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  ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ 

 
Πεηξαηάο, 3/11/2015 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ Αξ. Πξση. :    /Γ1-1261 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ  

 Προς :   

Σαρ. Γ/λζε:       Πεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ 
Τποσργείο Εζωηερηθώλ & Δηοηθεηηθής 
Αλαζσγθρόηεζες                

Σαρ. Κώδηθαο:    185 10   Πεηξαηάο  Δ/λζε Οηθ/θωλ Σ.Α.,  

Πιεξνθνξίεο:    Γ. Αβνύξεο Καιακάο  Τπόςε: Κνπ Υαηδεεξγάηε Ν. 

Σειέθσλν:         213 135 2559 Δmail: n.chatziergatis@ypes.gr 

Φαμ:                  213 135 2552 Κνπ Λακπξαθάθε Β. 

Email:               d.avouris@statistics.gr Δmail: v.lamprakakis@ypes.gr 

                          nat.accounts@statistics.gr  

 Κοηλ.:   

 
Τποσργείο Εζωηερηθώλ & Δηοηθεηηθής 
Αλαζσγθρόηεζες                

 Γεληθή Δ/λζε Οηθ/θώλ Τπερεζηώλ 

 Τπόςε: Κνπ Θενδσξόπνπινπ Κ.   

 Email: gdec@ypes.gr  

  

 Γεληθό Λογηζηήρηο ηοσ Κράηοσς, 

 
Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, 
Γεκνζηνλνκηθώλ ηνηρείσλ θαη 
Μεζνδνινγίαο, 

 Τπόςε: Καο Αξκάγνπ Ι. 

 Δmail:  i.armagou@glk.gr  

 Tκ. Γεκνζηνλνκηθώλ ηνηρείσλ, 

 Τπόςε: Καο ηαπξνπνύινπ . 

 Δmail:  s.stayropoulou@glk.gr         
             

 Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 

 Τπόςε: Κνπ Μέμε Ι.           

 Δmail: imexis@eetaa.gr  

 Τπόςε: Κνπ Γνύπηνπ Ι.           

 Δmail: goupios@eetaa.gr  

 
 

ΘΕΜΑ:  Τποβοιή Οηθολοκηθώλ ηοητείωλ Γ’ ηρηκήλοσ 2015 ηωλ Νοκηθώλ Προζώπωλ Σοπηθής 
Ασηοδηοίθεζες. 

 
Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύκε έγθαηξα ζηηο ππνρξεώζεηο καο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ   

εηήζησλ θαη ηξηκεληαίσλ ινγαξηαζκώλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Καλνληζκνί  264/2000 θαη 1221/2002 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζώο θαη ηνλ Καλνληζκό 549/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο  

ώζηε όια ηα ζπγθεληξσζέληα εξσηεκαηνιόγηα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηα Ννκηθά 

Πξόζσπα (Ν.Π) ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Τπνηνκέαο S.1313 ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, είηε 
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επνπηεύνληαη από Γήκνπο είηε από Πεξηθέξεηεο, θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (πνπ ηεξείηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.) κε πεξίνδν αλαθνξάο ην Γ’ ηρίκελο 

2015 (ζηοητεία περηόδοσ Ιαλοσαρίοσ-επηεκβρίοσ 2015) λα απνζηαινύλ ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Αξρή ην αξγόηεξν έσο ηηο 30/11/2015, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Mεληαίν δειηίν επηέκβξηνο 2015 γηα όζα Ν.Π. αλήθνπλ ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ) (πεξίνδνο αλαθνξάο Ιαλνπάξηνο – επηέκβξηνο 2015), 

 Tξηκεληαίν, γηα όια ηα ππόινηπα εθηόο ΜΦΓΚ (9-κελν 2015) 

 

Δηδηθόηεξα, ζην ηκήκα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ηηηινθνξείηαη «ΙΙΙ. ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ» λα ζπκπιεξσζνύλ νξζώο θαη πιήξσο όια ηα ζηνηρεία Γηαζεζίκσλ, Γαλείσλ θαη 

Τπνρξεώζεσλ, είηε ηα ΝΠ ηεξνύλ Γεληθή Λνγηζηηθή είηε όρη, ζε όιες ηης τροληθές περηόδοσς γηα ηης 

οποίες δεηώληαη οη αληίζηοητες σποβοιές ηωλ ζηοητείωλ, θαη λα δοζεί κέγηζηε προζοτή ώζηε 

λα κελ θαηατωρούληαη αρλεηηθά κεγέζε ζε ασηά, γεγολός ποσ παραηερήζεθε θαηά ηα 

προεγούκελα ηρίκελα ηοσ 2015. 

 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ, όζνλ αθνξά ην πεδίν 5ypa, “ α) Τποτρεώζεης 

ζε θορείς εθηός Γεληθής Κσβέρλεζες” πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη, θαηά ηελ εμεηαδόκελε πεξίνδν, ην 

ζύλνιν ησλ βρατσπρόζεζκωλ θαη καθροπρόζεζκωλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ (stock) ηνπ 

Φνξέα προς θορείς εθηός Γεληθής Κσβέρλεζες, είηε σπάρτεη δηαθαλοληζκός /ρύζκηζε ηες 

πιερωκής ζε δόζεης, είηε ότη. 

 

Σα αηηνύκελα ζηνηρεία αθνξνύλ ηόζν ηα Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) όζν θαη 

ηα Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθά Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ, όπσο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, 

δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, αλώλπκεο εηαηξείεο, θ.ιπ.) πνπ επνπηεύνληαη από 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Θα παξαθαινύζακε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία όπσο ζηαινύλ ζε κνξθή αξρείνπ 

excel (xls) ζε δπν (2) αξρεία [δει. έλα αξρείν γηα ηα ΝΠΓΓ θαη έλα αξρείν γηα ηα ΝΠΙΓ]. 

Δπηπξνζζέησο, ζα ζέιακε λα κεξηκλήζεηε ώζηε ε παξνύζα επηζηνιή λα θνηλνπνηεζεί αξκνδίσο θαη 

λα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., ώζηε λα δηαρπζεί άκεζα πξνο ηνπο 

ζηαηηζηηθνύο αληαπνθξηηέο, γηα λα επηηεπρζεί κε αθόκα απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν ε θάιπςε ηνπ 

ππνηνκέα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

αο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε 

πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε. 

 Η Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο  
(Τπνγεγξακκέλν) 
Μ. ηαπξνπνύινπ 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1. Γξαθείν Πξνέδξνπ  

2. Γεληθή Γ/λζε ηαηηζηηθώλ Δξεπλώλ 

3. Γ/λζε Δζληθώλ Λνγαξηαζκώλ 

      Σκήκα Γ13 


