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  Αθήνα ,  4  Νοεμβρίου 2019
  Αριθμ. Πρωτ.:  78577

   ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
      

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 
Δικαίου (ΝΠΙΔ) του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

ΣΧΕΤ:  

α) Οι διατάξεις  του  άρθρου  4 του ν. 4111/2013  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» όπως αυτές  τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 197 του ν. 4555/2018 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ….  και άλλες διατάξεις»

β) Η 2/55677/ΔΠΓΚ/05.07.2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του α΄ σχετικού, το Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ θα προβεί σε αξιολόγηση και παροχή  γνώμης επί των σχεδίων προϋπολογισμού 
έτους 2020 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του υποτομέα των ΟΤΑ, ήτοι των 
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν ενταχθεί στη Γενική Κυβέρνηση.

Η υποβολή των σχεδίων θα πραγματοποιηθεί από τους Στατιστικούς Ανταποκριτές μέσω του δελτίου Σχ. 
Προϋπ 2020 που έχει δημιουργηθεί στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (εφεξής ΔΒΔ) για αυτό 
το σκοπό.  Το δελτίο Σχ. Προϋπ 2020 ακολουθεί την ίδια κατηγοριοποίηση εσόδων, εξόδων και στοιχείων 
ισολογισμού με εκείνη που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της υποβολής των μηνιαίων απολογιστικών 
στοιχείων των ΝΠΙΔ στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣ και αποτελείται από τους 
εξής πίνακες και καρτέλες:

Α)  τους πίνακες «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ», οι οποίοι αποτελούνται από δύο (2) στήλες:  τη στήλη 
«ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019», στην οποία θα καταγραφούν οι εκτιμήσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για την περίοδο 01.01 – 31.12.2019, και τη στήλη «Π/Υ 2020», στην οποία θα 
καταγραφούν τα έσοδα και οι πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αυτά 
αναγράφονται στην απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
φορέα.
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Β) τον πίνακα «III. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», ο οποίος αποτελείται από δύο (2) στήλες: «31.12.2019 (εκτίμηση)» 
και «31.12.2020 (πρόβλεψη)»

Γ) τον υπο-πίνακα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ», όπου υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα 
σύμφωνα με την ισχύουσα μεθοδολογία για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, η οποία 
περιγράφεται στο παράρτημα I του παρόντος. 

Εφιστάται η προσοχή των στατιστικών ανταποκριτών στα εξής: 
 Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου «Τύπος Προϋπολογισμού» της καρτέλας «Οργανωτικές 

μονάδες» στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats.
 Εάν ο φορέας καταρτίζει προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση, τότε υποχρεωτικά συμπληρώνεται το 

πεδίο adj: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -
[(5ya έτους ν)-(5ya έτους ν-1)] σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος I.

 Το δελτίο θα θεωρείται ότι έχει υποβληθεί μόνο μετά την οριστικοποίησή του. 

Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τη 
διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων στη βάση.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή : Υπουργείο \ 
Αναρτηθέντα Έγγραφα \ Έγγραφα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Συνημμένα:
Ένας (1) Πίνακας Υπόχρεων Φορέων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Οι Δήμοι της χώρας και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών που ανήκουν στη Γενική 

Κυβέρνηση (με την παράκληση για άμεση διαβίβαση του παρόντος από τους δήμους στα νομικά 
πρόσωπά ιδιωτικού δικαίου βάσει του πίνακα υπόχρεων φορέων).

2. Οι Περιφέρειες της χώρας και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών που ανήκουν στη 
Γενική Κυβέρνηση (με την παράκληση για άμεση διαβίβαση του παρόντος από τους δήμους στα 
νομικά πρόσωπά ιδιωτικού δικαίου βάσει του πίνακα υπόχρεων φορέων).

3. Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας.
4. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (με την παράκληση για άμεση 

διαβίβαση του παρόντος από την ΚΕΔΕ στις ΠΕΔ βάσει του πίνακα υπόχρεων φορέων).
5. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.
6. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Οικονομικών
1. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική (deputyminister-

secr@minfin.gr)
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής (gsfp@glk.gr)
3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους \ Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού 
-  Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης  (dpgk@glk.gr) 

http://komvos.ypes.gr/stats
mailto:deputyminister-secr@minfin.gr
mailto:deputyminister-secr@minfin.gr
mailto:gsfp@glk.gr
mailto:dpgk@glk.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5db829190494ae0909dab2ca στις 06/11/19 18:49
3

 - Δ/νση  Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων (fd@glk.gr) 
Πανεπιστημίου 37, 10165 – ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                         
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής
5. Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων  Τ.Α.
- Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Μεθοδολογία προσδιορισμού δημοσιονομικού αποτελέσματος

 Γενικής Κυβέρνησης

Η μεθοδολογία προσδιορισμού του δημοσιονομικού αποτελέσματος που προκύπτει από τους 
προϋπολογισμούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - όπως αυτή αποτυπώνεται στην αρ. 
2/55677/ΔΠΓΚ/05.07.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αντικείμενο την κατάρτιση 
προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020 (γ΄ σχετικό) -  απορρέει από τις 
κατευθύνσεις και το πλαίσιο καταγραφής και παρακολούθησης των δημοσιονομικών στοιχείων που 
θέτει το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010» (European System of Accounts 2010), εφεξής ESA 
2010, όπως αυτό έχει θεσπιστεί με τον αρ. 549/2013 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013.

Α. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίζουν και εκτελούν 
προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση υπολογίζεται ως εξής:

(+) Έσοδα (εισπράξεις) έτους Χ από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές
(-) Έξοδα (πληρωμές) έτους Χ  από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές
(=) Ισοζύγιο εσόδων και εξόδων έτους Χ από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Β. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίζουν και εκτελούν 
προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση υπολογίζεται ως εξής:

(+) Έσοδα (εισπράξεις) έτους Χ από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές
(-) Έξοδα (πληρωμές) έτους Χ  από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές
(=) Ισοζύγιο εσόδων και εξόδων έτους Χ από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές

(+) / (-) Μείωση / αύξηση απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους κατά το έτος Χ
(=) Δημοσιονομικό πλεόνασμα (+) / έλλειμμα (-) έτους Χ

Για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος είναι απαραίτητη η προσαρμογή του 
ισοζυγίου εσόδων και εξόδων από ταμειακή βάση σε δεδουλευμένη βάση (κατά ESA 2010). Αυτό 
πραγματοποιείται μέσω της ενσωμάτωσης της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων (εκτός 
δανείων) προς τρίτους (δηλαδή προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

(+) Απλήρωτες υποχρεώσεις (εκτός δανείων) προς τρίτους 31.12 έτους Χ
(-) Απλήρωτες υποχρεώσεις (εκτός δανείων) προς τρίτους 31.12 έτους Χ-1
(=) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους Χ

Εάν η μεταβολή των υποχρεώσεων προς τρίτους είναι θετική, δηλαδή αυξήθηκαν (ή εκτιμάται ότι θα 
αυξηθούν εάν πρόκειται για πρόβλεψη), τότε για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος 
το ποσό της αύξησης αφαιρείται από το ποσό του ισοζυγίου εσόδων και εξόδων. Εάν η μεταβολή των 
υποχρεώσεων προς τρίτους είναι αρνητική, δηλαδή μειώθηκαν (ή εκτιμάται ότι θα μειωθούν εάν 
πρόκειται για πρόβλεψη), τότε για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος το ποσό της 
μείωσης αφαιρείται από το ποσό του ισοζυγίου εσόδων και εξόδων.
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