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  Έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

Μ.Π.Δ.Σ. 

ΤΜΗΜΑ  Α΄

9) Τον ψηφισμένο Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021

4) To υπ.αριθμ.81/2019 ΠΔ «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 

119/ τ.Α΄/8-7-2019). 

8) Την υπ'αριθ.2/ 77556/ΔΠΓΚ/26-11-2020  απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με 

θέμα: «Κατανομή πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 σε αναλυτικό επίπεδο» (AΔΑ: 6ΤΥΛΗ-0Ι0)

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 54/2018 "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του 

Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης" (Α' 103)

5) Το υπ.αριθμ.84/2019 ΠΔ «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 

Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/ τ.Α΄/17-7-2019) 

1) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 55 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

E-mail:  dtp.tma@minedu.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

2)  Τις διατάξεις του Ν.4622/7-8-2019/ ΦΕΚ (133/τ.Α΄/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

6) Την υπ. αριθμ. 2/30551/ΔΠΓΚ/21-7-2020  με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 

Οικονομικού Έτους 2021» (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ)

7) Την υπ. αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική 

και Διοικητική Ταξινόμησή του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240) (ΑΔΑ: 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5) όπως 

τροποποποιήθηκε και ισχύει
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Ονομασία

 Πιστώσεις 

Προυπολογισμού 

2021

Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, 

Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, 

Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού 

Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων

1.731.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 1.731.000,00

Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 1.170.000,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 1.070.000,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 10.000,00

Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων 90.000,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 307.000,00

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
136.000,00

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 

ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
107.000,00

Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου 

υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)

64.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 254.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών 

ειδικών μισθολογίων

171.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων 

μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων

51.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 32.000,00

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 228.835.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 225.299.950,00

Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 183.735.850,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 169.714.000,00

Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων 3.499.000,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 5.176.450,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 1.938.000,00

Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων 16.000,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 275.400,00

Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων 97.000,00

Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων 63.000,00

Αποφασίζουμε

Την κατανομή των προβλεπόμενων στον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2021 ανώτατων δεσμευτικών ορίων δαπανών κατά μείζονα κατηγορία

στους επιμέρους Λογαριασμούς των Ειδικών Φορέων τουτακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Ταξινόμησης
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προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
2.947.000,00

Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων 10.000,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 22.000,00

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
15.000,00

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων 

και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
3.000,00

Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων 

ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
3.000,00

Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων 

λοιπών ειδικών μισθολογίων
1.000,00

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 3.630.000,00

Αμοιβές  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το 

εποχικό προσωπικό)

3.630.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 37.136.600,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

5.697.600,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

2.801.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

20.500.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού 

μισθολογίου ιατρών

6.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών 

ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού 

μισθολογίου ιατρών

31.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών 

ειδικών μισθολογίων

49.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών 

ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών 

μισθολογίων

1.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων 

μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων

100.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
5.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών 

λοιπών ειδικών μισθολογίων
1.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
7.750.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών 1.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 194.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 775.500,00

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 

775.500,00

Μεταβιβάσεις 3.032.000,00

Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.)
167.000,00

Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές 

εφορείες
167.000,00

Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 2.865.000,00

Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού 703.000,00

Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για 

λειτουργικές δαπάνες γενικά
362.000,00

Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για 

λειτουργικές δαπάνες γενικά
500.000,00

Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά 

πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για 

λειτουργικές δαπάνες γενικά

1.300.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 392.050,00

Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών 

αναλωσίμων
1.000,00

Αγορές φαρμακευτικού υλικού 1.000,00
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Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και 

συντήρησης
53.000,00

Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού 25.000,00

Αγορές ειδών καθαριότητας 8.500,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής  εγκαταστάσεων 2.500,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 5.000,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 12.000,00

Αγορές καυσίμων 38.500,00

Αγορές καυσίμων κίνησης 10.000,00

Αγορές καυσίμων θέρμανσης 28.500,00

Λοιπές αγορές αγαθών 24.550,00

Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας 3.250,00

Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 10.000,00

Αγορές λοιπών αγαθών 5.000,00

Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 6.300,00

Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 13.000,00

Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 13.000,00

Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 70.500,00

Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 50.000,00

Έξοδα φυσικού αερίου 15.000,00

Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 5.500,00

Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 26.500,00

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων 

υποδομών
15.000,00

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 3.000,00

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 8.500,00

Δαπάνες  μετακίνησης προσωπικού 58.000,00

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 5.000,00

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό 5.000,00

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 11.500,00

Έξοδα κίνησης προσωπικού 20.000,00

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 16.500,00

Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 46.000,00

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 34.000,00

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 6.000,00

Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 3.000,00

Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 3.000,00

Μισθώματα κτιρίων και υποδομών 61.000,00

Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 61.000,00

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 111.000,00

Μηχανήματα και εργαλεία 56.000,00

Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 20.000,00

Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 18.000,00

Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων 18.000,00

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 24.000,00

Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 24.000,00

Έπιπλα 24.000,00

Αγορές λοιπών επίπλων 24.000,00

Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 4.000,00

Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 4.000,00

Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων 3.000,00

Αγορές λογισμικού υπολογιστών 3.000,00

Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3.572.183.500,00

Παροχές σε εργαζομένους 3.531.947.900,00

Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 2.921.626.500,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 2.742.131.650,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 72.000.000,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 14.100.000,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 55.510.000,00

Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
26.682.000,00

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
2.850,00

Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
11.200.000,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 3.360.400,00

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
2.225.000,00

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων 

και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
500.000,00

Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων 

ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1.000,00

Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι 

& Ι.Δ.Α.Χ.)
120.000,00

Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου 

υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)

264.400,002120211001

2120201017

2120207001

2120209001

2420905001

2420906001

31201

3120102001

3120103001

3120189001

31203

3120301001

31204

3120489001

2420907001

2420989001

24401

2440101001

31

31209

3120989001

31403

1019-206-0000000

21

21201

2420202001

2420203001

24203

2420301001

2420302001

2120120001

2120189001

21202

2120201001

2120101001

2120102001

2120103001

2120104001

2120115001

24201

2420101001

24202

2420201001

24209

24102

2410201001

2410202001

2410203001

2410204001

2410207001

2420402001

2420403001

2420404001

2420405001

3140301001

24103

2410301001

2410302001

24109

2410903001

2410904001

2410989899

2410989001

2420389001

24204

2420401001

4

ΑΔΑ: 64ΓΙ46ΜΤΛΗ-ΠΩΦ



Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε 

υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)

150.000,00

Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 100.000,00

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 675.000,00

Αμοιβές  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το 

εποχικό προσωπικό)

528.000,00

Aμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών 147.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 605.950.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

26.876.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

164.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

450.000.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
128.910.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 336.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 

300.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών
36.000,00

Κοινωνικές Παροχές 150.000,00

Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών 150.000,00

Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω 

συνταξιοδότησης
150.000,00

Μεταβιβάσεις 35.446.400,00

Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.)
725.000,00

Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές 

εφορείες
725.000,00

Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 25.548.000,00

Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για 

λειτουργικές δαπάνες γενικά
450.000,00

Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά
6.000.000,00

Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια  για λειτουργικές δαπάνες 

γενικά
98.000,00

Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για 

λειτουργικές δαπάνες γενικά
19.000.000,00

Λοιπές μεταβιβάσεις 5.280.000,00

Λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού 

Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.) ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)

5.280.000,00

Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς 393.400,00

Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 2.500,00

Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και 

ιδρύματα
390.900,00

Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε λοιπούς φορείς του εξωτερικού 3.500.000,00

Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών 

σχολείων της αλλοδαπής
3.500.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 3.788.200,00

Λοιπές αγορές αγαθών 414.000,00

Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας 10.000,00

Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 400.000,00

Αγορές λοιπών αγαθών 4.000,00

Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 32.500,00

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 30.000,00

Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 2.500,00

Δαπάνες  μετακίνησης προσωπικού 969.100,00

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 6.000,00

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό 5.000,00

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 23.600,00

Έξοδα κίνησης προσωπικού 500.000,00

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 26.500,00

Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές 

υπηρεσίες του εξωτερικού
250.000,00

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και 

Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες 

κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό

158.000,00

Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 2.195.600,00

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 90.000,00
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Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 30.000,00

Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 95.600,00

Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες 1.500.000,00

Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 480.000,00

Μισθώματα κτιρίων και υποδομών 175.000,00

Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 175.000,00

Λοιπά μισθώματα 2.000,00

Λοιπά μισθώματα 2.000,00

Πιστώσεις υπό κατανομή 150.000,00
Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή 150.000,00

Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των 

ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής
150.000,00

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 701.000,00

Μηχανήματα και εργαλεία 700.000,00

Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων 700.000,00

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 1.000,00

Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 1.000,00

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
56.420.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 6.454.350,00
Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 5.388.350,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 5.144.300,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 102.300,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 20.150,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 100.000,00

Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
21.600,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 52.000,00

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
35.000,00

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 

ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
17.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 1.014.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

458.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

1.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

406.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
149.000,00

Μεταβιβάσεις 47.422.000,00
Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 47.412.000,00

Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
28.283.000,00

Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά 

πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για 

λειτουργικές δαπάνες γενικά

19.129.000,00

Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς 10.000,00

Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 10.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 435.650,00
Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και 

συντήρησης
5.000,00

Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού 5.000,00

Λοιπές αγορές αγαθών 2.000,00

Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 2.000,00

Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 23.400,00

Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 15.000,00

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 3.400,00

Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 1.000,00

Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 4.000,00

Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 2.000,00

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 2.000,00

Δαπάνες  μετακίνησης προσωπικού 61.750,00

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 11.000,00
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Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό 11.000,00

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 7.700,00

Έξοδα κίνησης προσωπικού 14.350,00

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 7.700,00

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και 

Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες 

κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό

10.000,00

Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 341.500,00

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 12.500,00

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 6.500,00

Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 12.500,00

Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 310.000,00

Πιστώσεις υπό κατανομή 2.108.000,00
Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή 2.108.000,00

Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων 8.000,00

Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς 

συμφωνίες
2.000.000,00

Πιστώσεις για δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος 

πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας
100.000,00

Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης 235.975.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 2.401.400,00

Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 1.890.500,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 1.794.800,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 47.300,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 9.900,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 37.400,00

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1.100,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 28.000,00

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
20.000,00

Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 482.900,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

149.600,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

5.500,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

243.100,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
84.700,00

Μεταβιβάσεις 178.595.600,00
Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία 5.600.000,00

Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες 

γενικά
3.170.000,00

Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για λειτουργικές δαπάνες 

γενικά
2.430.000,00

Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 172.525.600,00

Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για 

δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού
6.280.000,00

Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για 

λειτουργικές δαπάνες γενικά
110.055.600,00

Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά
1.190.000,00

Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για 

λειτουργικές δαπάνες γενικά
2.700.000,00

Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για 

λειτουργικές δαπάνες γενικά
1.500.000,00

Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής 

μέριμνας
50.800.000,00

Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς 470.000,00

Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και 

ιδρύματα
470.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 54.918.000,00
Λοιπές αγορές αγαθών 54.557.000,00

Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 54.550.000,00

Αγορές λοιπών αγαθών 7.000,00

Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 65.000,00

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 65.000,00

Δαπάνες  μετακίνησης προσωπικού 140.000,00
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Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 2.000,00

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό 4.000,00

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 84.000,00

Έξοδα κίνησης προσωπικού 40.000,00

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 10.000,00

Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 156.000,00

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 150.000,00

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 6.000,00

Επιδοτήσεις 60.000,00
Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 60.000,00

Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 60.000,00

Γενικά Αρχεία του Κράτους 6.820.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 4.951.000,00
Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 4.092.300,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 3.733.900,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 95.500,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 1.400,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 209.500,00

Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
52.000,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 5.000,00

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
5.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 853.700,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

175.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

518.200,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
160.500,00

Μεταβιβάσεις 11.000,00
Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς 11.000,00

Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 11.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.800.000,00
Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών 

αναλωσίμων
6.000,00

Αγορές φαρμακευτικού υλικού 5.000,00

Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 1.000,00

Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και 

συντήρησης
122.000,00

Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού 50.000,00

Αγορές ειδών καθαριότητας 8.000,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής  εγκαταστάσεων 25.000,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 1.000,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 38.000,00

Αγορές καυσίμων 60.000,00

Αγορές καυσίμων θέρμανσης 60.000,00

Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 130.000,00

Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 80.000,00

Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών 50.000,00

Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 300.000,00

Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 200.000,00

Έξοδα φυσικού αερίου 5.000,00

Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 15.000,00

Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 80.000,00

Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 111.000,00

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων 

υποδομών
65.000,00

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 1.000,00

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 45.000,00

Δαπάνες  μετακίνησης προσωπικού 26.000,00

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 6.000,00

Έξοδα κίνησης προσωπικού 10.000,00

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 10.000,00

Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 145.000,00

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 20.000,00

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 10.000,00

Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 30.000,00

Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης 30.000,00
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Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 45.000,00

Έξοδα κοινοχρήστων 10.000,00

Μισθώματα κτιρίων και υποδομών 900.000,00

Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 900.000,00

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 56.000,00
Μηχανήματα και εργαλεία 15.000,00

Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 10.000,00

Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων 5.000,00

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 15.000,00

Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 10.000,00

Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 5.000,00

Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων 26.000,00

Αγορές λογισμικού υπολογιστών 20.000,00

Αγορές βάσεων δεδομένων 6.000,00

Τιμαλφή 2.000,00
Έργα τέχνης 2.000,00

Αγορές λοιπών έργων τέχνης 2.000,00

Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται 

στον Υπουργό/ Αναπληρωτές 

Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή 

λειτουργούν στο Υπουργείο

104.176.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 36.867.900,00
Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 16.870.400,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 15.517.150,00

Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
392.400,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 314.600,00

Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
12.500,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 78.750,00

Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
12.500,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 416.250,00

Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών 

Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
50.000,00

Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
50.000,00

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1.250,00

Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- 

Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
25.000,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 14.622.500,00

Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
225.000,00

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 

ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1.700.000,00

Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων 

ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
11.800.000,00

Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι 

& Ι.Δ.Α.Χ.)
120.000,00

Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου 

υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)

100.000,00

Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
500.000,00

Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε 

υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)

100.000,00

Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
40.000,00

Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 37.500,00

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 492.240,00

Αμοιβές  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το 

εποχικό προσωπικό)

492.240,00

Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 971.600,00

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 

υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
86.000,00

Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων 

υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
150.000,00

Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου
735.600,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 3.749.200,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

1.410.200,00

31203

3120301001

3120302001

31403

3140301001

3140302001

33
33202

3320289001

2420989001

2420989002

24401

2440101001

31
31201

3120103001

3120189001

1019-501-0000000

21
21201

2120101001

2120101005

2120102001

2120102005

2120103001

2120103005

2120104001

2120109005

2120115001

2120120001

2120189005

21202

2120201001

2120202001

2120207001

2120209001

2120211001

2120212001

2120213001

2120216001

2120288001

21301

2130102001

21902

21302

2130202001

2130205001

2130289001

2190201001

9

ΑΔΑ: 64ΓΙ46ΜΤΛΗ-ΠΩΦ



Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

17.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

1.591.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών 

ειδικών μισθολογίων

31.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων 

μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων

50.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
615.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 35.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 161.960,00

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 

161.960,00

Κοινωνικές Παροχές 280.000,00
Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών 30.000,00

Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω 

συνταξιοδότησης
30.000,00

Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε είδος 250.000,00

Μεταφορά μαθητών 250.000,00

Μεταβιβάσεις 48.319.000,00
Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 48.319.000,00

Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες για λειτουργικές δαπάνες γενικά 5.297.000,00

Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) για  ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν 

μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους 

43.000.000,00

Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες 

γενικά
22.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 16.822.600,00
Αγορές φαρμακευτικού υλικού και υγειονομικών 

αναλωσίμων
11.000,00

Αγορές φαρμακευτικού υλικού 4.000,00

Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων 4.000,00

Αγορές υγειονομικού υλικού 3.000,00

Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και 

συντήρησης
356.600,00

Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού 200.000,00

Αγορές ειδών καθαριότητας 80.000,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής  εγκαταστάσεων 45.000,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 15.000,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 14.000,00

Αγορές λοιπών υλικών 2.600,00

Αγορές καυσίμων 58.000,00

Αγορές καυσίμων κίνησης 8.000,00

Αγορές καυσίμων θέρμανσης 50.000,00

Λοιπές αγορές αγαθών 10.000,00

Αγορές λοιπών αγαθών 10.000,00

Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 6.858.000,00

Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 6.250.000,00

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 20.000,00

Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 250.000,00

Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών 1.000,00

Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 337.000,00

Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 1.805.000,00

Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 1.300.000,00

Έξοδα φυσικού αερίου 215.000,00

Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 69.000,00

Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 220.000,00

Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 1.000,00

Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 1.307.000,00

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων 

υποδομών
550.000,00

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 7.000,00

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 750.000,00

Δαπάνες  μετακίνησης προσωπικού 1.245.000,00

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 15.000,00

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό 50.000,00
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Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 250.000,00

Έξοδα κίνησης προσωπικού 630.000,00

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 200.000,00

Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού 100.000,00

Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 1.158.000,00

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 410.000,00

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 100.000,00

Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 60.000,00

Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης 230.000,00

Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 350.000,00

Έξοδα κοινοχρήστων 6.000,00

Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 2.000,00

Μισθώματα κτιρίων και υποδομών 4.000.000,00

Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 4.000.000,00

Λοιπά μισθώματα 14.000,00

Λοιπά μισθώματα 14.000,00

Πιστώσεις υπό κατανομή 677.000,00
Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή 677.000,00

Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων 56.000,00

Πιστώσεις για δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής και 

συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας 

καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης

21.000,00

Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων 

και φιλοξενίας
600.000,00

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1.209.500,00
Μηχανήματα και εργαλεία 508.500,00

Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 1.000,00

Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 13.000,00

Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων 494.500,00

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 666.000,00

Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 575.000,00

Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 30.000,00

Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 61.000,00

Έπιπλα 6.000,00

Αγορές λοιπών επίπλων 6.000,00

Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 16.000,00

Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 16.000,00

Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων 13.000,00

Αγορές λογισμικού υπολογιστών 13.000,00

Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της 

Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον 

προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

76.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 57.000,00
Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 39.500,00

Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών 39.500,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 11.000,00

Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων 

λοιπών ειδικών μισθολογίων
11.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 4.500,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

3.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 1.500,00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών 

υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 

στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου

2.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 16.000,00
Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και 

συντήρησης
900,00

Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού 900,00

Λοιπές αγορές αγαθών 2.000,00

Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 2.000,00

Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 1.500,00

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 1.500,00

Δαπάνες  μετακίνησης προσωπικού 7.500,00

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 2.500,00

Έξοδα κίνησης προσωπικού 2.500,00

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 2.500,00

Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 4.100,00

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 1.300,00

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 2.800,00

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.000,00
Μηχανήματα και εργαλεία 1.500,00
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Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 1.500,00

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 1.500,00

Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 1.500,00

Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση που 

καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπ. 

Παιδείας και Θρησκευμάτων

919.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 754.000,00
Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 45.600,00

Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών 45.600,00

Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 553.200,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 444.000,00

Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
24.000,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 9.000,00

Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
1.000,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 24.200,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 51.000,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 24.000,00

Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων 

ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
23.000,00

Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων 1.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 121.200,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

61.800,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

32.400,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων 

μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων

9.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
15.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 3.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 10.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών 

υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 

στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου

10.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 160.000,00
Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και 

συντήρησης
2.500,00

Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού 2.000,00

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής  εγκαταστάσεων 500,00

Αγορές καυσίμων 10.000,00

Αγορές καυσίμων θέρμανσης 10.000,00

Λοιπές αγορές αγαθών 1.000,00

Αγορές λοιπών αγαθών 1.000,00

Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 9.600,00

Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 8.000,00

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 1.600,00

Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 22.800,00

Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 8.000,00

Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 800,00

Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 14.000,00

Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 47.600,00

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων 

υποδομών
500,00

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 47.100,00

Δαπάνες  μετακίνησης προσωπικού 15.000,00

Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 10.000,00

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 1.500,00

Έξοδα κίνησης προσωπικού 2.000,00

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 1.500,00

Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 9.500,00

Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 1.500,00

Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 8.000,00

Μισθώματα κτιρίων και υποδομών 42.000,00

Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 42.000,00

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 5.000,00
Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 5.000,00

Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 5.000,00
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Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός 

Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον 

προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

89.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 53.000,00

Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης 39.000,00

Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών 39.000,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 5.000,00

Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων 

λοιπών ειδικών μισθολογίων
5.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 3.800,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

2.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 1.800,00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 5.200,00

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών 

υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 

στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου

5.200,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 28.000,00
Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης, καθαριότητας και 

συντήρησης
4.000,00

Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού 4.000,00

Λοιπές αγορές αγαθών 2.500,00

Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 2.500,00

Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες 4.000,00

Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 2.500,00

Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 1.500,00

Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές 2.500,00

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 2.500,00

Δαπάνες  μετακίνησης προσωπικού 8.500,00

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 3.000,00

Έξοδα κίνησης προσωπικού 3.000,00

Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 2.500,00

Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες 6.500,00

Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 3.000,00

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 3.500,00

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 8.000,00
Μηχανήματα και εργαλεία 3.500,00

Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 3.500,00

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 3.000,00

Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 3.000,00

Έπιπλα 1.500,00

Αγορές λοιπών επίπλων 1.500,00

Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών 

που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός 

επιχορήγησης)

5.266.500,00

Παροχές σε εργαζομένους 5.266.500,00
Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 3.463.100,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 1.070.830,00

Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών 

λειτουργικών επιστημόνων
1.748.800,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 22.770,00

Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών 

λειτουργικών επιστημόνων
31.500,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 13.000,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 85.800,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών 

λειτουργικών επιστημόνων
84.000,00

Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου 

ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
406.400,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 1.050.000,00

Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 1.050.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 753.400,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

99.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

11.100,00
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Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

117.800,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών 

ειδικών μισθολογίων

38.700,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων 

μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων

337.800,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
33.500,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 115.500,00

Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών 

προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που 

βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός 

επιχορήγησης)

649.939.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 649.939.000,00
Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 533.215.000,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 130.000.000,00

Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
324.600.000,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 3.320.000,00

Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
5.469.000,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 1.583.000,00

Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
228.000,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 4.535.000,00

Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
1.030.000,00

Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών 

Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
59.224.000,00

Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου 

μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
1.000,00

Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
934.000,00

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
372.000,00

Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
91.000,00

Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- 

Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
1.828.000,00

Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 8.000,00

Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 8.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 116.716.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

17.512.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

2.067.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

19.825.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών 

ειδικών μισθολογίων

928.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών 

ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών 

μισθολογίων

18.157.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων 

μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων

40.019.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
4.679.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 13.529.000,00
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Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των 

πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν 

απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)

12.110.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 12.110.000,00
Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 10.037.000,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 8.696.000,00

Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
288.000,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 231.000,00
Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
3.000,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 28.000,00

Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
3.000,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 202.000,00

Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών 

Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
40.000,00

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου 

(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
546.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 2.073.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

244.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

342.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

1.024.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών 

ειδικών μισθολογίων

1.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών 

ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών 

μισθολογίων

16.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων 

μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων

47.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
385.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 14.000,00

Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των 

Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που 

βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός 

επιχορήγησης)

2.149.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 2.149.000,00

Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 1.765.000,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 323.000,00

Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
1.154.000,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 9.000,00

Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
25.000,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 1.000,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 12.000,00

Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., 

εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
14.000,00

Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών 

Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
227.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 384.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

36.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

10.000,00
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Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

37.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών 

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών 

ειδικών μισθολογίων

4.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  

προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-

2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών 

ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών 

μισθολογίων

35.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων 

μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων

188.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
15.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων 59.000,00

Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των 

Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)

6.711.000,00

Παροχές σε εργαζομένους 6.711.000,00
Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 5.562.330,00

Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 5.159.810,00

Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 125.800,00

Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 13.800,00

Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 184.920,00

Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου 

μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
78.000,00

Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων 1.148.670,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 

550.200,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που 

υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και 

δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 

2.970,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή 

Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου 

μισθολογίου

402.500,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & 

Ι.Δ.Α.Χ.)
193.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.883.400.000,00

Εσωτ. Διανομή: 

1) Δ/νση Τακτικού Προϋπ., & Μ.Π.Δ.Σ. ., Τμήματα Α', Β'

2) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

3)Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

4) Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων

5) Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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