INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.11.05 17:41:27
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΛΜΠ465ΧΘ7-ΟΛΣ

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 78145

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης, Π. Καψής
Τηλέφωνο : 213-136 4009, 213-136 4808
e-mail : k.tryposkoufis@ypes.gr, p.kapsis@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα

Αρ. Εγκυκλίου : 110
ΘΕΜΑ: Οδηγίες κατάρτισης αναφορών Κόμβου Διαλειτουργικότητας από τα Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της αυτοδιοίκησης που υποχρεούνται να
εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014).
Με την αρ. 9/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4)
δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με το περιεχόμενο των μηνιαίων αναφορών που
υποχρεούνται να αποστέλλουν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΝΠΙΔ) στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Με την παρούσα εγκύκλιο, οι εν
λόγω οδηγίες εξειδικεύονται περαιτέρω για τα ΝΠΙΔ τα οποία είναι υπόχρεα εφαρμογής
του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
(Α΄251) και συγκεκριμένα για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ν.
1069/1080, τις Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών
Ανωνύμων Εταιριών), τις Αστικές Εταιρίες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα
Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.
Εξαρχής επισημαίνεται ότι στο άρθρο 39§2 του εν λόγω νόμου προβλέπεται ότι «Όπου από
τη νομοθεσία απαιτείται η υποβολή λογιστικών ή στατιστικών δεδομένων η οντότητα
οφείλει σε κάθε περίπτωση να συγκεντρώνει κατάλληλα από το λογιστικό της σύστημα και
να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται». Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλίσουν
την ορθότητα και την αξιοπιστία των αναφορών που αποστέλλουν στον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας, τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας οφείλουν να παραμετροποιήσουν τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματά τους
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονται ανά είδος αναφοράς στις επόμενες
ενότητες:
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Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΠΙΔ. Σκοπός της αναφοράς είναι η συνοπτική και ενιαία
αποτύπωση των στοιχείων εσόδων και εξόδων των ΝΠΙΔ με τρόπο που είναι συμβατός με
το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών και τους κανόνες που ισχύουν για τις δημοσιονομικές
στατιστικές. Η αντιστοίχιση των ΚΑΕ (δηλαδή των κατηγοριών) της αναφοράς με τους
λογαριασμούς των ελληνικών λογιστικών προτύπων, όπως αυτοί αναπτύσσονται στο
παράρτημα Γ΄ του ν. 4308/2014, κρίνεται σκόπιμο να βασιστεί στον πίνακα 1 της παρούσας.
Οι φορείς που κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 3§9 του νόμου και εφαρμόζουν το
σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ θα πρέπει να προσαρμόσουν τη στήλη «Λογαριασμός
Γενικής Λογιστικής» του πίνακα βάσει του αντίστοιχου πίνακα συσχέτισης που
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ε΄ του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, η αντιστοίχιση του
πίνακα 1 είναι ενδεικτική.
Εκτός του πίνακα 1, κατά την παραγωγή της αναφοράς των απολογιστικών στοιχείων, θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα ΕΛΠ, στην αναφορά
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΠΙΔ:
 Οι δαπάνες για την κτήση περιουσιακών στοιχείων (πάγια, αποθέματα και
χρηματοοικονομικά στοιχεία) καταγράφονται άμεσα ως έξοδα.
 Τα αντίτιμο πώλησης περιουσιακών στοιχείων (πχ πώληση παγίων) καταγράφεται ως
έσοδο στο σύνολό του.
 Η αναγνώριση των επιχορηγήσεων ως εσόδων πραγματοποιείται εντός της περιόδου
που εισπράττονται ή εντός της περιόδου κατά την οποία καθίσταται οριστική η έγκρισή
τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.
 Εξαιρούνται οι εγγραφές ή οι λογαριασμοί:
 προσαρμογής της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού (αποσβέσεις, απομειώσεις,
προσαρμογές στην εύλογη αξία κτλ) και αναστροφής αυτών,
 προβλέψεων και αναστροφής αυτών,
 συναλλαγματικών διαφορών,
 απόσβεσης επιχορηγούμενων παγίων επενδύσεων.
Β. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ,
ΔΑΝΕΙΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ). Σκοπός της αναφοράς είναι η συνοπτική αποτύπωση των
στοιχείων ισολογισμού των υπόχρεων φορέων. Η αντιστοίχιση των ΚΑΕ (δηλαδή των
κατηγοριών) της συγκεκριμένης αναφοράς με τους λογαριασμούς των ελληνικών
λογιστικών προτύπων, όπως αυτοί αναπτύσσονται στο παράρτημα Γ΄ του ν. 4308/2014,
πρέπει να βασιστεί στον πίνακα 2 της παρούσας. Και σε αυτή την περίπτωση, οι φορείς που
κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 3§9 του νόμου και εφαρμόζουν το σχέδιο
λογαριασμών του ΕΓΛΣ θα πρέπει να προσαρμόσουν τη στήλη «Λογαριασμός Γενικής
Λογιστικής» του πίνακα βάσει του αντίστοιχου πίνακα συσχέτισης που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα Ε΄ του νόμου. Κατά την παραγωγή της αναφοράς, πρέπει να δίνεται προσοχή
στα εξής:
i.
ii.

Είναι υποχρεωτική η διάκριση των καταθέσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδας από τις καταθέσεις που τηρούνται σε λοιπές τράπεζες.
Είναι υποχρεωτική η καταγραφή των χρεογράφων (έντοκα γραμμάτια, ομόλογα,
μετοχές κτλ) στην αξία κτήσης, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να εξαιρούνται οι
εγγραφές ή οι λογαριασμοί απομείωσης και αναστροφής αυτών.
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iii.

iv.

Είναι υποχρεωτική η διάκριση των υποχρεώσεων πλην δανείων σε υποχρεώσεις
προς τρίτους και σε υποχρεώσεις προς φορείς γενικής κυβέρνησης. Ως κριτήριο για
τον διαχωρισμό των προμηθευτών του φορέα που είναι φορείς της γενικής
κυβέρνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Σχετικό
αρχείο έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisiaytodioikisi/kombos-dialitoyrgikotitas/pinakas-a-f-m-foreon-genikis-kyvernisis.
Είναι υποχρεωτική η διάκριση των δανείων από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς
οργανισμούς σε δάνεια εσωτερικού και σε δάνεια εξωτερικού.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (αφορά μόνο τους φορείς γενικής κυβέρνησης).
Μέσω της συγκεκριμένης αναφοράς αποστέλλεται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων. Για την παραγωγή της αναφοράς, οι δαπάνες του
προϋπολογισμού του φορέα συνοψίζονται σε δύο ΚΑΕ (κατηγορίες), οι οποίοι συνδέονται
με τους ΚΑΕ της αναφοράς ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΠΙΔ, ως εξής:
NOFINANCIAL
FINANCIAL
NOBOUND
NO APPROVED

ΧA. ΕΞΟΔΑ εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών
XB. ΠΛΗΡΩΜΕΣ για χρηματοοικονομικές συναλλαγές
Δείτε εγκύκλιο 9/2018 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4)
Δείτε εγκύκλιο 9/2018 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4)

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (αφορά μόνο τους φορείς γενικής
κυβέρνησης). Μέσω της συγκεκριμένης αναφοράς αποστέλλεται στον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας σύνοψη των συναλλαγών του φορέα με άλλους φορείς της γενικής
κυβέρνησης. Για την παραγωγή της αναφοράς χρησιμοποιείται η ίδια κατηγοριοποίηση με
εκείνη της αναφοράς ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΠΙΔ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των οδηγιών της παρούσας και γενικότερα επί της
κατάρτισης των αναφορών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, οι φορείς μπορούν να
υποβάλλουν ερώτημα με έγγραφο προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ &
Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ \ Τμήμα Παρακολούθησης και
Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων. Το έγγραφο (ψηφιακά υπογεγραμμένο ή σαρωμένο
ακριβές αντίγραφο) θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ypes.gr.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.ypes.gr) στη διαδρομή: Το Υπουργείο \ Εγκύκλιοι (https://www.ypes.gr/eguklioi/) και στη
διαδρομή: Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ \ Κόμβος διαλειτουργικότητας \ Θεσμικό Πλαίσιο –
Οδηγίες
(https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombosdialitoyrgikotitas/thesmiko-plaisio-odigies).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Οι Δήμοι της χώρας με την παράκληση για άμεση διαβίβαση της παρούσας στις
Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ, στις Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ και στις Αστικές
Εταιρίες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συστήσει.
2. Οι Περιφέρειες της χώρας με την παράκληση για άμεση διαβίβαση της παρούσας στις
Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ που έχουν συστήσει.
3. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας
4. Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας.
5. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (με την
παράκληση για άμεση διαβίβαση του παρόντος από την ΚΕΔΕ στις ΠΕΔ)
6. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.
7. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών Γ13
(nat.accounts@statistics.gr p.papanikolakos@statistics.gr)
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Π/Υ
Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας
(i.armagou@glk.gr, dpdsm@glk.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ KAE ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ "ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΠΙΔ" ΚΑΙ "ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Ν. 4308/2014 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)
ΕΣΟΔΑ
Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής

SA. ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών
συναλλαγών)
SA.01.01 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
(από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)

+

SA.02.01 Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές
πρόγραμμα δράσης, προγραμματικές συμβάσεις κλπ)

SA.03.01 Έσοδα (επιχορηγήσεις) από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
71.04 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΈΣΟΔΑ (ως προς το
σκέλος που αντιστοιχεί στα έσοδα
παρεπόμενων ασχολιών του λογ. 75/ΕΓΛΣ)

Βλ. στήλη "Παρατηρήσεις"

+

58. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
71.02 και 71.03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ και
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (εφόσον το ποσό της
επιχορήγησης μεταφέρεται άμεσα στο
αποτέλεσμα της χρήσης)

SA.04.01 Τόκοι

72 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

SA.05.01 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

58. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
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Παρατηρήσεις
Εξαιρούνται οι εγγραφές ή οι αναλυτικοί
λογαριασμοί που εμπίπτουν στην κατηγορία
SA.02.01
Καταγράφονται:
1) τα έσοδα των κοινωφελών επιχειρήσεων από
τους οικείους δήμους στο πλαίσιο εκτέλεσης των
διετών προγραμμάτων δράσης,
2) τα έσοδα των ΝΠΙΔ από άλλους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο εκτέλεσης
προγραμματικών συμβάσεων και
3) παρεμφερή με τις ως άνω περιπτώσεις έσοδα
ανεξαρτήτως από τους λογαριασμούς στους
οποίους τηρούνται οι σχετικές συναλλαγές.
Ως προς το σκέλος των εγγραφών που αφορούν
έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και λοιπά προγράμματα), όπως αυτό
οριοθετείται με την ετήσια εγκύκλιο κατάρτισης
του ΠΔΕ (για το έτος 2019 με την αρ.
25853/28.02.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ)).
Ως προς το σκέλος των εγγραφών που αφορούν
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+

+
SA.05.02 Επιχορηγήσεις από εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.

+
SA.05.03 Λοιπές επιχορηγήσεις

+
SA.05.04 Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.

71.02 και 71.03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ και
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (εφόσον το ποσό της
επιχορήγησης μεταφέρεται άμεσα στο
αποτέλεσμα της χρήσης)
58. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
71.02 και 71.03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ και
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (εφόσον το ποσό της
επιχορήγησης μεταφέρεται άμεσα στο
αποτέλεσμα της χρήσης)
58. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
71.02 και 71.03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ και
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (εφόσον το ποσό της
επιχορήγησης μεταφέρεται άμεσα στο
αποτέλεσμα της χρήσης)
58. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
71.02 και 71.03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ και
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (εφόσον το ποσό της
επιχορήγησης μεταφέρεται άμεσα στο
αποτέλεσμα της χρήσης)
71.04 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΈΣΟΔΑ
71.05 ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

SA.06.01 Λοιπά έσοδα
+
+
SA.07.01 Έσοδα (εισπράξεις) για αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου

74 ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
40.00 και 40.01 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ και ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
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επιχορηγήσεις απευθείας από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (δηλαδή από τον Προϋπολογισμό
Υπουργείου ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτός
του ΠΔΕ).
Ως προς το σκέλος των εγγραφών που αφορούν
έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και
λοιπά προγράμματα), όπως αυτό οριοθετείται με
την ετήσια εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ (και για
το έτος 2019 με την αρ. 25853/28.02.2019
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ)).
Ως προς το σκέλος των εγγραφών που δεν
εμπίπτουν στις περιπτώσεις SA.02.01, SA.05.01,
SA.05.02 και SA.05.04.

Ως προς το σκέλος των εγγραφών που αφορούν
έργα που χρηματοδοτούνται απευθείας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από 71.04 και 71.05 Εξαιρούνται οι εγγραφές ή οι
αναλυτικοί λογαριασμοί που αντιστοιχούν στα
έσοδα παρεπόμενων ασχολιών του λογ. 75/ΕΓΛΣ
και οι εγγραφές που εμπίπτουν στην κατηγορία
SA.02.01
Το ΝΠΙΔ θα πρέπει να μπορεί να διαχωρίζει τα
έσοδα από την πώληση παγίων

ΑΔΑ: ΨΛΜΠ465ΧΘ7-ΟΛΣ

+

40.06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής

SB. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ από χρηματοοικονομικές
συναλλαγές

Παρατηρήσεις

52 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
+
SB.01.01 Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια
+
SB.01.02 Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων
SB.02.01 Εισπράξεις από εκποίηση τίτλων Ελληνικού
Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)

53.01 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
53.02 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
32 ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
Ως προς το σκέλος των εγγραφών ή των
αναλυτικών λογαριασμών που αφορούν στα
έσοδα από την εκποίηση εντόκων γραμματίων και
ομολόγων
Ως προς το σκέλος των εγγραφών ή των
αναλυτικών λογαριασμών που αφορούν στα
έσοδα από την εκποίηση μετοχών, λοιπών
συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων
Ως προς το σκέλος των εγγραφών ή των
αναλυτικών λογαριασμών που αφορούν στα
έσοδα από την εκποίηση λοιπών κινητών αξιών
(ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)

34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

SB.02.02 Εισπράξεις από εκποίηση μετοχών, λοιπών
συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων

SB.02.03 Εισπράξεις από εκποίηση λοιπών κινητών
αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)

SΖ. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
SZ.01.01 Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού)
που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση

+

36 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής
Διαθέσιμα 31.12 προηγούμενου οικονομικού
έτους όπως αυτά έχουν προσαρμοστεί για την
ενσωμάτωσή τους στον προϋπολογισμό
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Παρατηρήσεις
Αποτελεί αποκλειστικά στοιχείο του
προϋπολογισμού

ΑΔΑ: ΨΛΜΠ465ΧΘ7-ΟΛΣ

ΕΞΟΔΑ
Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής

ΧA. ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών
συναλλαγών)

Παρατηρήσεις

60 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
XA.01.01 Αμοιβές προσωπικού

-

XA.01.02 Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
(επιχορηγήσεις- χορηγίες)

60.04 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τριτοβάθμιος λογαριασμό του "64.12 ΛΟΙΠΑ
ΈΞΟΔΑ"
65 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

XA.01.03 Τόκοι

+

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
+
+

XA.01.04 Λοιπά έξοδα

XA.01.05 Δαπάνες για επενδύσεις

67 ΑΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ, ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
69.01 ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΞΟΔΟ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Καταχωρούνται τα ποσά επιβεβαίωσης των
προβλέψεων, δηλαδή τα ποσά χρέωσης των
τριτοβάθμιων λογαριασμών του 57 σε πίστωση
λογαριασμού διαθεσίμων ή υποχρεώσεων

+

57 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

+

ΟΜΑΔΑ 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΑΓΟΡΕΣ/02,
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/03, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/04)
81. ΈΞΟΔΑ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

+

-

Το ΝΠΙΔ θα πρέπει να μπορεί να διαχωρίζει τους
τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου από
το κόστος κτήσης των παγίων
Εξαιρούνται οι εγγραφές που εμπίπτουν στην
περίπτωση XA.01.02

ΟΜΑΔΑ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΑΓΙΑ)
ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
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Οι δαπάνες για ιδιοπαραγωγή καταγράφονται στις
κατηγορίες SA.06.01 και XA.01.04
Το ΝΠΙΔ θα πρέπει να μπορεί να διαχωρίζει τους
τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου από
το κόστος κτήσης των παγίων

ΑΔΑ: ΨΛΜΠ465ΧΘ7-ΟΛΣ

Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής

XB. ΠΛΗΡΩΜΕΣ για χρηματοοικονομικές
συναλλαγές

Παρατηρήσεις

52 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
+
XB.01.01 Χρεολύσια δανείων
+
XB.01.02 Χορήγηση δανείων σε τρίτους
ΧΒ.02.01 Αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα
γραμμάτια και ομόλογα)
ΧΒ.02.02 Αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και
αμοιβαίων κεφαλαίων

+

53.01 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
53.02 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
32 ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
36 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΧΒ.02.03 Αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα
εταιρειών, τραπεζών)
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Ως προς το σκέλος των εγγραφών ή των
αναλυτικών λογαριασμών που αφορούν στο
κόστος κτήσης εντόκων γραμματίων και ομολόγων
Ως προς το σκέλος των εγγραφών ή των
αναλυτικών λογαριασμών που αφορούν στο
κόστος κτήσης μετοχών, λοιπών συμμετοχών και
αμοιβαίων κεφαλαίων
Ως προς το σκέλος των εγγραφών ή των
αναλυτικών λογαριασμών που αφορούν στο
κόστος κτήσης λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα
εταιρειών, τραπεζών)

ΑΔΑ: ΨΛΜΠ465ΧΘ7-ΟΛΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ KAE ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ "ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/61968/0094/17.09.2010 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)" ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Ν. 4308/2014 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ)
Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής

Στοιχείο αναφοράς

Παρατηρήσεις

38.01 ΤΑΜΕΙΟ

Δηλώνεται το υπόλοιπο του παρακείμενου λογαριασμού.

Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
38.04 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Δηλώνονται τα υπόλοιπα των κατωτεροβάθμιων
λογαριασμών που αφορούν στην Τράπεζα της Ελλάδας,
όπως αυτά προκύπτουν μετά από τη μηνιαία συμφωνία
με τα αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών (extrait) της
Τράπεζας.

Καταθέσεις σε λοιπές τράπεζες

38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
38.04 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αντίστοιχα με παραπάνω για τους λογαριασμούς που
τηρούνται στις εμπορικές τράπεζες

Ταμείο (μετρητά και επιταγές)

Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και
ομόλογα)

34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Λοιπά Ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ.)

34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μετοχές (λοιπές συμμετοχές, μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων)

34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
+

Δηλώνονται τα υπόλοιπα των παρακείμενων
λογαριασμών ανά κατηγορία χρεογράφου, εξαιρουμένων
των εγγραφών ή / και των κατωτεροβάθμιων
λογαριασμών αναπροσαρμογής της αξίας τους

36 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
32 ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

Δάνεια προς τρίτους

Δηλώνεται το υπόλοιπο του παρακείμενου λογαριασμού

52 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
+
Δάνεια από πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς
+

53.01 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
53.02 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
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Δηλώνονται τα υπόλοιπα των παρακείμενων
λογαριασμών

ΑΔΑ: ΨΛΜΠ465ΧΘ7-ΟΛΣ

Δάνεια Εσωτερικού

Βλ. στήλη "Παρατηρήσεις"

Δηλώνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών που αφορούν
σε δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού

Δάνεια Εξωτερικού

Βλ. στήλη "Παρατηρήσεις"

Δηλώνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών που αφορούν
σε δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
+
Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης

+
-

Υποχρεώσεις σε φορείς γενικής κυβέρνησης
+

51 ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
53.01 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
53.02 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
55 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
(50 + 51 + 53 - 53.01 - 53.02) όταν
αφορούν ΦΓΚ
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Δηλώνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών, ως προς το
σκέλος που αφορούν υποχρεώσεις σε φορείς εκτός
γενικής κυβέρνησης

Αντίστοιχα με παραπάνω για τους φορείς της γενικής
κυβέρνησης

ΑΔΑ: ΨΛΜΠ465ΧΘ7-ΟΛΣ
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