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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
με Fax και e-mail 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
 
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27  
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: 
Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας 
Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.: Ε.Ε.Τσαμίλης 
Τηλ./ e-mail: 213.13.64.841 / e.tsamilis@ypes.gr 
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού 
Τ.Α.: Γ. Στεφανάκης 
Τηλ./ e-mail: 213.13.64.4838, g.stefanakis@ypes.gr 

Αθήνα        4     Φεβρουαρίου 2014 
 
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 4078 
 
 
ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Δήμους της Χώρας 
             2. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 

 

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη Διατιθέμενη Δημοσιονομική Πληροφορία στον 
Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας για Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Μητρώου 
Δεσμεύσεων». 
 
ΣΧΕΤ:  

1. Η υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, 
«Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης 
της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 4320/2-2-2012 (ΦΕΚ 703 Β΄) 
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) 
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών». 

2. Η υπ’αριθμ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, 
«Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης 
της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς 
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 12027/28-3-2012 
(ΦΕΚ 1101 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

3. Η υπ’αριθμ.53/47473/17-12-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Έναρξη πλήρους 
λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των 
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς» (ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο). 

4. Το με Α.Π. 21626/28-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Δημιουργία Νέων Θεματικών 
στην Ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με Πληροφορίες για τον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ». 
 
 

Σκοπός του παρόντος είναι να παράσχει συμπληρωματικές οδηγίες για τη βελτίωση της 
δημοσιονομικής πληροφορίας που παρέχεται από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού στον Κεντρικό Κόμβο 
Διαλειτουργικότητας (εφεξής Κ.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών (εφεξής ΥΠΕΣ). 

 

α. Διάθεση Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων πριν τη διενέργεια των Ανατροπών των 
Ανεκτέλεστων Αναλήψεων Υποχρέωσης. 

Για την πληρότητα της δημοσιονομικής πληροφορίας των Στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων 
(εφεξής ΜΔ) που αποστέλλονται στον Κ.Δ. (με άντληση αρχείου xml με τα αντίστοιχα στοιχεία) για τον ΔΕΚ 
2013 (και γενικά για κάθε επόμενο έτος), οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν τα σχετικά με την εικόνα του 
ΜΔ της 31/12/2013 (κλείσιμο Οικονομικού Έτους) πριν τη διενέργεια των Ανατροπών των Ανεκτέλεστων 
Αναλήψεων Υποχρέωσης (παρ.5 αρθ.4 π.δ.113/10). Τούτο είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς μετά τη 
διενέργεια των Ανατροπών οι επιμέρους στήλες του ΜΔ που παρουσιάζουν τις υποχρεώσεις για τους ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού εμφανίζονται μηδενικές. 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
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Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των υποχρεώσεων προ των ανατροπών πρέπει επίσης να διατεθούν κατά 
την οριστικοποίηση των ετήσιων στοιχείων 2013 που ζητείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε μεταγενέστερο χρόνο 
(απολύτως απαραίτητο, καθώς εάν διατεθεί το πιο επίκαιρο αρχείο με τα Στοιχεία του ΜΔ μετά τις 
Ανατροπές, θα αντικαταστήσει την πληροφορία στον Κ.Δ., παρουσιάζοντας μηδενικές τις υποχρεώσεις στο 
ΜΔ, κατά το κλείσιμο του έτους). 

 

β. Υποχρεώσεις σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στην Αναφορά «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 
2/61968/2010». 

-Υπενθυμίζεται (βλ. Συχνή Ερώτηση 11. της θεματικής «Συχνές Ερωτήσεις» της ιστοσελίδας του ΥΠΕΣ), 
ότι όλα τα πεδία της Αναφοράς «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/2010» (ή αλλιώς Αναφορά «Στοιχείων 
Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων») πρέπει να υπολογίζονται από στοιχεία της Γενικής Λογιστικής. Τα 
πεδία της Αναφοράς που αφορούν υποχρεώσεις (εκτός δανείων), και συγκεκριμένα τα πεδία 3.11 
«Υποχρεώσεις προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης» και 3.12 «Υποχρεώσεις προς φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης», δεν προκύπτουν από στοιχεία του ΜΔ. 

 
-Για τους Δήμους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, ο ΦΠΑ παρακολουθείται σε ένα λογαριασμό 

της Γενικής Λογιστικής, «54.00», ο οποίος βρίσκεται στις Υποχρεώσεις (ομάδα 5 της Γενικής Λογιστικής). Στις 
προδιαγραφές του Κόμβου για την Αναφορά «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/2010», ο συγκεκριμένος 
Λογαριασμός συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο «3.12 Υποχρεώσεις προς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης». 

Από στοιχεία που έχουν υποβληθεί στον Κ.Δ., σε πολλούς Δήμους παρατηρείται ο συγκεκριμένος 
Λογαριασμός να είναι Χρεωστικός (έχει Χρεωστικό Υπόλοιπο δείχνοντας ότι ο Δήμος έχει «απαίτηση» από 
ΦΠΑ προς συμψηφισμό) με αποτέλεσμα στο πεδίο 3.12 να συνυπολογίζεται με αρνητική τιμή δηλαδή 
χρεωστικός και όχι πιστωτικός όπως οι άλλοι λογαριασμοί υποχρεώσεων), εμφανίζοντας έτσι μειωμένες τις 
συνολικές υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση (εγγραφή στο πεδίο 3.12). 

Με δεδομένο ότι στο πεδίο 3.12 καταγράφονται οι Υποχρεώσεις του φορέα προς τους Φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης και όχι οι «απαιτήσεις», το υπόλοιπο του Λογαριασμού του ΦΠΑ, όταν αποτελεί 
«απαίτηση», δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο «3.12 Υποχρεώσεις προς Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης», διότι σε διαφορετική περίπτωση οι υποχρεώσεις αυτές θα εμφανίζονται μειωμένες κατά το 
ποσό αυτό (επίσης, τότε το πεδίο αυτό μπορεί να εμφανίσει και αρνητικό πρόσημο). 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα συμφωνούν με τις οδηγίες για την προσαρμογή των στοιχείων του φορέα 
που διατίθενται στα πεδία της Αναφοράς «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/2010» (ή αλλιώς Αναφορά 
«Στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων»), οι οποίες έχει δοθεί με τη Συχνή Ερώτηση 11.. Με βάση 
τις εν λόγω οδηγίες, οι φορείς πρέπει να προχωρούν σε προσαρμογές στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα 
πεδία αυτής της Αναφοράς πριν την αποστολή τους, ανεξάρτητα από τους λογαριασμούς που σημειώνονται 
στις προδιαγραφές για τα πεδία αυτά. Τούτο δε κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της παροχής ορθής 
δημοσιονομικής πληροφορίας, καθώς μάλιστα το θεσμικό πλαίσιο της Διπλογραφικής Λογιστικής επιτρέπει 
στο φορέα να αναπτύξει κατάλληλα τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής για να καλύψει τις ανάγκες 
του δυνατότητα που δεν μπορεί να προβλεφθεί απόλυτα στις σχετικές προδιαγραφές. Παράδειγμα: 

Έστω ότι στο κλείσιμο του Μήνα Χ ο Λογαριασμός 54.00 «ΦΠΑ» έχει σύνολο χρέωσης 100€ και 
σύνολο πίστωσης 80€, συνεπώς έχει χρεωστικό υπόλοιπο 20€ (=100-80, δηλ. περίπτωση αρνητικής δήλωσης 
ΦΠΑ), το οποίο εμφανίζεται στον Κόμβο με αρνητικό πρόσημο (-20€). Το ποσό αυτό των 20€ θα μεταφερθεί 
στη χρέωση του λογαριασμού του επόμενου μήνα της φορολογικής περιόδου, για να συμψηφιστεί κατά την 
εκκαθάριση του ΦΠΑ, αλλά δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο 3.12 της Αναφοράς, γιατί θα έπρεπε 
σ’ αυτήν την περίπτωση να απεικονίζεται με αρνητικό πρόσημο και οι Υποχρεώσεις σε Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης του πεδίου 3.12, θα εμφανίζονταν λανθασμένα μειωμένες (τη συγκεκριμένη περίοδο συνεπώς 
λογίζεται μηδενική η υποχρέωση για ΦΠΑ)). 

Εάν όμως, στο κλείσιμο του Μήνα Χ ο Λογαριασμός 54.00 «ΦΠΑ» έχει σύνολο χρέωσης 100€ και 
σύνολο πίστωσης 120€, άρα πιστωτικό υπόλοιπο 20€, θα πρέπει να εμφανίσει στο πεδίο 3.12 της 
Αναφοράς το ποσό των 20€ ως υποχρέωση προς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

γ. Ορθή Απεικόνιση Υποχρεώσεων από Δάνεια στην Αναφορά «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 
2/61968/2010». 
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Υπενθυμίζονται (βλ. Συχνή Ερώτηση 16.) οι οδηγίες που παρασχέθηκαν για τον ορθό υπολογισμό των 
πεδίων «3.10 Δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς» και «3.11 Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός 
Γενικής Κυβέρνησης» της Αναφοράς «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/2010», καθώς παρατηρήθηκαν 
διαφορές που οφείλονταν σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 53.17 της Γενικής Λογιστικής που 
αφορούσαν Μακροπρόθεσμα Δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα 
πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία της Συχνής Ερώτησης 11., όπου ο φορέας πρέπει να προχωρά σε 
προσαρμογές στα πεδία της ανωτέρω Αναφοράς (πέραν των λογαριασμών που έχουν δοθεί στις αρχικές 
προδιαγραφές του Κ.Δ.). 

Ειδικότερα (βλ. οδηγία στη Συχνή Ερώτηση 16.) ότι ο φορέας πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία 
που αφορούν μακροπρόθεσμα δάνεια που πληρώνονται στη επόμενη χρήση των υπολογαριασμών του 
«53.17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ευρώ» (ο 53.17 αναπτύσσεται με 
βάση τις ανάγκες του φορέα και κατά συνέπεια η πληροφορία των δανείων αυτών δεν εμφανίζεται στον ίδιο 
αναλυτικό λογαριασμό για όλους τους φορείς, ώστε να δοθεί συγκεκριμένος υπολογαριασμός στις 
προδιαγραφές), στο πεδίο «3.10 Δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς» της Αναφοράς και όχι 
στο πεδίο «3.11 Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης» στο οποίο εντάσσουν οι αρχικές 
προδιαγραφές του Κ.Δ. τον Λογαριασμό 53 της Γενικής Λογιστικής (και άρα τους υπολογαριασμούς που 
αφορούν στα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση). 

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι φορείς να μεριμνήσουν, ώστε όλες οι Δανειακές τους υποχρεώσεις 
να εμφανιστούν στο ορθό πεδίο 3.10 της Αναφοράς του Κ.Δ.. 

 

δ. Μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής του προηγούμενου έτους 
στο τρέχον. 

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών του 
προηγούμενου οικονομικού έτους στο τρέχον, έστω κι αν αυτά είναι προσωρινά και μέχρι αυτά να 
οριστικοποιηθούν μετά την  έγκριση του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 163 του κ.δ.κ.. Τα ανωτέρω είναι αναγκαία καθώς τα πεδία της αναφοράς «Μηνιαία Στοιχεία 
Εγκυκλίου 2/61968/2010 του Κ.Δ. προκύπτουν από τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής, συνεπώς αν 
λείπει το αρχικό τους υπόλοιπο που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση το ύψος που διαμορφώνεται 
στην τρέχουσα χρήση δεν θα είναι πραγματικό. 

Σας επισημαίνουμε επίσης ότι τα στοιχεία της αναφοράς «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 
2/61968/2010» του Κ.Δ. και τα αντίστοιχα στοιχεία «ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» του Στατιστικού  Δελτίου 
που υποβάλλεται στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ, πρέπει να αντλούνται από λογαριασμούς 
της Γενικής Λογιστικής και να αντιστοιχίζονται όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο πίνακα. 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΣ –ΕΕΤΑΑ 
(πίνακας Β. ΙΙΙ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 

Κ.Δ. – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ 3. 
«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 
2/61968/0094/17-9-2010» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

1. Διαθέσιμα 3.3 Ταμείο + 3.4 Καταθέσεις στην ΤτΕ + 3.5 
Καταθέσεις σε λοιπές Τράπεζες 

1a. Ταμείο (μετρητά + επιταγές) 3.3 Ταμείο 

1b. Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδας 3.4 Καταθέσεις στην ΤτΕ 

1c. Καταθέσεις στις  λοιπές Τράπεζες 3.5 Καταθέσεις σε λοιπές Τράπεζες 

2. Χρεόγραφα 3.6 Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα 
γραμμάτια και ομόλογα) + 3.7 Λοιπά Ομόλογα 
(ομόλογα εταιριών, τραπεζών κ.λπ. ) + 3.8 
Μετοχές –Λοιπές συμμετοχές –μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων 

2a. Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και 
ομόλογα) 

3.6 Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα 
γραμμάτια και ομόλογα) 

2b. Λοιπά Ομόλογα (ομόλογα εταιριών, τραπεζών, 
κ.λπ.) 

3.7 Λοιπά Ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, 
τραπεζών κ.λπ.) 
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2c. Μετοχές - λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων 

3.8 Μετοχές – Λοιπές συμμετοχές – μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων 

3. Δάνεια προς Τρίτους  3.9 Δάνεια προς Τρίτους  

4. Δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς  3.10 Δάνεια από Πιστωτικά ιδρύματα και 
Οργανισμούς  

5yp. Σύνολο υποχρεώσεων πλην Δανείων 3.11 Υποχρεώσεις σε Φορείς εκτός  Γενικής 
Κυβέρνησης + 3.12 Υποχρεώσεις σε Φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης  

5ypa. Υποχρεώσεις σε Φορείς εκτός Γενικής 
Κυβέρνησης  

3.11 Υποχρεώσεις σε Φορείς εκτός Γενικής 
Κυβέρνησης  

5ypb. Υποχρεώσεις σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
λαμβάνονται από τους λογαριασμούς της Γενικής 
Λογιστικής 

3.12 Υποχρεώσεις σε Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

5ek εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις Στον Κ.Δ. διατίθενται μέσω της αναφοράς 
«Στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων» 

5eka α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. 
Κυβέρ. 

 

5eka1 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από 
την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 

 

5ekb β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. 
Κυβέρνησης 

 

5ekb1 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από 
την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 
 

 

 
 
 

ε. Μορφή Κωδικών Αριθμών Εσόδων/ Εξόδων των Προϋπολογισμών των Περιφερειών. 
Υπενθυμίζονται οι οδηγίες που παρασχέθηκαν σχετικά με τη μορφή των Κωδικών Αριθμών Εσόδων και 

Εξόδων του Προϋπολογισμού των Περιφερειών που αποστέλλονται στον Κ.Δ., π.χ. στην Αναφορά με τα 
Στοιχεία Πορείας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων (βλ. Συχνή Ερώτηση 5.). 

Οι ΚΑΕ του Προϋπολογισμού των Περιφερειών που αποστέλλονται πρέπει να είναι στην ακόλουθη 
μορφή: Φορέας με 3 αριθμητικά ψηφία (π.χ. 071), τελεία «.», ΚΑΕ με 4 αριθμητικά ψηφία (π.χ. 0111), τελεία 
«.», ακολούθως η τυχόν ανάλυση του τεταρτοβάθμιου ΚΑΕ (π.χ. 01), έτσι η μορφή θα είναι: «ΦΦΦ.ΧΧΧΧ.Χ…» 
(π.χ. «071.0111.01»). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση της τελείας μεταξύ Φορέα και 
ΚΑΕ και μεταξύ τετραψήφιου ΚΑΕ και της ανάλυσης αυτού. 

Οι ΚΑΕ του Προϋπολογισμού (με τον τριψήφιο Φορέα) δεν πρέπει να διατίθενται στον Κ.Δ. με 
διαφορετική μορφή από την καθορισθείσα, π.χ. ο Φορέας δεν πρέπει να αποστέλλεται με ανάλυση/ανάπτυξη 
με γράμματα ή αριθμούς (μπροστά ή πίσω από τα 3 ψηφία του Φορέα) π.χ. 071Α., 071ΣΤ., 0711., 0071., 071-
01., 071Δ2., 071.1., 071.01., κτλ, και ο τετραψήφιος ΚΑΕ με ανάλυση βασισμένη σε γράμματα π.χ. 0111ε, 
καθώς η μορφή τους καθορίζεται από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κατάρτισης του Προϋπολογισμού των 
Περιφερειών. 

Οι ΚΑΕ του Προϋπολογισμού των Περιφερειών, πέραν της ορθής μορφής που αναφέρθηκε ανωτέρω, 
πρέπει επίσης να είναι πραγματικοί και να προβλέπονται από το Κωδικολόγιο του Προϋπολογισμού των 
Περιφερειών όπως καθορίζεται από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την κατάρτιση του 
Προϋπολογισμού τους, με ιδιαίτερη μέριμνα το μεταφερόμενο Ταμειακό υπόλοιπο και το Αποθεματικό να 
εγγράφονται στους ΚΑΕ Τ100 και Α100 αντίστοιχα, και όχι σε ΚΑ Εσόδων και Εξόδων (οι οποίοι ξεκινούν με 
αριθμούς 0 έως 9). 

 

στ. Πληροφόρηση Φορέων μέσω Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων στην Ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ. 
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Δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις φορέων, παρατηρούνται λανθασμένα στοιχεία στον Κ.Δ., παρότι 
έχουν ήδη παρασχεθεί σχετικές οδηγίες στο ειδικό θεματικό πεδίο της ιστοσελίδας του ΥΠΕΣ www.ypes.gr, 
στη διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Συχνές Ερωτήσεις» => «Κόμβος Διαλειτουργικότητας» (ή 
http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/komvos_dialeitourgikotitas/), παρακαλούμε όπως συμβουλευθείτε εκ 
νέου τα εμφανιζόμενα σε αυτό. 

Τέλος παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν συστηματικά στη συγκεκριμένη 
θεματική και τις οδηγίες που δίνονται μέσω αυτής, ώστε να διορθώνουν τυχόν αποκλίσεις έγκαιρα και 
αποτελεσματικά. 

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr 
(διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Έγγραφα») καθώς και στο θεματικό πεδίο «Συχνές Ερωτήσεις ». 

 
 

 
 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. κ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
2. κ. Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων 
3. Δ/νση Μηχανογράφησης & Η.Ε.Σ. 
4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.  
    -Τμήμα Παρακολούθησης & 
Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων 
Τ.Α. 
     -Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & 
Προϋπολογισμού Τ.Α. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών 
Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών Γ13 
Πειραιώς 46 & Επονιτών (nat.accounts@statistics.gr, 
gerogm@statistics.gr, panpapa@statistics.gr) 
18510 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

2. Υπουργείο Οικονομικών 
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου & 
Προϋπολογισμού 
-Δ/νση Προϋπολογισμού της Γενικής 
Κυβέρνησης (d20@glk.gr, dpgk@glk.gr) 
-Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών 
Στοιχείων & Μεθοδολογίας (fd@glk.gr, dpdsm@glk.gr) 
Πανεπιστημίου 37 
10165 – ΑΘΗΝΑ 

3. Εταιρείες μηχανογραφικής υποστήριξης των ΟΤΑ (μέσω e-mail) 
Alfaware (ggiakoudis@alfaware.gr, dlouvari@support.alfaware.gr) 
ARROW (arrow@otenet.gr) 
MEGAPLAN (Megaplan@otenet.gr) 
Neuropublic (k_stamataki@neuropublic.gr) 
OTS (cchrysos@ots.gr, glioliou@ots.gr) 
Q&R (gpet@qnr.com.gr) 
Singular Logic (pmaniatis@singularlogic.eu, cbratos@singularlogic.eu) 
Unisystems (nikolopoulost@unisystems.gr) 
ΔΑΕΜ (t.tzekas@daem.gr) 
ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (gkolovos@egritosgroup.gr) 

 

  
  
  

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης 
 
 

Α. Κωστοπούλου 
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