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Πίνακαρ Κπαηήζεων επί δαπανών ηων Πολιηικών Τποςπγείων, Ν.Π.Γ.Γ κλπ 

Α/Α ΠΟΡΟΙ ΔΠΙ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ 

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 

ΑΠΟ  
Γ.Ο.Τ. 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ 
 Μ.Σ.Π.Τ. 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1 

Οπνηνζδήπνηε ηαθηηθόο πνιηηηθόο ππάιιεινο αλαιάβεη είηε ηνπ αλαηεζεί νπνηαδήπνηε εηδηθή εξγαζία, εθηόο 
ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ, ιόγω εηδηθήο θαηάξηηζήο ηνπ, π.ρ. αλαινγηζηηθή κειέηε, πξαγκαηνγλσκνζύλε θιπ.  πνπ 
βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό Γεκνζίσλ ππεξεζηώλ, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., ΑΔ. ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Δηδηθώλ 
Σακείσλ, όπσο: Παλεπηζηεκηαθνί Γηαηξνί πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε παλεπηζηεκηαθή θιηληθή, εξγαζηήξηα 
ή κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο ζε λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. ή ησλ Α.Δ.Ι. , θιπ. , κεραληθνί ηνπ Γεκνζίνπ, νηθνλνκνιόγνη, 
εθπαηδεπηέο ζε Α.Δ.Ι. ,Σ.Δ.Ι., Δ.Κ.Γ.Γ.Α., άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ θιπ.  

3% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο 82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 

2 
Σα αηξεηά όξγαλα ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Τπαιιήινπ ή ππαιιήινπ Δηδηθνύ 
Σακείνπ ή Ν.Π.Γ.Γ., όπσο ζπληαμηνύρνη αλεμαξηήησο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ηδηώηεο  
 (Ν. 2218/94, Ν. 3852/2010). 

3% - ηελ αληηκηζζία. 82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 

3 Σν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζην Γεκόζην κε ζύκβαζε έξγνπ. 3% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο 82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 

4 
Οη δηθεγόξνη κε πάγηα αληηκηζζία πνπ παξέρνπλ ηηο λνκηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζε Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., 
Ν.Π.Ι.Γ., θαη Γεκόζηα θαη Παλεπηζηεκηαθά Ννζειεπηηθά Ιδξύκαηα. 

3% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
Απόθαζε Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

(πλεδξ. 31ε, 10/10/95, Σκ. 1) 

5 
Οη Πξόεδξνη, Αληηπξόεδξνη θαη ηα Μέιε ησλ Γ.. ησλ Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. πνπ είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ηδηώηεο , 
ζπληαμηνύρνη αλεμαξηήησο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο. 

3% 
- Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο 

- Δπί ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο γηα ζπκκεηνρή ζε 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. 

82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 

 
6 

Κάζε  δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηωλ Πνιηηηθώλ Τπνπξγείωλ, ηωλ Αλεμάξηεηωλ Γηνηθεηηθώλ 
Αξρώλ, ηωλ ΝΠΓΓ, ηωλ ΝΠΙΓ ζπζηαζέληωλ ππό ηνπ Κξάηνπο γηα άζθεζε θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ  

 
3% 

- Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη   
82986 

 
93089 

 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, 

ησλ Δηδηθώλ Σακείσλ θαη ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη αθνξά  έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ, πξνκήζεηα  εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, κειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο 
εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ. , Γ.Δ.Η. Α.Δ 

Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 

θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, 
VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ 
ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο.  

Γλσκνδόηεζε 437/2007 ηνπ ΝΚ 

ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΡΑΣΗΗ 3%: 
Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηωλ: 

    

  

  

α) Ο.Σ.Α. Α΄ Βαζκνύ 
β) Ν.Π.Γ.Γ. & Οξγαληζκώλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Ακύλεο, εθηόο από ην Σακείν Αξωγήο 
Μνλίκωλ Πνιηηηθώλ Τπαιιήιωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακύλεο πνπ ππόθεηηαη ζηελ θξάηεζε ηνπ 3%. 
γ) Ναπηηθνύ Απνκαρηθνύ Σακείνπ 
δ) Σακείνπ ζπληάμεσο Ννκηθώλ (ΔΣΑΑ-ΣΑΝ) 
ε) ΟΓΑ πιελ ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ πνπ κε ηνλ Ν.3918/2011 ελζσκαηώζεθε ζην λενζύζηαην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ 
επσλπκία Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ( Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο) 
ζη) Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο πιελ απηώλ πνπ αθνξνύλ άκεζα ην πνιηηηθό πξνζσπηθό απηνύ 
δ) Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, εθόζνλ δελ εληάζζνληαη ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό 
ε) ΙΚΑ θαη εθηεινύκελα γηα ινγαξηαζκό ηνπ έξγα πιελ ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ πνπ κε ηνλ Ν.3918/2011 ελζσκαηώζεθε 
ζην λενζύζηαην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Δ.Ο.Π.Τ.Τ. (Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο) 
ζ) ΟΑΔΓ θαη εθηεινύκελα γηα ινγαξηαζκό ηνπ έξγα θαη θάζε είδνπο πιεξσκέο  

Γλσκνδόηεζε 437/2007 ηνπ ΝΚ 

 

 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 
Άξζξν 23 ηνπ Π.Γ. 422/81 
 
Γλσκνδόηεζε 194/2007 ηνπ ΝΚ 
Άξ. 14 Ν. 1545/85 

 Άξ. 11 παξ. 1 & 2 ηνπ Ν. 2860/2000 

 Ν.Γ. 2957/1954 

   

  

ΗΜΔΙΩΗ:   

ηελ πεξίπησζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ (ζπκκεηνρήο ζε πκβνύιηα θαη Δπηηξνπέο, 2% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο γηα Μέηνρν Μ.Σ.Π.Τ.   Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 

απνδεκηώζεηο Καζεγεηώλ ρνιώλ θαη Κέληξσλ Μαζεηείαο θιπ) πξνο ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη  1% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο γηα Με Μέηνρν Μ.Σ.Π.Τ.   Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 

ην Ι.Κ.Α. από ηξίηα πξόζσπα (δεκνζίνπο ή κε ππαιιήινπο, ηδηώηεο θιπ.) 3% 
- Δπί ησλ ακνηβώλ ησλ κε ζύκβαζε έξγνπ 
απαζρνινπκέλσλ (ηδησηώλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ, 
ζπληαμηνύρσλ) 

  Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 
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                                                                           Πίνακαρ Κπαηήζεων επί ηων δαπανών ηων Πολιηικών Τποςπγείων, Ν.Π.Γ.Γ κλπ 

Α/Α ΠΟΡΟΙ ΔΠΙ ΓΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ 

ΚΑΔ 
ΔΙΠΡΑΞΗ 

ΑΠΟ  
Γ.Ο.Τ. 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΣΟ 
 Μ.Σ.Π.Τ. 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

7 

Οη δαπάλεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, παξνρή 
ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ. θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή 

ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.)  θαη Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ θ.η.ι. (βι. δαπάλεο 
πεξηπη. 6) 

3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 

8 

Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ Γεκνζίσλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ πνπ αθνξνύλ ππεξεζίεο,  
εξγαζίεο,  ελνίθηα, αζθάιηζηξα νρεκάησλ θαη θηηξίσλ ,παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ.,,  θαζώο θαη 
ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 
(WIND, VODAFONE θιπ.),  Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ. θιπ) θιπ.   

3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
παξ. Α’ εδ. β΄θαη γ΄ 

9 
Οη δαπάλεο ησλ Γεκνζίσλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ πνπ αθνξνύλ εξγνιαβηθό αληάιιαγκα ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ 
ή εθηειέζεσο έξγσλ  

1,5% -Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
παξ. Α΄εδ. α΄ 

10 Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ 3% -Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089  

11 
Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό όισλ ησλ ΝΠΓΓ πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηηο ΓΤ.ΠΔ. 
(Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΔΚΑΒ θιπ.) 

3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, 
 Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 

12 

Οη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ  Τπ. Γηθαηνζύλεο  θαη βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ  
 
Οη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο,  
 
(έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε 
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, κειέηεο έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε  εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή 
ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ. θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή 
ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο 
Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο). 

 
 
1,5% 
 

 
 
-Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 
 

82986 
 
 
      82986 
 

93089 
 
 
 
       93089 

Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, 
 
 
Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 
Γλσκνδόηεζε 638/1981 ηνπ ΝΚ 

      

13 

 
Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό όιωλ ηωλ Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ Κνλδπιίωλ 

3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, 

Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) (Α.Δ.Ι. ,Σ.Δ.Ι. ,ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΓ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ θιπ.0  θαη ηνπο Δ.Λ.Κ.Δ.Α. ησλ ΓΤ.ΠΔ. θαη γίλνληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηηθώλ 
πξνγξακκάησλ, αλεμαξηήησο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ησλ εζόδσλ ηνπο (π.ρ. εηήζηα επηρνξήγεζε από ηαθηηθό 
πξνϋπνινγηζκό, θνλδύιηα πνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό Δπελδύζεσλ, θάζε είδνπο δάλεηα, 
επηρνξεγήζεηο, δίδαθηξα θιπ). θαζώο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα,  
παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ. θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ(COSMOTE, TELLAS θιπ), παξνρή 
ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE  θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ θιπ. (βι. πεξηπη. 6) 

    Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 

       

14 

Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, κειέηεο έξεπλεο, 
πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ. , Γ.Δ.Η. Α.Δ 
θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, 

VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ 
ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. 

0,96
% 

- Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη  82986 93089 Άξζξν 6 ηνπ Ν. 2452/1996 

15 

Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο  Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (Ιεξά ύλνδνο ηεο Διιάδνο, 
Απνζηνιηθή Γηαθνλία ηεο Διιάδνο ,Ιεξέο Μεηξνπόιεηο, Ιεξνί Νανί, θιπ) πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, 
αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 
κειέηεο έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. 
Α.Δ. , Γ.Δ.Η. Α.Δ θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

(WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., 
ΓΙΑ ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. 

3% Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 82986 93089 
Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81,  
 

 
ΗΜΔΙΩΗ:      

Από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο 6 – 14  εμαηξνύληαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμύ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη Ν.Π.Γ.Γ., ή κεηαμύ Ν.Π.Γ.Γ., κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη δαπάλεο ηνπο ππόθεηληαη ζηελ θξάηεζε ηνπ 3% , 1,5% ή 0,96% θαηά πεξίπησζε. 


