ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Μέσα σε κάθε φάκελο Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπάρχουν δύο υποφάκελοι (δήμοι,
περιφέρειες) και σε κάθε υποφάκελο υπάρχουν εφτά (7) αναφορές :

Α. ΔΗΜΟΙ
1. ΕΣΟΔΑ ΕΩΣ 3ο ΒΑΘΜΟ-ΔΗΜΟΙ
Περιλαμβάνει τα έσοδα των δήμων (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων βάσει
του Νομού που ανήκουν), σε ανάλυση μονοψήφιων, διψήφιων και τριψήφιων κωδικών
αριθμών, για τις κατηγορίες του προϋπολογισμού:
1. Διαμορφωμένος Π/Υ
2. Βεβαιωθέντα έσοδα και
3. Εισπραχθέντα έσοδα
για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα.
2. ΕΣΟΔΑ 4ος ΒΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΙ
Περιλαμβάνει τα έσοδα των δήμων (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων βάσει
του Νομού που ανήκουν), σε ανάλυση τετραψήφιων κωδικών αριθμών, για τις κατηγορίες
του προϋπολογισμού:
1. Διαμορφωμένος Π/Υ
2. Βεβαιωθέντα έσοδα και
3. Εισπραχθέντα έσοδα
για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα.
3. ΕΞΟΔΑ ΕΩΣ 3ο ΒΑΘΜΟ-ΔΗΜΟΙ
Περιλαμβάνει τα έξοδα των δήμων (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων βάσει
του Νομού που ανήκουν), σε ανάλυση μονοψήφιων, διψήφιων και τριψήφιων κωδικών
αριθμών, για τις κατηγορίες του προϋπολογισμού:
1. Διαμορφωμένος Π/Υ
2. Δεσμευθέντα έξοδα
3. Ενταλθέντα έξοδα και
4. Πληρωθέντα έξοδα
για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα.
4. ΕΞΟΔΑ 4ος ΒΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΙ
Περιλαμβάνει τα έξοδα των δήμων (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων βάσει
του Νομού που ανήκουν), σε ανάλυση τετραψήφιων κωδικών αριθμών, για τις κατηγορίες
του προϋπολογισμού:
1. Διαμορφωμένος Π/Υ
2. Δεσμευθέντα έξοδα
3. Ενταλθέντα έξοδα και
4. Πληρωθέντα έξοδα
για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα.
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5. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 1 (ΑΝΑ ΔΗΜΟ / ΑΠΟΛΟΓ )
Περιλαμβάνει το σύνολο και την ανάλυση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι σε επίπεδο διψήφιων
κωδικών αριθμών , για την κατηγορία του προϋπολογισμού «Εισπραχθέντα έσοδα», για τα
έτη και τους μήνες που επιλέγονται.
Ο χρήστης επιλέγει το Δήμο για τον οποίο θέλει να αντλήσει στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγει
δύο μήνες, το μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ και το μήνα Δεκέμβριο. Στα έτη επιλέγει το
τρέχον έτος και το προηγούμενο. Για παράδειγμα, αν το σχέδιο Π/Υ 2021 έχει καταρτιστεί
με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο, τότε

Ο πίνακας που προκύπτει έχει αυτή τη μορφή

Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την περίοδο Ιαν.-Ιούλιος 2020 είναι
μεγαλύτερο από το συνολικό άθροισμα για την περίοδο Ιαν. Ιούλιος 2019, δηλαδή αν η
διαφορά τους είναι θετική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2021
για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους
2019 (Ιαν.-Δεκ.2019) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω
διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό
άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι, είναι το ποσό του έτους 2019.
Σημείωση : Από την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι έχει αφαιρεθεί ο ΚΑΕ 1421.
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6. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 2 (ΑΝΑ ΔΗΜΟ / ΑΠΟΛΟΓ )
Περιλαμβάνει το σύνολο και την ανάλυση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ IΙ σε επίπεδο διψήφιων
κωδικών αριθμών , για την κατηγορία του προϋπολογισμού «Εισπραχθέντα έσοδα», για τα
έτη και τους μήνες που επιλέγονται.
Ο χρήστης επιλέγει το Δήμο για τον οποίο θέλει να αντλήσει στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγει
δύο μήνες, το μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ και το μήνα Δεκέμβριο. Στα έτη επιλέγει το
τρέχον έτος και το προηγούμενο. Για παράδειγμα, αν το σχέδιο Π/Υ 2021 έχει καταρτιστεί
με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο, τότε

Ο πίνακας που προκύπτει έχει αυτή τη μορφή

Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ ΙI κατά την περίοδο Ιαν.-Ιούλιος 2020 είναι
μεγαλύτερο από το συνολικό άθροισμα για την περίοδο Ιαν.-Ιούλιος 2019, δηλαδή αν η

διαφορά τους είναι θετική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2021
για την ΟΜΑΔΑ IΙ (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους
2019 (Ιαν.-Δεκ.2019) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω
διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό
άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ IΙ, είναι το ποσό του έτους 2019.
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Περιλαμβάνει στοιχεία του Ισολογισμού όλων των δήμων για τις εξής κατηγορίες :
1. Διαθέσιμα
2. Υποχρεώσεις πλην δανείων
3. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις και
4. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης
εξόφλησης
για όλους τους μήνες από το έτος 2019 και έπειτα.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ισχύει ό,τι και στους δήμους, επισημαίνοντας τα εξής :
-

Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Α υπολογίζεται ως το άθροισμα των KAE (1000 μείον 1250),
3000, 4000, (5000 μείον 5200), (6000 μείον 6100 μείον 6620 μείον 6300), 7200.
Οι ΚΑΕ εμφανίζονται ανά χιλιάδα, εκατοντάδα και δεκάδα. Για παράδειγμα, ο 1000
εμφανίζεται ως 1, ο 1200 ως 12 και o 1250 ως 125.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
- Όταν ένας ΚΑΕ δεν εμφανίζεται στην εκάστοτε αναφορά σημαίνει ότι δεν έχει
καταχωρηθεί από τους αρμόδιους φορείς στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
- Οι χρήστες του ΚΔ μπορούν, εφόσον κάνουν λήψη της αναφοράς σε μορφή αρχείου
excel, να το επεξεργαστούν κατά τον τρόπο που επιθυμούν.
- Διευκρινήσεις για θέματα ΠΥ καθώς και οδηγίες για τον προσδιορισμό του
χρηματικού ή ταμειακού υπολοίπου και για το ύψος εγγραφής εξόδων
προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ), θα βρείτε στο σύνδεσμο
https://www.ypes.gr/faqs/?faqsTitle=&faqsCategory=149&ptype=faqs&submit
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