
Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΜΕΗΝΙΑ

Α) ΕΟΔΑ

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ

ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 0,00

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 0,00

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 9000,00

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5000,00

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 0,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 0,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ)-(παρελκ. ετών) 3000,00

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ (παρελκ. Ετών) 1500,00

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ (Παρελκ. Ετών) 0,00

ΤΝΟΛΑ 99826,00

ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 2227,00

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 0,00

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 9000,00

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5000,00

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 0,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 0,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3000,00 1382,94

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 1500,00 1385,21

                                        ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (Φ . 9040/Ε.Φ 181)

Β) ΕΞΟΔΑ



Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 0,00

ΤΝΟΛΑ 102053,00 2768,15 0,00

ΜΗΝΑ ΜΑΡΣΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 2227,00

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 9000,00 1832,16

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5000,00

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 0,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00 23400,00 22800,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 0,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3000,00 1382,94

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00 1036,95

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 0,00

ΤΝΟΛΑ 102853,00 25232,16 25219,89

ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 2227,00 2115,10

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 9400,00 1832,16

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5000,00

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00 1047,56

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 0,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00 1800,00 1800,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 0,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3000,00

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00 106,62 348,26

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00

ΤΝΟΛΑ 103453,00 5069,28 3980,42

ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00



Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 2227,00 2115,10

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 9900,00 1872,82

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5000,00

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00 2675,50 1047,56

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 0,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00 1800,00 900,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 1000,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3715,00 43,24

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00 198,90 106,62

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00

ΤΝΟΛΑ 105668,00 6590,46 4169,28

ΜΗΝΑ ΙΟΤΝΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00 11226,48

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 2227,00

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 9900,00 814,10 1548,52

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5000,00

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00 875,40 2675,50

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 0,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00 600,00 1200,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 1000,00 70,00 70,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3715,00

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00 198,90

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00

ΤΝΟΛΑ 105668,00 13585,98 5692,92

ΜΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 2227,00

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 9900,00 1138,40

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5000,00

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00 875,40



Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 0,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 1000,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3715,00 43,24

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00

ΤΝΟΛΑ 105668,00 0,00 2057,04

ΜΗΝΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00 11226,48

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 2227,00

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 9900,00

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5000,00

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 0,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 1000,00 300,00 300,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3715,00

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00 121,78 121,78

ΤΝΟΛΑ 105668,00 421,78 11648,26

ΜΗΝΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 8256,00

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 12400,00 1444,88

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5000,00 1286,14

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 0,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00



Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 1000,00 0,00 0,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3715,00

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00 0,00 0,00

ΤΝΟΛΑ 114197,00 2731,02 0,00

ΜΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 8256,00

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 13900,00 454,02 1444,88

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5450,00 860,18 1286,14

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 13500,00 2303,62

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 2950,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00 1200,00 300,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 1000,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3715,00

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00 35,10

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00 0,00 0,00

ΤΝΟΛΑ 119097,00 4852,92 3031,02

ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 8256,00

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 1200,00

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 13900,00 294,22 454,02

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5450,00 860,18 860,18

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 17000,00 2127,29 2303,62

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 2950,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00 6425,90 6425,90

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00 600,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 1000,00 0,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3715,00

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00 98,04 35,10

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00



ΤΝΟΛΑ 123797,00 9805,63 10678,82

ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 8256,00 5101,39 5101,39

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 1200,00

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 13900,00 530,18 824,40

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5450,00 860,18 1720,36

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 17000,00 1553,19 3680,48

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 2950,00 2950,00 2950,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00 982,86 982,86

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00 12900,00 14100,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 1000,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3715,00 201,76 201,76

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00 98,04

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00

ΤΝΟΛΑ 123797,00 25079,56 29659,29

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΣΟΤ 2015 (ΜΕΧΡΙ 31.12.2015)

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ

Ξ0282 Αποηθμίωςθ υπαλλιλων και δικαςτικών λειτουργών που τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια 2000,00 0,00 0,00

Ξ0283 Αποηθμίωςθ προςωπικοφ που απολφεται, ςυνταξιοδοτείται ι καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ εργαςίασ 11326,00 11226,48 11226,48

Ξ0288 Καταβολι αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελκόντων ετών ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 8256,00 7216,49 7216,49

Ξ0511 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 1200,00 0,00 0,00

Ξ0516 Υπερωριακι αποηθμίωςθ εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπλθρωτών) 13900,00 7242,38 7242,38

Ξ0561 Αποηθμίωςθ για απαςχόλθςθ πζραν του κανονικοφ ωραρίου υπαλλιλων που ζχουν διατεκεί ςτα γραφεία βουλευτών5450,00 3866,68 3866,68

Ξ0711 Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό μόνιμου προςωπικοφ (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) 17000,00 10582,56 10582,56

Ξ1729 Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλΙςμοφ 2950,00 2950,00 2950,00

Ξ2224 Επιχοριγθςθ ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και ςχολικζσ εφορείεσ 11000,00 7408,76 7408,76

Ξ2752 Ειςοδθματικι ενίςχυςθ οικογενειών με χαμθλά ειςοδι-ματα και τζκνα που φοιτοφν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (άρκρο 27 ν.3016/2002)43500,00 41700,00 41700,00

Ξ5272 Δαπάνεσ για το ςχολικό ακλθτιςμό (αρκρ.63 ν.1566/85) 1000,00 370,00 370,00

Ξ9511 Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 3715,00 1627,94 1627,94

Ξ9711 Ζξοδα για μετακίνθςθ προςωπικοφ 2300,00 1823,87 1823,87

Ξ9926 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ 200,00 121,78 121,78

ΣΥΝΟΛΑ 123797,00 96136,94 96136,94


