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1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε µηνιαία βάση) 

1.1 ΕΞΟΔΑ   

1.1.1 Έτος  ΥΥΥΥ 

1.1.2 Μήνας  ΜΜ 

1.1.3 
ΚΑΕ  XX.XXXX 

Υπηρεσία και 4ος Βαθµός (για Δήµο, πχ: 10.6612) ή 
Φορέας και 4ος Βαθµός  (για Περιφέρεια, πχ: 
291.1231) 

1.1.4 Εγκεκριµµένος ΠΥ   

1.1.5 Διαµορφωµένος 
ΠΥ   

1.1.6 Δεσµευθέντα   

1.1.7 Ενταλθέντα   

1.1.8 Πληρωθέντα   

1.2 ΕΣΟΔΑ   

1.2.1 Έτος  ΥΥΥΥ 

1.2.2 Μήνας  ΜΜ 

1.2.3 ΚΑΕ  XX.XXXX Υπηρεσία και 4ος Βαθµός (για Δήµο) ή Φορέας και 4ος 
Βαθµός  (για Περιφέρεια) 

1.2.4 Εγκεκριµµένος ΠΥ   

1.2.5 Διαµορφωµένος 
ΠΥ   

1.2.6 Βεβαιωθέντα   

1.2.7 Εισπραχθέντα   

    

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ (σε µηνιαία βάση) 

2.1 Έτος  ΥΥΥΥ 

2.2 Μήνας  ΜΜ 

2.3 Κωδικός 
Λογαριασµού XX.XX.XX Μέχρι 3ο βαθµό 

2.4 Χρέωση 
Απογραφής   

2.5 Πίστωση 
Απογραφής   
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2.6 Χρέωση 
προηγούµενης 
περιόδου 

 
 

2.7 Πίστωση 
προηγούµενης 
περιόδου 

 
 

2.8 Χρέωση περιόδου   

2.9 Πίστωση 
περιόδου   

    

3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17-9-2010 (σε µηνιαία βάση) 

3.1 Έτος  ΥΥΥΥ 

3.2 Μήνας  ΜΜ 

3.3 Ταµείο 38.00  

3.4 Καταθέσεις στην 
ΤτΕ   

3.5 
Καταθέσεις σε 
λοιπές Τράπεζες 38 – (4) – 38.00 

Αφαιρούνται από τον 38 οι Καταθέσεις 
της ΤτΕ και το ταµείο 

3.6 Τίτλοι Ελληνικού 
Δηµοσίου (έντοκα 
γραµµάτια και 
οµόλογα) 

34.08 + 34.18 

 

3.7 Λοιπά Οµόλογα 
(οµόλογα 
εταιρειών, 
τραπεζών κλπ) 

34.05 + 34.15 + 34.16 + 
34.09 + 34.19 

 

3.8 Μετοχές – λοιπές 
συµµετοχές – 
µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων 

18.00 + 18.01 + 34.00 + 
34.01 + 34.04+ 34.07 + 
34.10 + 34.11+ 34.17 + 

34.24 

 

3.9 Δάνεια προς 
τρίτους 

18.13 + 18.14 + 33.02 + 
33.24 + 33.95 

 

3.10 Δάνεια από 
Πιστωτικά 
Ιδρύµατα και 
Οργανισµούς 

45 - 45.22 - 45.23 - 45.98- 
45.99 + 52 

 

3.11 Υποχρεώσεις σε 
Φορείς εκτός 
Γενικής 
Κυβέρνησης 

51+ 53 - 53.19 - 53.20  + 
50 - 50.02 - 50.03 - 50.04 
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3.12 Υποχρεώσεις σε 
Φορείς της 
Γενικής 
Κυβέρνησης 

54+ 55 + 45.22 + 45.23 + 
50.02 + 50.03 + 50.04 + 

53.19+ 53.20 

 

    

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (σε µηνιαία βάση) 

4.1 Έτος YYYY  

4.2 Μήνας MM  

4.3 ΚΑΕ XX.XXXX  Υπηρεσία και 4ος Βαθµός (για Δήµο) ή Φορέας και 4ος 
Βαθµός  (για Περιφέρεια) 

4.4 Εγκεκριµένος ΠΥ   

4.5 Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία κίνησης του ΚΑΕ έχοντας ως αναφορά την κίνηση 
δέσµευσης του προϋπολογισµού 

4.5.1 Ηµεροµηνία 
Εγγραφής DD/MM/YYYY 

Ηµεροµηνία καταγραφής κίνησης που αφορά την 
ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης ή 
ανάκληση αυτής) 

4.5.2 
Αναµορφώσεις 
Π/Υ  

Σύνολο αναµορφώσεων του Π/Υ έως την ηµεροµηνία 
εγγραφής 

4.5.3 Διαµορφωµένος 
Π/Υ  Διαµορφωµένος Π/Υ όπως αυτός προκύπτει έως την 

ηµεροµηνία εγγραφής 

4.5.4 
Ποσοστό 
διάθεσης 
πίστωσης Π/Υ 

 
Ποσοστό διάθεσης όπως προκύπτει έως την 
ηµεροµηνία εγγραφής 

4.5.5 

Αριθµός 
απόφασης 
ανάληψης 
δαπάνης 

 

Κωδικός αριθµός έκθεσης ανάληψης δαπάνης ή ο 
αριθµός της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης	  

4.5.6 
Ηµεροµηνία 
ανάληψης 
υποχρέωσης 

DD/MM/YYYY Ηµεροµηνία Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης της 
στήλης 4.5.5 

4.5.7 Ποσό δέσµευσης  

Ποσό της Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης της στήλης 
4.5.5 

Στην περίπτωση ανάκλησης δέσµευσης θα 
αναφέρεται µε αρνητικό πρόσιµο το ποσό της 
ανάκλησης 

4.5.8 
Υπολειπόµενη 
προς διάθεση 
πίστωση 

 

Το υπόλοιπο της πίστωσης του ΚΑΕ  επί το ποσοστό 
διάθεσης, όπως προκύπτει ηµερολογιακά έως την 
ηµεροµηνία εγγραφής µετά την αφαίρεση του ποσού 
της δέσµευσης (4.5.7) 

4.5.9 Αριθµός 
τιµολογίου   
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4.5.10 Σειρά τιµολογίου   

4.5.11 Ηµεροµηνία 
τιµολογίου   

4.5.12 ΑΦΜ   Αριθµός φορολογικού µητρώου του πιστωτή 

4.5.13 Ποσό τιµολογίου  

* Το τιµολόγιο ενδέχεται να αναφέρεται σε πολλούς 
ΚΑΕ – στον κάθε ΚΑΕ θα εµφανίζεται η αξία του 
τιµολογίου που τον αφορά – ενδεχοµένως κάποια 
τιµολόγια να εµφανίζονται σε διάφορους ΚΑΕ, στην 
ίδια ή και σε διαφορετικές δεσµεύσεις 

4.5.14 Αριθµός 
εντάλµατος 
πληρωµής 

 
 

4.5.15 Ποσό πληρωµής  

Ένα ένταλµα µπορεί να αφορά διάφορα παραστατικά 
και διάφορους ΚΑΕ. Θα αναγράφεται το ποσό που 
αναφέρεται στον συγκεκριµένο ΚΑΕ και για το 
συγκεκριµένο τιµολόγιο 

4.5.16 Ηµεροµηνία 
εξόφλησης  

Ηµεροµηνία πληρωµής του παραστατικού (02.31) 
ανεξαρτήτως εάν η πληρωµή γίνεται άµεσα ή µε 
επιταγή 

4.5.17 
Είδος 
παραστατικού 
πληρωµής 

 
χρηµατικού εντάλµα, χρηµατικό εντάλµα 
προπληρωµής, κλπ 

4.5.18 Εκκρεµείς 
δεσµεύσεις  

Το ποσό των δεσµεύσεων που δεν έχουν εξοφληθεί, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη τιµολογίου. Ουσιαστικά 
προκύπτει από τη διαφορά του ποσού πληρωµής 
(4.5.15) και το ποσό της δέσµευσης (4.5.7) 

4.5.19 Απλήρωτες 
υποχρεώσεις  

Το ποσό των δεσµεύσεων για το οποίο υπάρχει 
τιµολόγιο αλλά δεν έχει εξοφληθεί. Ουσιαστικά 
προκύπτει από τη διαφορά του ποσού πληρωµής 
(4.5.15) και του ποσού του τιµολογίου (4.5.13) 

4.5.19.1 
Απλήρωτες 
υποχρεώσεις προς 
Γενική Κυβέρνηση 

 
Το ποσό της στήλης 4.5.19.1 που αφορά Φορείς 
Γενικής Κυβέρνησης 

4.5.19.2 
Απλήρωτες 
υποχρώσεις προς 
Τρίτους 

 
Το ποσό της στήλης 4.5.19.1 που αφορά Φορείς 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης 

4.5.20 
Ηµεροµηνία 
υποχρέωσης 
εξόφλησης 

DD/MM/YYYY 

Καταχωρείται η ηµεροµηνία υποχρέωσης εξόφλησης, 
εάν προκύπτει από συµβατική υποχρέωση ή από 
άλλο σχετικό όρο. Εάν δεν προκύπτει τέτοια 
πληροφορία καταχωρείται η ηµεροµηνία του 
τιµολογίου.  

4.5.21 Εκκρεµείς οφειλές 
από 1-30 ηµέρες 

 Το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων (4.5.19) για 
τις οποίες έχει παρέλθει η ηµεροµηνία υποχρέωσης 
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προς Γενική 
Κυβέρνηση 

εξόφλησης (4.5.20) για χρονικό διάστηµα από 1 έως 
30 ηµερολογιακές ηµέρες και αφορούν φορείς της 
γενικής κυβέρνησης. 

4.5.22 
Εκκρεµείς οφειλές 
από 1-30 ηµέρες 
προς Τρίτους 

 

Το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων (4.5.19) για 
τις οποίες έχει παρέλθει η ηµεροµηνία υποχρέωσης 
εξόφλησης (4.5.20) για χρονικό διάστηµα από 1 έως 
30 ηµερολογιακές ηµέρες και αφορούν φορείς εκτός 
της γενικής κυβέρνησης. 

4.5.23 

Εκκρεµείς οφειλές 
από 31-60 ηµέρες 
προς Γενική 
Κυβέρνηση 

 

Το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων (4.5.19) για 
τις οποίες έχει παρέλθει η ηµεροµηνία υποχρέωσης 
εξόφλησης (4.5.20) για χρονικό διάστηµα από 31 
έως 60 ηµερολογιακές ηµέρες και αφορούν φορείς 
της γενικής κυβέρνησης. 

4.5.24 
Εκκρεµείς οφειλές 
από 31-60 ηµέρες 
προς Τρίτους 

 

Το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων (4.5.19) για 
τις οποίες έχει παρέλθει η ηµεροµηνία υποχρέωσης 
εξόφλησης (4.5.20) για χρονικό διάστηµα από 31 
έως 60 ηµερολογιακές ηµέρες και αφορούν φορείς 
εκτός της γενικής κυβέρνησης. 

4.5.25 

Εκκρεµείς οφειλές 
από 61-90 ηµέρες 
προς Γενική 
Κυβέρνηση 

 

Το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων (4.5.19) για 
τις οποίες έχει παρέλθει η ηµεροµηνία υποχρέωσης 
εξόφλησης (4.5.20) για χρονικό διάστηµα από 61 
έως 90 ηµερολογιακές ηµέρες και αφορούν φορείς 
της γενικής κυβέρνησης. 

4.5.26 
Εκκρεµείς οφειλές 
από 61-90 ηµέρες 
προς Τρίτους 

 

Το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων (4.5.19) για 
τις οποίες έχει παρέλθει η ηµεροµηνία υποχρέωσης 
εξόφλησης (4.5.20) για χρονικό διάστηµα από 61 
έως 90 ηµερολογιακές ηµέρες και αφορούν φορείς 
εκτός της γενικής κυβέρνησης. 

4.5.27 

Ληξιπρόθεσµες 
οφειλές άνω των 
90 ηµερών προς 
Γενική Κυβέρνηση 

 

Το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων (4.5.19) για 
τις οποίες έχει παρέλθει η ηµεροµηνία υποχρέωσης 
εξόφλησης (4.5.20) για χρονικό διάστηµα άνω των 
90 ηµερολογιακών ηµερών και αφορούν φορείς της 
γενικής κυβέρνησης. 

4.5.28 

Ληξιπρόθεσµες 
οφειλές άνω των 
90 ηµερών προς 
Τρίτους 

 

Το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων (4.5.19) για 
τις οποίες έχει παρέλθει η ηµεροµηνία υποχρέωσης 
εξόφλησης (4.5.20) για χρονικό διάστηµα άνω των 
90 ηµερολογιακών ηµερών και αφορούν φορείς 
εκτός της γενικής κυβέρνησης. 

    

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 

5.1 Έτος ΥΥΥΥ  

5.2 Μήνας ΜΜ  

5.3 ΚΑΕ  XX.XXXX  Υπηρεσία και 4ος Βαθµός (για Δήµο) ή Φορέας και 4ος 
Βαθµός  (για Περιφέρεια) 
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5.4 Εγκεκριµµένος ΠΥ   

5.5 Διαµορφωµένος 
ΠΥ   

5.6 
Αβεβαίωτοι 
χρηµατικοί 
κατάλογοι 

 
Ποσό χρηµατικών καταλόγων του συγκεκριµένου 
ΚΑΕ, οι οποίοι δεν έχουν βεβαιωθεί ταµειακά και 
έχουν σταλεί τα αποσπάσµατα στους οφειλέτες 

5.7 
Βεβαιώσεις 
χρηµατικών 
καταλόγων 

 
Βεβαιώσεις του συγκεκριµένου ΚΑΕ που προέρχονται 
από χρηµατικούς καταλόγους της στήλης 5.6 

5.8 Οίκοθεν 
βεβαιώσεις  Βεβαιώσεις του συγκεκριµένου ΚΑΕ που προέρχονται 

από οίκοθεν βεβαιώσεις 

5.9 Λοιπές βεβαιώσεις  Υπόλοιπες βεβαιώσεις (προσαυξήσεις, κρατήσεις 
εσόδων κλπ) 

5.10 Σύνολο 
Βεβαιώσεων  Το ποσό πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των 

στηλών 5.7 + 5.8 + 5.9 

5.11 Ληξιπρόθεσµες 
Οφειλές  Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες 

σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ΚΕΔΕ. 

5.12 

Ληξιπρόθεσµες 
οφειλές για τις 
οποίες έγινε 
στέρηση 
φορολογικής 
ενηµερότητας 

 

Ληξιπρόθεσµες οφειλές για τις οποίες έγινες στέρηση 
φορολογικής ενηµερότητας στις ΔΟΥ 

5.13 

Ληξιπρόθεσµες 
οφειλές για τις 
οποίες έχουν 
ληφθεί µέτρα 
είσπραξης 

 

Ληξιπρόθεσµες οφειλές για τις οποίες έχουν 
εφαρµοσθεί τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης του 
άρθρου 9 του ΚΕΔΕ 

5.14 

Ληξιπρόθεσµες 
οφειλές για τις 
οποίες 
εφαρµόστηκαν τα 
µέτρα επιδίωξης 
είσπραξης 

 
Ληξιπρόθεσµες οφειλές εφαρµόστηκαν τα µέτρα των 
στηλών 5.12 ή/και 5.13  

5.15 Εισπραχθέντα  Σύνολο εισπραχθέντων στον ΚΑΕ 

5.16 Εισπράξεις 
Ληξιπρόθεσµων  Το ποσό των εισπραχθέντων (5.15) που προέρχονται 

από είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών 

    

6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε ετήσια βάση) 

 Όπως προβλέπεται 
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Γενικές Παρατηρήσεις 

 
1. Για τον Ισολογισµό θα πρέπει να διευκρινιστεί αν θα αποστέλλεται PDF µε την 
πιστοποίηση του Ορκωτού ή ηλεκτρονικό αρχείο µε συγκεκριµένη γραµµογράφηση. 

2. Για τις Περιφέρειες και ΝΠΔΔ θα πρέπει να προβλεφθεί στα Απολογιστικά Στοιχεία, ότι 
η µορφή του ΚΑΕ (βλ. 1.1.3 & 1.2.3), θα περιλαµβάνει τον Φορέα (τρίψηφιος 
κωδικός πριν τον 4ο βαθµό) και όχι την Υπηρεσία (δίψηφιος κωδικός). Παράδειγµα: 
Περιφέρεια 291.1231, Δήµος 10.6011 

	  

	  


