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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. 
 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ. Χιώτη 
Τηλ: 213.13.64.810 
e-mail: m.xioti@ypes.gr 

 

Να σταλεί µέσω e-mail 

 

Αθήνα,  17 Φεβρουαρίου 2016 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 4857 

 

Προς: ∆ήµους και Περιφέρειες της 
Χώρας (µε την παράκληση να ενηµερώσουν 
τα νοµικά τους πρόσωπα που είναι 
ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης) 
-∆/νσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών 
   

 

Αρ. Εγκυκλίου : 6 

ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνιαίας έκθεσης Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων. 

ΣΧΕΤ:  

1. Τα άρθρα 24 και 25 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας – 

∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’αρίθ.2/98253/0094/30.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών. 

3. Την υποπαράγραφο Γ2 του Ν.4093/2012 

 

Σύµφωνα µε την αναφερόµενη στη σχετική Εγκύκλιο  οι προϊστάµενοι των Οικονοµικών 

Υπηρεσιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συντάσσουν και αποστέλλουν στα εποπτεύοντα 

Υπουργεία µηνιαίες εκθέσεις εξέλιξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους.  

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι να παράσχει οδηγίες για τη βελτίωση και αποτελεσµατικότερη 

επεξεργασία της δηµοσιονοµικής πληροφορίας που παρέχεται από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού µε την 

συµπλήρωση  µίας ενιαίας και πρότυπης έκθεσης . Επισηµαίνεται ότι µέσω της καθιέρωσης υποβολής της 

πρότυπης έκθεσης συντονίζεται αποτελεσµατικότερα η εν λόγω διαδικασία, παρέχονται ενιαίες οδηγίες 

συµπλήρωσης για όλους τους φορείς και  αντιµετωπίζονται ζητήµατα σχετικά µε  ερωτήµατα των φορέων 

για το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών και τη διαδικασία συµπλήρωσης καθώς και  την υποβολή εκθέσεων 

διαφορετικής µορφής από κάθε φορέα πού είτε παρουσίαζε ουσιαστικές ελλείψεις είτε πληθώρα µη 

απαιτούµενων στοιχείων. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Για την συµπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 1, στις στήλες (1) και (2) της κατηγορίας «Υποχρεώσεις 

Μητρώου ∆εσµεύσεων»,  ο Φορέας συµπληρώνει τις εκκρεµείς και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές αντίστοιχα 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(Ως προς τον ΠΙΝΑΚΑ 2) 
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όπως αυτές προκύπτουν από το τηρούµενο Μητρώο ∆εσµεύσεων. Στις  στήλες (3) και (4) της κατηγορίας 

«Υποχρεώσεις καθ υπέρβαση πιστώσεων» ο φορέας συµπληρώνει τις εκκρεµείς και ληξιπρόθεσµες 

οφειλές οι οποίες αφορούν τις  δαπάνες που έχουν επιβληθεί από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από 

διατάξεις νόµου, οι οποίες δεν εµφανίζονται στο αναλυτικό Μητρώο ∆εσµεύσεων και δεν έχουν 

ενσωµατωθεί ακόµα στον προϋπολογισµό του.  Στη στήλη (5) της κατηγορίας «Λοιπές Υποχρεώσεις» ο 

φορέας συµπληρώνει τις τυχόν µη νόµιµες και κανονικές και απορριφθείσες κατά την εκκαθάριση δαπάνες. 

 Στη στήλη των ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ, ο Φορέας, επεξηγεί το είδος της δαπάνης των στηλών (3) και 

(5) διευκρινίζοντας αν πρόκειται για δικαστική απόφαση ή δαπάνη µε υπέρβαση πιστώσεων ή µη νόµιµη 

δαπάνη ή ότι ο ίδιος κρίνει ως χρήσιµη πληροφόρηση για την συγκεκριµένη υποχρέωση. 

Όσον αφορά στη συµπλήρωση των γραµµών του πίνακα σηµειώνουµε τα εξής :  

Τα στοιχεία υποχρεώσεων των ετών  2013 και 2014 (κλείσιµο έτους) συµπληρώνονται µόνο για τις 

στήλες (1) και (2). Τα στοιχεία υποχρεώσεων του έτους 2015 καθώς και των επόµενων κάθε φορά µηνών 

αναφοράς  (έτους 2016) συµπληρώνονται για όλες τις στήλες του πίνακα. Επιπλέον συµπληρώνονται και τα 

ποσοστά µεταβολής των ποσών του µήνα αναφοράς σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα αλλά και το 

προηγούµενο έτος. Η αύξηση του ποσού των υποχρεώσεων αποτυπώνεται µε θετικό πρόσηµο και η µείωση 

µε αρνητικό.  

Σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του µήνα αναφοράς είναι µεγαλύτερες από αυτές του 

προηγούµενου µήνα ή της λήξης του προηγούµενου έτους τότε ο Φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει τους 

λόγους και τους προτεινόµενους τρόπους αντιµετώπισης, στο πεδίο του πίνακα µε τίτλο «Αιτιολόγηση και 

τρόποι αντιµετώπισης (ελεύθερο κείµενο)».  

 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ -ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

Στις περιπτώσεις που οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του µήνα αναφοράς είναι µεγαλύτερες από αυτές 

του προηγούµενου µήνα ή της λήξης του προηγούµενου έτους,  τότε ο φορέας συµπληρώνει και τον 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ 1, εάν και µόνο εάν, στις ληξιπρόθεσµες οφειλές του µήνα αναφοράς περιλαµβάνονται 

παραστατικά τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµα την 31.12.2015 και το ποσό αυτών υπερβαίνει το 5% 

του συνόλου των ληξιπρόθεσµων οφειλών του φορέα. Για  παράδειγµα, εάν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του 

µήνα αναφοράς είναι 100.000 € ,και υπάρχει τιµολόγιο 5.000 € ή µεγαλύτερης αξίας µε ηµεροµηνία 

υποχρέωσης πληρωµής την 30η Σεπτεµβρίου 2015 ή νωρίτερα ο Φορέας συµπληρώνει τα στοιχεία του 

συγκεκριµένου παραστατικού στον αναλυτικό πίνακα των παραστατικών. (ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 1). 

Επισηµαίνεται ότι ο ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 1 συµπληρώνεται ΜΟΝΟ από τους Φορείς στους οποίους 

συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Για την συµπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 2  θα ακολουθηθούν οι ίδιες  οδηγίες µε την συµπλήρωση του 

ΠΙΝΑΚΑ 1.   
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ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  

Για την συµπλήρωση του ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ 2 θα ακολουθηθούν οι ίδιες οδηγίες µε την συµπλήρωση 

του ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ 1.            

 

Η έκθεση για το µήνα αναφοράς Ιανουάριο 2016 καθώς και όλες οι επόµενες εκθέσεις θα 

αποστέλλονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της παρούσας Εγκυκλίου στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

m.xioti@ypes.gr και s.giourouki@ypes.gr. Η προθεσµία υποβολής των εκθέσεων όπως αυτή προκύπτει από 

την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών είναι η 18η του επόµενου µήνα από το µήνα αναφοράς. Ειδικά 

για το µήνα Ιανουάριο 2016 οι εκθέσεις δύνανται να αποσταλούν έως και  την 24/2/2016. 

 

 
 

 

Συνηµµένα: 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Φορείς εκτός ΓΚ 

2. ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 1:Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Φορείς εκτός ΓΚ- Παραστατικά 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις  προς φορείς  ΓΚ 

4. ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς φορείς ΓΚ- Παραστατικά 

 

  

                                                                                                                                      

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
Υπουργείο Οικονοµικών 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής & 
Προϋπολογισµού 
-∆/νση Προϋπολογισµού της Γενικής 
Κυβέρνησης (d20@glk.gr, dpgk@glk.gr) 
-∆/νση Προγραµµατισµού, ∆ηµοσιονοµικών 
Στοιχείων & Μεθοδολογίας (fd@glk.gr, dpdsm@glk.gr) 
 
Πανεπιστηµίου 37, 10165  – ΑΘΗΝΑ 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών & 
∆ιοικ. Υποστήριξης 

4. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α.  
       (-Τµήµα Παρακολούθησης & 
Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων 
Τ.Α. 

        -Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης & 
Προϋπολογισµού Τ.Α.) 

  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 

Κ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 


