Κ.Α.Ε που κινούνται στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
0211 Βασικός μισθός

0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων

0213 Οικογενειακή παροχή

στρατωνισμού κλπ

0215 Επίδομα θέσης ευθύνης

0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

0219 Κίνητρο απόδοσης

0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

0221 Ειδικά επιδόματα

0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων

0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας

0282 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε

0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

εκπαιδευτική άδεια

0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές

0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η

1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών

σύμβαση

1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών

0291 Εισφορές στο ΙΚΑ

συναφών εκδόσεων

0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς

1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

0293 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς

1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας

0342 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1232 Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα

(Ι.Δ.Ο.Χ.)

1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων

0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας (Ι.Δ.)

1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του ωραρίου υπαλλήλων στα γραφεία

1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

βουλευτών

1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων

0719 Εξοδα μετακίνησης , 0721 Ημερήσια Αποζημίωση,

0722 Διανυκτέρευση

1699 Λοιπές προμήθειες

0813 Μισθώματα κτιρίων

1711 Προμήθεια επίπλων

0819 Λοιπές μισθώσεις

1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού

0823 Ταχυδρομικά

1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών

0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

γραφείου

0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας

1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών

0829 Λοιπές μεταφορές

1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού

0831 Υδρευση και άρδευση

εξοπλισμού

0832 Ηλεκτρική ενέργεια

1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά

5192 Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91

0843 Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

2612 Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα

0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

