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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                         

Πληροφορίες: Μ. Γαρίου 
E: m.gariou@ypes.gr |T: 213 136 4816

Αθήνα,  24  Αυγούστου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 55767

Προς:    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
    

ΘΕΜΑ: Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023,  των δήμων και 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών

ΣΧΕΤ: α)  Η 34574/05.07.2018 (Β΄ 2942 και 3635) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού της διαδικασίας στοχοθεσίας, 
υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των 
φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ (απόφαση στοχοθεσίας).
β) Η 49039/25.07.2022 (Β΄ 3976) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2023 των 
Δήμων.

Εν όψει της κατάρτισης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης έτους 2023, σας γνωρίζουμε ότι 
α) λόγω της τροποποίησης των κωδικών αριθμών εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των 
δήμων με το άρθρο 4 της απόφασης του β΄ σχετικού και β) προκειμένου να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η παρακολούθηση των προϋπολογισμών, η αντιστοίχιση των κατηγοριών 
(γραμμών) των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 των δήμων και 
των νπδδ αυτών με τους κωδικούς τους προϋπολογισμού τροποποιείται και διαμορφώνεται  ως 
εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

Γραμμή 1: Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (έχει επέλθει μεταβολή)

(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς 

πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων
(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 

(μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
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(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)

(+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές
(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους

Γραμμή 2: Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές (έχει επέλθει μεταβολή)

(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς 

πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
(-) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων
(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 

(μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
(-) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα υπ’ αριθμ. 
22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)]

(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)
(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 

4608/2019)
(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα
(-) ([60-69]-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που 

παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 – 69
(σύμφωνα με τις οδηγίες παρακολούθηση των χρηματοροών του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ καθώς και των συναφών προγραμμάτων)
(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ

Γραμμή 3α: Ίδια Έσοδα (χωρίς μεταβολή)

(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία
(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
(+) (05) _Φόροι και εισφορές
(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα
(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες
(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα
(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα

Γραμμή 3β: Έσοδα ΠΟΕ που προβλέπεται να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν για πρώτη φορά 
(χωρίς μεταβολή)

(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  για πρώτη φορά



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62ff486470128e28a8c4cc2d στις 29/08/22 13:53
3/4

Γραμμή 4: Έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ (χωρίς μεταβολή)

(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

Γραμμή 5: Λοιπά έσοδα (έχει επέλθει μεταβολή)

(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια
(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα υπ’ αριθμ. 
22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)]

(-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)
(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 

4608/2019)
(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα
(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 
(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων
(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

Γραμμή 7: Προσαρμοσμένο χρηματικό υπόλοιπο (χωρίς μεταβολή)

(+) (5) _ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
(-) (8512) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων
(-) (8513) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων

Β. ΕΞΟΔΑ

Γραμμή 1:  Αμοιβές προσωπικού (χωρίς μεταβολή)

(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)

Γραμμή 2:  Λοιπά έξοδα χρήσης (έχει επέλθει μεταβολή)

(+) (6) _Έξοδα Χρήσης
(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
(-) (ΥΠΗΡ.60-69_KAE 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που 

παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 – 69
(σύμφωνα με τις οδηγίες παρακολούθηση των χρηματοροών του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ καθώς και των συναφών προγραμμάτων)
(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους

Γραμμή 3: Δαπάνες για επενδύσεις (έχει επέλθει μεταβολή)

(+) (7) _Επενδύσεις
(+) (8112) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

Γραμμή 4: Πληρωμές ΠΟΕ (έχει επέλθει μεταβολή)

(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
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(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
(-) (8112) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

Γραμμή 5: Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (χωρίς μεταβολή)

(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους
(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ

Γραμμή 6: Αποθεματικό (χωρίς μεταβολή)

(+) (9) _ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το παρόν έγγραφο και τα επικαιροποιημένα αρχεία των Πινάκων 
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023 έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποκ. 
Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση \ Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ \ Οικονομική στοχοθεσία ΟΤΑ της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Δήμοι της Χώρας, Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να 

ενημερώσουν επίσης τα νομικά πρόσωπά τους δημοσίου δικαίου που είναι φορείς του 
υποτομέα των ΟΤΑ).

2. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους (με την παράκληση να ενημερώσουν επίσης για 
τις δικές τους ενέργειες τα λοιπά υπόχρεα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του υποτομέα 
των ΟΤΑ με τύπο προϋπολογισμού δήμων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
αρμοδιότητάς τους).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                         
- Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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