςτάςεωσ 2 & Σςιγάντε, Σ.Κ.101 91 Παπάγου 

11. Τπουργείο Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ 
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ 
Ευαγγελιςτρίασ 2, 2οσ όροφοσ 
Σ.Κ. 10563 Ακινα 

12. Τπουργείο Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Ακτι Βαςιλειάδθ, Σ.Κ. 18510 Πειραιάσ 

13. Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  
Μενάνδρου 22, Σ.Κ. 105 52 Ακινα 

14. Τπουργείο Σουριςμοφ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν-Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 
& Ηλεκτρονικισ  Διακυβζρνθςθσ 
Αμαλίασ 12 Σ.Κ.105 57 Ακινα 

15. Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ  
 Διεφκυνςθ Οικονομικοφ χεδιαςμοφ και Τποςτιριξθσ 
Μεςογείων 227-231 Σ.Κ.15561 Χολαργόσ 

16. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ  
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ 
Π. Κανελλοποφλου 4  Σ.Κ.10177 Ακινα 

17. Τπουργείο Τγείασ  
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Αριςτοτζλουσ 17 Σ.Κ.10187 Ακινα 

18. Τπουργείο Τγείασ  
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Αριςτοτζλουσ 17 Σ.Κ.10187 Ακινα 

19. Τπουργείο Ψθφιακισ Πολιτικισ Σθλεπικοινωνιϊν  
Και Ενθμζρωςθσ  
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Φραγκοφδθ 11 Σ.Κ.10163 Ακινα 

20. Τπουργείο Οικονομικϊν 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
ίνα 2-4 Σ.Κ.10672 Ακινα 

21. ΑΑΔΕ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Ερμοφ 23-25 Σ.Κ.10563 Ακινα 

22. ΑΕΠ 
Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
Πουλίου 6 Σ.Κ.11523 Ακινα 

23. υνιγοροσ του Πολίτθ 
Σμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ/Γραφείο Προμθκειϊν 
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Χαλκοκονδφλθ 17 Σ.Κ.10432 Ακινα 
24. υνιγοροσ του Καταναλωτι 

Γραμματεία 
Λ. Αλεξάνδρασ 144 Σ.Κ.11471 Ακινα 

25. Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ 
Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 
Αριςτείδου 1 & Ευριπίδου 2 Σ.Κ.10559 Ακινα 

26. Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα 
Διεφκυνςθ Γραμματείασ 
Κθφιςίασ 1-3 Σ.Κ.11523 Ακινα 

27. Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Σθλεπικοινωνιϊν  
Αυτοτελζσ Σμιμα Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Ιεροφ Λόχου 3 Σ.Κ.15124 Μαροφςι 

28. Ν..Κ.  
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Ακαδθμίασ 68  Σ.Κ.10678 Ακινα 

29. Ελεγκτικό υνζδριο   
10θ Τπθρεςία Επιτρόπου  
Σςόχα & Βουρνάηου 4  Σ.Κ.11521 Ακινα 

30. Γενικόσ Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοικθςθσ   
Διεφκυνςθ Γραμματείασ   
Λ. Κθφιςίασ 1 Σ.Κ.11523 Ακινα 

31. Όλεσ οι ΔΤΕΕ   
 
 

Εζωηερική  Διανομή  

1. Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ  
Οικονομικϊν κ. Γ. Χουλιαράκθ 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Δθμοςιονομικισ 
Πολιτικισ κ. Κ. πθλιωτόπουλου 

3. Γραφείο Γεν. Διευκφντριασ  Θθςαυροφυλακίου 
και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων κ. . Μθλιάκου 

4. Γραφείο Γεν. Διευκφντριασ Δθμοςιονομικισ  
Πολιτικισ και Προχπολογιςμοφ κ. Ι. Αρμάγου 

5.  Δ/νςθ Κατάρτιςθσ και υντονιςμοφ Εφαρμογισ 
Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

6.  Δ/νςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
Σμιματα  Αϋ, Βϋ, Γϋ,Δϋ, Εϋ 

7.  Ενιαία Αρχι Πλθρωμισ 
8.  Δ/νςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ  
9. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Λειτουργίασ Πλθροφοριακϊν 

υςτθμάτων Δθμοςιονομικοφ Σομζα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

Α/Α 
ΑΛΕ 6οσ 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ 

1 2110101001 Χορθγία του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ 

2 2110102001 Αποηθμίωςθ βουλευτϊν 

3 2110103001 Αποηθμίωςθ βουλευτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα τμιματα διακοπϊν τθσ 
Βουλισ και τισ επιτροπζσ αυτισ 

4 2110104001 Επίδομα οργάνωςθσ γραφείου βουλευτϊν 

5 2110105001 Οικογενειακι παροχι βουλευτϊν 

6 2110106001 Ζξοδα κίνθςθσ βουλευτϊν 

7 2110107001 Αμοιβζσ μελϊν ανεξάρτθτων αρχϊν 

8 2110108001 Αμοιβζσ μελϊν ςυλλογικϊν οργάνων διοίκθςθσ 

9 2120101001 Βαςικόσ μιςκόσ ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 

10 2120101002 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

11 2120101003 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου δικαςτικϊν λειτουργϊν και κφριου 
προςωπικοφ Ν..Κ.  

12 2120101004 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου ιατροδικαςτϊν 

13 2120101005 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου μελϊν Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ Α.Σ.Ε.Ι. κ.λπ. 

14 2120101006 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου διπλωματικοφ κλάδου και  άλλων 
ςυναφϊν κατθγοριϊν 

15 2120101007 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου αρχιερζων 

16 2120101008 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου ερευνθτϊν και ειδικϊν λειτουργικϊν 
επιςτθμόνων 

17 2120101009 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου μουςικϊν  

18 2120101011 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων υπαλλιλων κατθγορίασ Α' 

19 2120101012 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων υπαλλιλων κατθγορίασ Β' 

20 2120101013 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων υπαλλιλων κατθγορίασ Γ' 

21 2120101014 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων υπαλλιλων κατθγορίασ Δ' 

22 2120101015 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων ςπουδαςτϊν ςτρατιωτικϊν 
ςχολϊν 

23 2120101016 Βαςικόσ μιςκόσ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων μονίμων, εκελοντϊν και 
λοιπϊν οπλιτϊν 

24 2120101899 Βαςικόσ μιςκόσ λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

25 2120102001 Οικογενειακι παροχι ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

26 2120102002 Οικογενειακι παροχι ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

27 2120102003 Οικογενειακι παροχι ειδικοφ μιςκολογίου δικαςτικϊν λειτουργϊν και 
κφριου προςωπικοφ Ν..Κ.  

28 2120102004 Οικογενειακι παροχι ειδικοφ μιςκολογίου ιατροδικαςτϊν 

29 2120102005 Οικογενειακι παροχι ειδικοφ μιςκολογίου μελϊν Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Α.Σ.Ε.Ι. κ.λπ. 

ΑΔΑ: ΨΕΜΥΗ-ΕΔ7



 7 

30 2120102006 Οικογενειακι παροχι ειδικοφ μιςκολογίου διπλωματικοφ κλάδου και  
άλλων ςυναφϊν κατθγοριϊν 

31 2120102008 Οικογενειακι παροχι ειδικοφ μιςκολογίου ερευνθτϊν και ειδικϊν 
λειτουργικϊν επιςτθμόνων 

32 2120102009 Οικογενειακι παροχι ειδικοφ μιςκολογίου μουςικϊν  

33 2120102010 Οικογενειακι παροχι ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων 

34 2120102016 Οικογενειακι παροχι ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων μονίμων, εκελοντϊν 
και λοιπϊν οπλιτϊν 

35 2120102899 Οικογενειακι παροχι λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

36 2120103001 Προςωπικι διαφορά ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

37 2120103002 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

38 2120103004 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου ιατροδικαςτϊν 

39 2120103005 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου μελϊν Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Α.Σ.Ε.Ι. κ.λπ. 

40 2120103006 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου διπλωματικοφ κλάδου και  άλλων 
ςυναφϊν κατθγοριϊν 

41 2120103007 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου αρχιερζων 

42 2120103008 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου ερευνθτϊν και ειδικϊν 
λειτουργικϊν επιςτθμόνων 

43 2120103009 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου μουςικϊν  

44 2120103010 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου ενςτόλων 

45 2120103015 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων ςπουδαςτϊν 
ςτρατιωτικϊν ςχολϊν 

46 2120103016 Προςωπικι διαφορά ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων μονίμων, εκελοντϊν 
και λοιπϊν οπλιτϊν 

47 2120103899 Προςωπικι διαφορά λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

48 2120104001 Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

49 2120104002 Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

50 2120104004 Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ ειδικοφ μιςκολογίου ιατροδικαςτϊν 

51 2120104008 Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ ειδικοφ μιςκολογίου ερευνθτϊν και ειδικϊν 
λειτουργικϊν επιςτθμόνων 

52 2120104010 Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων 

53 2120104899 Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

54 2120105001 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ενιαίου μιςκολογίου 
(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

55 2120105002 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
ιατρϊν 

56 2120105003 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
δικαςτικϊν λειτουργϊν και κφριου προςωπικοφ Ν..Κ.  

57 2120105004 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
ιατροδικαςτϊν 

58 2120105005 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
μελϊν Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Α.Σ.Ε.Ι. κ.λπ. 

59 2120105006 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
διπλωματικοφ κλάδου και  άλλων ςυναφϊν κατθγοριϊν 
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60 2120105007 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
αρχιερζων 

61 2120105008 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
ερευνθτϊν και ειδικϊν λειτουργικϊν επιςτθμόνων 

62 2120105009 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
μουςικϊν  

63 2120105010 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
ζνςτολων 

64 2120105015 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
ζνςτολων ςπουδαςτϊν ςτρατιωτικϊν ςχολϊν 

65 2120105016 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ ειδικοφ μιςκολογίου 
ζνςτολων μονίμων, εκελοντϊν και λοιπϊν οπλιτϊν 

66 2120105899 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και άδειασ λοιπϊν ειδικϊν 
μιςκολογίων 

67 2120106006 Επίδομα ειδικϊν κακθκόντων ειδικοφ μιςκολογίου διπλωματικοφ κλάδου 
και  άλλων ςυναφϊν κατθγοριϊν 

68 2120107001 Επίδομα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

69 2120107002 Επίδομα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

70 2120107003 Επίδομα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδικοφ μιςκολογίου δικαςτικϊν 
λειτουργϊν και κφριου προςωπικοφ Ν..Κ.  

71 2120107004 Επίδομα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδικοφ μιςκολογίου ιατροδικαςτϊν 

72 2120107006 Επίδομα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδικοφ μιςκολογίου διπλωματικοφ 
κλάδου και  άλλων ςυναφϊν κατθγοριϊν 

73 2120107007 Επίδομα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδικοφ μιςκολογίου αρχιερζων 

74 2120107009 Επίδομα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδικοφ μιςκολογίου μουςικϊν  

75 2120108003 Ζξοδα παράςταςθσ ειδικοφ μιςκολογίου δικαςτικϊν λειτουργϊν και κφριου 
προςωπικοφ Ν..Κ.  

76 2120108005 Ζξοδα παράςταςθσ ειδικοφ μιςκολογίου μελϊν Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ Α.Σ.Ε.Ι. κ.λπ. 

77 2120108007 Ζξοδα παράςταςθσ ειδικοφ μιςκολογίου αρχιερζων 

78 2120109005 Ειδικό επίδομα διδαςκαλίασ και ζρευνασ ειδικοφ μιςκολογίου μελϊν Δ.Ε.Π.- 
Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Α.Σ.Ε.Ι. κ.λπ. 

79 2120109008 Ειδικό επίδομα διδαςκαλίασ και ζρευνασ ειδικοφ μιςκολογίου ερευνθτϊν 
και ειδικϊν λειτουργικϊν επιςτθμόνων 

80 2120110005 Ειδικι αμοιβι κλινικοφ και εργαςτθριακοφ ζργου ειδικοφ μιςκολογίου 
μελϊν Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Α.Σ.Ε.Ι. κ.λπ. 

81 2120111002 Επίδομα νοςοκομειακισ απαςχόλθςθσ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

82 2120112004 Ειδικό επίδομα ιατροδικαςτικισ υπθρεςίασ ειδικοφ μιςκολογίου 
ιατροδικαςτϊν 

83 2120113002 Επίδομα επιφυλακισ ιατρϊν δθμόςιασ υγείασ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

84 2120114010 Επίδομα ιδιαίτερων ςυνκθκϊν εργαςίασ ειδικοφ μιςκολογίου ενςτόλων  

85 2120115001 Επίδομα απομακρυςμζνων-παραμεκορίων περιοχϊν ενιαίου μιςκολογίου 
(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 
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86 2120115002 Επίδομα απομακρυςμζνων-παραμεκορίων περιοχϊν ειδικοφ μιςκολογίου 
ιατρϊν 

87 2120115010 Επίδομα απομακρυςμζνων-παραμεκορίων περιοχϊν ειδικοφ μιςκολογίου 
ενςτόλων 

88 2120116010 Επίδομα μετακίνθςθσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 10 του ν.3103/2003 ειδικοφ 
μιςκολογίου ενςτόλων 

89 2120117002 Αποηθμίωςθ προςζλκυςθσ και παραμονισ ςε προβλθματικζσ και άγονεσ 
περιοχζσ και άγονεσ ειδικότθτεσ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

90 2120118002 Κίνθτρο προςζλκυςθσ ιατρϊν υπθρεςίασ υπαίκρου ςε άγονεσ και 
προβλθματικζσ περιοχζσ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

91 2120119010 Επίδομα διευκφνςεων εςωτερικϊν υποκζςεων ειδικοφ μιςκολογίου 
ζνςτολων υπαλλιλων 

92 2120120001 Επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ ενιαίου μιςκολογίου 
(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

93 2120121010 Επιδόματα αναπθρίασ και κινδφνου (πτθτικό, πτϊςθσ αλεξιπτωτιςτϊν, 
υποβρυχίων καταςτροφζων και καταδυτικό, δυτϊν, εκκακάριςθσ 
ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων υπαλλιλων 

94 2120122001 Επίδομα τροφισ ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

95 2120122010 Επίδομα τροφισ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων υπαλλιλων 

96 2120123003 Χρονοεπίδομα ειδικοφ μιςκολογίου δικαςτικϊν λειτουργϊν και κφριου 
προςωπικοφ Ν..Κ.  

97 2120124003 Επίδομα ταχφτερθσ και αποτελεςματικότερθσ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων 
(βιβλιοκικθσ) ειδικοφ μιςκολογίου δικαςτικϊν λειτουργϊν και κφριου 
προςωπικοφ Ν..Κ.  

98 2120125003 Πάγια αποηθμίωςθ ειδικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ ειδικοφ μιςκολογίου 
δικαςτικϊν λειτουργϊν και κφριου προςωπικοφ Ν..Κ.  

99 2120126001 Επίδομα βάςει αξιολόγθςθσ κζςεων εργαςίασ άρκρου 17 ν. 4354/2015 
ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

100 2120127001 Προςαφξθςθ βαςικοφ μιςκοφ προωκθμζνθσ μιςκολογικισ εξζλιξθσ άρκρου 
12 ν. 4354/2015 ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

101 2120128008 Αμοιβι αποδοτικότθτασ ειδικοφ μιςκολογίου ερευνθτϊν και ειδικϊν 
λειτουργικϊν επιςτθμόνων 

102 2120129008 Αμοιβι από ςυγγραφικά δικαιϊματα ειδικοφ μιςκολογίου ερευνθτϊν και 
ειδικϊν λειτουργικϊν επιςτθμόνων 

103 2120189001 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

104 2120189002 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

105 2120189003 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου δικαςτικϊν 
λειτουργϊν και κφριου προςωπικοφ Ν..Κ.  

106 2120189004 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου ιατροδικαςτϊν 

107 2120189005 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου μελϊν Δ.Ε.Π.- 
Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Α.Σ.Ε.Ι. κ.λπ. 

108 2120189006 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου διπλωματικοφ 
κλάδου και  άλλων ςυναφϊν κατθγοριϊν 

109 2120189007 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου αρχιερζων 
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110 2120189008 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου ερευνθτϊν και 
ειδικϊν λειτουργικϊν επιςτθμόνων 

111 2120189009 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου μουςικϊν  

112 2120189010 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων 

113 2120189015 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων 
ςπουδαςτϊν ςτρατιωτικϊν ςχολϊν 

114 2120189016 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων μονίμων, 
εκελοντϊν και λοιπϊν οπλιτϊν 

115 2120189899 Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

116 2120204010 Ειδικι αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πλζον του πενκθμζρου ειδικοφ 
μιςκολογίου ενςτόλων 

117 2120204016 Ειδικι αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πλζον του πενκθμζρου ειδικοφ 
μιςκολογίου ζνςτολων μονίμων, εκελοντϊν και λοιπϊν οπλιτϊν 

118 2120205010 Ειδικι αποηθμίωςθ ςτελεχϊν ενόπλων δυνάμεων και ςωμάτων αςφαλείασ 
για απαςχόλθςθ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ειδικοφ μιςκολογίου ενςτόλων 

119 2120205016 Ειδικι αποηθμίωςθ ςτελεχϊν ενόπλων δυνάμεων και ςωμάτων αςφαλείασ 
για απαςχόλθςθ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ ειδικοφ μιςκολογίου ζνςτολων 
μονίμων, εκελοντϊν και λοιπϊν οπλιτϊν 

120 2120209001 Αποηθμίωςθ υπθρεςίασ ςτθν αλλοδαπι ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & 
Ι.Δ.Α.Χ.) 

121 2120209006 Αποηθμίωςθ υπθρεςίασ ςτθν αλλοδαπι ειδικοφ μιςκολογίου διπλωματικοφ 
κλάδου και  άλλων ςυναφϊν κατθγοριϊν 

122 2120216001 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια ενιαίου 
μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

123 2120216899 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια λοιπϊν ειδικϊν 
μιςκολογίων 

124 2120218001 Πάγια αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ χωρίσ ωράριο εργαςίασ ενιαίου 
μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

125 2120218899 Πάγια αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ χωρίσ ωράριο εργαςίασ λοιπϊν ειδικϊν 
μιςκολογίων 

126 2120221001 Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων 
ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

127 2120221002 Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων 
ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

128 2120221003 Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων 
ειδικοφ μιςκολογίου δικαςτικϊν λειτουργϊν και κφριου προςωπικοφ Ν..Κ.  

129 2120221010 Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων 
ειδικοφ μιςκολογίου ενςτόλων πλθν των αποδοχϊν τθσ παρ. 3 του άρκρου 
86 του ν. 4307/2014 

130 2120221020 Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ ειδικοφ μιςκολογίου ενςτόλων τθσ παρ. 3 
του άρκρου 86 του ν. 4307/2014 

131 2120221899 Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων 
λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

132 2120288001 Λοιπζσ αποηθμιϊςεισ ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

133 2120288002 Λοιπζσ αποηθμιϊςεισ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

134 2120288899 Λοιπζσ αποηθμιϊςεισ λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 
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135 2120289001 Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

136 2120289002 Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

137 2120289899 Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

138 2130107001 Αμοιβζσ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν και λοιπϊν προςϊπων για τθν 
προςφορά διδακτικοφ ζργου 

139 2130101001 Αντιμιςκία εργατοτεχνικοφ και λοιποφ προςωπικοφ (περιλαμβάνονται τα 
κάκε είδουσ επιδόματα, παροχζσ κ.λπ.) 

140 2130102001 Αμοιβζσ  προςωπικοφ  με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (ςυμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προςωπικό) 

141 2130103001 Αμοιβζσ-αντιμιςκία επιτόπιου προςωπικοφ ςτθν αλλοδαπι 

142 2130104001 Aμοιβζσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

143 2130105001 Αμοιβζσ προςωπικοφ που πραγματοποιεί άςκθςθ ςτο επάγγελμα ςτισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

144 2130106001 Αποηθμίωςθ ςπουδαςτϊν δθμόςιων ςχολϊν που πραγματοποιοφν άςκθςθ 
ςτο επάγγελμα ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ  

145 2130108001 Αμοιβζσ ςυνεργατϊν βουλευτϊν 

146 2130109001 Αμοιβζσ αντιρρθςιϊν ςυνείδθςθσ που εκπλθρϊνουν εναλλακτικι πολιτικι 
κοινωνικι υπθρεςία 

147 2130110001 Αποηθμίωςθ εκνοφυλάκων που χρθςιμοποιοφνται για τθ φφλαξθ 
ςτρατιωτικϊν εγκαταςτάςεων 

148 2130189001 Αμοιβζσ υπαλλιλων οριςμζνου χρόνου λοιπϊν κατθγοριϊν 

149 2130401001 Αποδοχζσ ςτρατεφςιμων οπλιτϊν (κλθρωτϊν και εφζδρων) 

150 2190101001 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν αιρετϊν και 
οργάνων διοίκθςθσ απαςχολοφμενων από 1-1-2017 ι όςων υπάγονταν 
μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό-ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ 
αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν πλθν δθμοςίου 

151 2190101002 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν αιρετϊν και 
οργάνων διοίκθςθσ που υπάγονταν μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό-
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του δθμοςίου 

152 2190101101 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόςκετων αποδοχϊν αιρετϊν και 
οργάνων διοίκθςθσ 

153 2190102001 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. αιρετϊν και οργάνων διοίκθςθσ 

154 2190103001 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν αιρετϊν και οργάνων διοίκθςθσ απαςχολοφμενων από 1-1-2017 
ι όςων υπάγονταν μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό-ςυνταξιοδοτικό 
κακεςτϊσ αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν πλθν δθμοςίου 

155 2190103101 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί 
πρόςκετων αποδοχϊν αιρετϊν και οργάνων διοίκθςθσ 

156 2190201001 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικϊν αποδοχϊν μονίμων ι Ι.Δ.Α.Χ. 
υπαλλιλων προςλαμβανόμενων από 1-1-2017 ι που υπάγονταν μζχρι τθν 
31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του ΙΚΑ ενιαίου 
μιςκολογίου  
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157 2190201002 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικϊν αποδοχϊν μονίμων ι Ι.Δ.Α.Χ. 
υπαλλιλων προςλαμβανόμενων από 1-1-2017 ι που υπάγονταν μζχρι τθν 
31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ λοιπϊν 
αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν (πλθν ΙΚΑ και δθμοςίου) ενιαίου μιςκολογίου  

158 2190201003 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικϊν αποδοχϊν μονίμων ι Ι.Δ.Α.Χ. 
υπαλλιλων που υπάγονταν μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό-
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του δθμοςίου, ενιαίου μιςκολογίου 

159 2190201004 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικϊν αποδοχϊν  προςλαμβανόμενων 
από 1-1-2017 ι υπαγόμενων μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – 
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του ΙΚΑ, ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

160 2190201005 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικϊν αποδοχϊν προςλαμβανόμενων 
από 1-1-2017 ι υπαγόμενων μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – 
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν (πλθν ΙΚΑ και 
δθμοςίου) ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

161 2190201006 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικϊν αποδοχϊν  υπαγόμενων μζχρι 
τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό-ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του δθμοςίου, 
ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

162 2190201097 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικϊν αποδοχϊν προςλαμβανόμενων 
από 1-1-2017 ι υπαγόμενων μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – 
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του ΙΚΑ, λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

163 2190201098 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικϊν αποδοχϊν  προςλαμβανόμενων 
από 1-1-2017 ι υπαγόμενων μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – 
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν (πλθν ΙΚΑ και 
δθμοςίου) λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

164 2190201099 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικϊν αποδοχϊν υπαγόμενων μζχρι 
τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό-ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του δθμοςίου 
λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

165 2190201101 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόςκετων αποδοχϊν ενιαίου 
μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

166 2190201102 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόςκετων αποδοχϊν ειδικοφ 
μιςκολογίου ιατρϊν 

167 2190201199 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόςκετων αποδοχϊν λοιπϊν 
ειδικϊν μιςκολογίων 

168 2190202001 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & 
Ι.Δ.Α.Χ.) 

169 2190202002 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

170 2190202899 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

171 2190203001 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

172 2190203002 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

173 2190203099 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 
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174 2190203101 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί 
πρόςκετων αποδοχϊν ενιαίου μιςκολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 

175 2190203102 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί 
πρόςκετων αποδοχϊν ειδικοφ μιςκολογίου ιατρϊν 

176 2190203199 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί 
πρόςκετων αποδοχϊν λοιπϊν ειδικϊν μιςκολογίων 

177 2190301001 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν εργατοτεχνικοφ 
και λοιποφ προςωπικοφ 

178 2190301002 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν προςωπικοφ με 
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά 
(ςυμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προςωπικό)  

179 2190301003 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν του επιτόπιου 
προςωπικοφ ςτθν αλλοδαπι 

180 2190301004 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν 

181 2190301005 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν όςων 
πραγματοποιοφν άςκθςθ ςτο επάγγελμα ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

182 2190301006 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν προςωπικοφ 
μερικισ απαςχόλθςθσ 

183 2190301007 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν υπαλλιλων 
ειδικϊν κατθγοριϊν προςλαμβανόμενων από 1-1-2017 ι υπαλλιλων που 
υπάγονταν μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό 
κακεςτϊσ του ΙΚΑ 

184 2190301008 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν υπαλλιλων 
ειδικϊν κατθγοριϊν προςλαμβανόμενων από 1-1-2017 ι υπαλλιλων που 
υπάγονταν μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό 
κακεςτϊσ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν (πλθν ΙΚΑ και δθμοςίου) 

185 2190301009 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικϊν αποδοχϊν υπαλλιλων 
ειδικϊν κατθγοριϊν που υπάγονταν μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό-
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του δθμοςίου 

186 2190301101 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόςκετων αποδοχϊν υπαλλιλων 
οριςμζνου χρόνου 

187 2190302001 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. υπαλλιλων οριςμζνου χρόνου 

188 2190303001 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν εργατοτεχνικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 

189 2190303002 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (ςυμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προςωπικό)  

190 2190303003 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν του επιτόπιου προςωπικοφ ςτθν αλλοδαπι 

191 2190303004 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

192 2190303005 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν όςων πραγματοποιοφν  άςκθςθ ςτο επάγγελμα ςτισ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ 
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193 2190303006 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν προςωπικοφ μερικισ απαςχόλθςθσ 

194 2190303007 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν υπαλλιλων ειδικϊν κατθγοριϊν προςλαμβανόμενων από 1-1-
2017 ι υπαλλιλων που υπάγονταν μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – 
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του ΙΚΑ 

195 2190303008 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί τακτικϊν 
αποδοχϊν υπαλλιλων ειδικϊν κατθγοριϊν προςλαμβανόμενων από 1-1-
2017 ι υπαλλιλων που υπάγονταν μζχρι τθν 31-12-2016 ςτο αςφαλιςτικό – 
ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν (πλθν ΙΚΑ και 
δθμοςίου) 

196 2190303101 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν επί 
πρόςκετων αποδοχϊν υπαλλιλων οριςμζνου χρόνου 

197 2230101001 Εφάπαξ παροχζσ πλθρωτζεσ από τον εργοδότθ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 

198 2230102001 υντάξεισ κυμάτων τρομοκρατικϊν ενεργειϊν 

199 2230103001 υντάξεισ λόγω ανικανότθτασ ι κανάτου που προιλκε εξαιτίασ τθσ 
υπθρεςίασ 

200 2230189001 Λοιπζσ ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ εργοδοτϊν 

201 2230189002 Ζκτακτεσ παροχζσ βάςει νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων ςτα πρόςωπα που 
υπάγονται ςτθν παρ 3 του αρκροφ 4 του ν. 4387/2016 

202 2310901001 Ζξοδα παράςταςθσ όςων διετζλεςαν Πρόεδροι τθσ Δθμοκρατίασ 

203 2310989008 Μεταβιβάςεισ ςε κφματα πολζμου 

204 2310989009 Μεταβιβάςεισ ςε αγωνιςτζσ εκνικισ αντίςταςθσ 

205 2310989010 Μεταβιβάςεισ τιμθτικοφ χαρακτιρα 

206 2310989011 Ζκτακτεσ αναδρομικζσ παροχζσ βακμολογικισ ι μιςκολογικισ 
αποκατάςταςθσ ςυνταξιοδοτθκζντων ενςτόλων βάςει νόμων ι 
κανονιςτικϊν πράξεων 

207 2390501001 Αποηθμιϊςεισ για τθν καταβολι αποδοχϊν, επιδομάτων και ςυναφϊν 
δαπανϊν ςε εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων ι ςυμβιβαςτικϊν πράξεων 

208 2390502001 Αποηθμιϊςεισ για τθν καταβολι ςυντάξεων και ςυναφϊν δαπανϊν ςε 
εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων ι ςυμβιβαςτικϊν πράξεων 

209 2390903899 Λοιπζσ αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ που απολφεται ι καταγγζλλεται θ 
ςφμβαςθ εργαςίασ 
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