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4229 Λοιπά παράβολα 
Με την υπ. Αριθμ. Α154/Σ11/2017 απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, καθορίστηκε ότι για την 
υποκατάσταση των Μηχανικών σε διεκδικήσεις αμοιβών τους, μαζί με την αίτηση 
διεκδίκησης θα καταβάλλεται και παράβολο για τα δικαστικά έξοδα του ΤΕΕ.   
5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ. 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό, διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 5249 και 5243 από τους 5271 και 5266.  
5249 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων. 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός  αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 5249 και 5243 από τους 5271 και 5266. 
5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 5249 και 5243 από τους 5271 και 5266. 
5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 5249 και 5243 από τους 5271 και 5266. 
5266 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 5249 και 5243 από τους 5271 και 5266. 
5681 Έσοδα από συνδρομές μελών 
Μετά την αποστολή ειδοποιητηρίων οφειλών από συνδρομές αλλά και από δράσεις 
που απαιτούν ενημερότητα συνδρομών ΤΕΕ υπολογίζεται αύξηση των συνδρομών. 
5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 
Προβλέπεται αύξηση των εσόδων του ΤΕΕ από την επιτάχυνση της τακτοποίησης 
των αυθαιρέτων, λόγω κινήτρων που προβλέπονται στον επικείμενο νέο νόμο. 
8669 Διάφορα έσοδα [συνδρομές προηγούμενων χρήσεων] 
Με την γνωστοποίηση σε όλο και μεγαλύτερη μερίδα Μηχανικών της διαδικασίας 
του διακανονισμού παλαιών εισφορών, υπάρχει πρόβλεψη για ακόμα μεγαλύτερη 
ανταπόκριση των Μηχανικών. 
 
 
 
 



2 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
0551.01 Εισφορές στο ΙΚΑ από τη μισθοδοσία προσωπικού 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 0552.01, 3341.01, 3343.01 και 3349.01 από τους 0561.01, 0563.01, 
3371.01 και 3366.01. 
0552.01 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλ. Οργανισμούς 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 0552.01, 3341.01, 3343.01 και 3349.01 από τους 0561.01, 0563.01, 
3371.01 και 3366.01. 
0561.01 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού 
δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 
είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό – 
συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 0552.01, 3341.01, 3343.01 και 3349.01 από τους 0561.01, 0563.01, 
3371.01 και 3366.01. 
0563.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με 
σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν 
προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών 
διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών 
οργανισμών πλην Δημοσίου 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 0552.01, 3341.01, 3343.01 και 3349.01 από τους 0561.01, 0563.01, 
3371.01 και 3366.01. 
0721.01 Ημερήσια αποζημίωση Μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας 
στο εσωτερικό 
Ο ΚΑ 0721.01 αυξάνεται προκειμένου να καλυφθεί η ημερησία αποζημίωση 
μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό, λόγω εκδηλώσεων 
και ενημερωτικών συναντήσεων με τα Περιφερειακά Τμήματα. 
0771.01 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων μη 
υπαλλήλων στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα  
Ο ΚΑ 0771.01 αυξάνεται προκειμένου να καλυφθούν τα οδοιπορικά έξοδα 
μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας  προσώπων στο εσωτερικό προσώπων που 
δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, κατά κύριο λόγο των Μελών της Αντιπροσωπείας 
και της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
των δυο αυτών οργάνων. 
0829.01 Λοιπές μεταφορές 
Ο ΚΑ 0829.01 αυξάνεται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μεταφοράς και 
εκκαθάρισης αποθηκευτικών χώρων του ΤΕΕ που πραγματοποιούνται με στόχο την 
απελευθέρωση μισθωμένων από το ΤΕΕ χώρων, με σκοπό τη μείωση εξόδων. 
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0829.02 Λοιπές μεταφορές 
Ο ΚΑ 0829.02 αυξάνεται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του προηγούμενου 
έτους που δημιουργήθηκαν από τη μετακόμιση της Τράπεζας Πληροφοριών, 
τμήματος της Βιβλιοθήκης και μεγάλου τμήματος του Μητρώου Μελών του ΤΕΕ. 
0831.01 Ταχυδρομικά Τέλη 
Ο ΚΑ 0831.01 αυξάνεται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νέου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για επιστολική αλληλογραφία και γενικότερα των αναγκών της 
υπηρεσίας. 
0831.02 Ταχυδρομικά Τέλη 
Ο ΚΑ 0831.02 αυξάνεται, προκειμένου να εξοφληθούν δαπάνες προηγουμένων 
ετών που προέκυψαν κατά τον προληπτικό έλεγχο των αντίστοιχων δαπανών. 
0832.01 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 
Ο ΚΑ 0832.01 αυξάνεται, προκειμένου να καλυφθθούν οι αυξημένες ανάγκες 
κυρίως λόγω της υποχρέωσης της κεντρικής υπηρεσίας να εξοφλεί τους 
λογαριασμούς των Περιφερειακών Τμημάτων. 
0832.02 Τηλεφωνικά,Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 
Ο ΚΑ 0832.02 αυξάνεται, προκειμένου να εξοφληθούν δαπάνες προηγουμένων 
ετών που προέκυψαν κατά τον προληπτικό έλεγχο των αντίστοιχων δαπανών. 
0851.01 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 
Ο ΚΑ 0851.01 αυξάνεται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την ενημέρωση 
των Μηχανικών και της κοινής γνώμης σε θέματα επικαιρότητας, σε ζητήματα της 
απασχόλησης και της επαγγελματικής δραστηριότητας των Μηχανικών και κυρίως 
για τα ασφαλιστικά προβλήματά τους, καθώς και για τις δραστηριότητες του ΤΕΕ. 
0856.01 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 
Ο ΚΑ 0856.01 αυξάνεται προκειμένου, να καλυφθούν οι ανάγκες για εκδηλώσεις και 
οι σχετικές με αυτές δαπάνες. 
0857.01 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια  
Ο ΚΑ 0857.01 αυξάνεται προκειμένου, να καλυφθούν οι ανάγκες για οργάνωση 
συνεδρίων, ημερίδων κ.λπ. και οι σχετικές με αυτά δαπάνες. Στον κωδικό αυτό 
αριθμό συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις συνεδριάσεις της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 
0863.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
Ο ΚΑ 0863.01 αυξάνεται προκειμένου, να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων, κυρίως σε Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ. 
0892.01 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κ.λπ.  
Ο ΚΑ 0892.01 αυξάνεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του διαγωνισμού 
που θα γίνει στο τέλος του έτους για τη φύλαξη εγκαταστάσεων του ΤΕΕ και οι 
τρέχουσες δαπάνες ασφάλισης των εγκαταστάσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα και του 
κτιρίου που στεγάζει το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στη 
Θεσσαλονίκη. 
0896.01 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ 
Ο ΚΑ 0896.01 αυξάνεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε δημοσιεύσεις, 
επιδόσεις δικαστικών επιμελητών που αφορούν στη διαδικασία διεκδικήσεων 
αμοιβών μηχανικών και στη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων. 
1731.01 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 
Ο ΚΑ 1731.01 αυξάνεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε μελάνι και 
γραφίτη για τα φωτοτυπικά μηχανήματα και του εκτυπωτές του ΤΕΕ, λόγω της 
μεγάλης ανάλωσης των αποθεμάτων κατά την περίοδο των εκλογών ΤΕΕ του 2016. 
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3341.01 Απόδοση στο ΙΚΑ των  εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς0552.01, 3341.01, 3343.01 και 3349.01 από τους 0561.01, 0563.01, 
3371.01 και 3366.01 
3343.01 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 0552.01, 3341.01, 3343.01 και 3349.01 από τους 0561.01, 0563.01, 
3371.01 και 3366.01 
3349.01 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν 
γι'αυτά 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 0552.01, 3341.01, 3343.01 και 3349.01 από τους 0561.01, 0563.01, 
3371.01 και 3366.01 
3371.01 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των 
εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 0552.01, 3341.01, 3343.01 και 3349.01 από τους 0561.01, 0563.01, 
3371.01 και 3366.01 
3366.01 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό 
Με το Νόμο 4387/2016 επήλθαν αλλαγές σε κωδικούς αριθμούς εισφορών, 
απόδοσης κρατήσεων και παρακράτησης. Ο κωδικός αυτός δεν επιφέρει ποσοτική 
μεταβολή στον Προϋπολογισμό διότι αντικαθίσταται μαζί με τους κωδικούς 
αριθμούς 0552.01, 3341.01, 3343.01 και 3349.01 από τους 0561.01, 0563.01, 
3371.01 και 3366.01 
7123.01 Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού 
εξοπλισμού 
Ο ΚΑ 7123.01 αυξάνεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε λογισμικό που 
θα προκύψουν από νέες δράσεις του ΤΕΕ και την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος 
λογισμικού. 
9761.01 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες  
Ο ΚΑ 9761.01 αυξάνεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το 
επιστημονικό έργο που παράγεται στο πλαίσιο του ΤΕΕ από ειδικούς επιστήμονες 
και αφορά τη πρόσθετη μελέτη επίκαιρων θεμάτων όπως το ασφαλιστικό, το νέο 
νόμο περί αυθαιρέτων, τους νέους κανονισμούς κτιρίων, το φορολογικό κ.λπ. 
9761.02 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 
Ο ΚΑ 9761.01 αυξάνεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για εξόφληση 
αποζημιώσεων ειδικών συνεργατών που αφορούν το προηγούμενο οικονομικό έτος 
και λόγω καθυστέρησης του προληπτικού ελέγχου των αντίστοιχων δαπανών δεν 
εξοφλήθηκαν έγκαιρα. 
9852.01 Αγορά Μετοχών 
Αφορά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε., σύμφωνα με πρόσφατη 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. 


