
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10/05/2016

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ. :                     /Γ1-410

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Προς :  

Ταχ. Δ/νση:      Πειραιώς 46 & Επονιτών
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης               

Ταχ. Κώδικας:   185 10   Πειραιάς  Δ/νση Οικ/κων Τ.Α., 

Πληροφορίες:   Δ. Αβούρης Καλαμάς Υπόψη: Κου Χατζηεργάτη Ν.

Τηλέφωνο:        213 135 2559 Εmail: n.chatziergatis@ypes.gr

Φαξ:                 213 135 2552 Κου Λαμπρακάκη Β.

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

                        nat  .  accounts  @  statistics  .  gr

Κοιν.:  
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης               

Γενική Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών

Υπόψη: Κου Θεοδωρόπουλου Κ.  

Email: gdec  @  ypes  .  gr   

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
Δ/νση Προγραμματισμού, 
Δημοσιονομικών Στοιχείων και 
Μεθοδολογίας,
Υπόψη: Κας Αρμάγου Ι.

Εmail:  i.armagou@glk.gr 

Tμ. Δημοσιονομικών Στοιχείων,

Υπόψη: Κας Σταυροπούλου Σ.
Εmail:  s.stayropoulou@glk.gr          
          

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Υπόψη: Κου Μέξη Ι.          

Εmail: imexis@eetaa.gr   

Υπόψη: Κου Γούπιου Ι.          

Εmail: goupios@eetaa.gr   

ΘΕΜΑ: Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Προκειμένου  να  ανταποκριθούμε  έγκαιρα  στις  υποχρεώσεις  μας  για  την  κατάρτιση  των

ετήσιων και τριμηνιαίων λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης (Κανονισμοί  264/2000 και 1221/2002

του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  καθώς  και  τον  Κανονισμό  549/2013  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης),  παρακαλούμε  για  τις  ενέργειές  σας

ώστε όλα τα συγκεντρωθέντα ερωτηματολόγια με τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στα Νομικά

Πρόσωπα  (Ν.Π)  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  Υποτομέας  S.1313  της  Γενικής  Κυβέρνησης,  είτε
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εποπτεύονται  από Δήμους είτε  από Περιφέρειες,  και  έχουν υποβληθεί  στην ηλεκτρονική βάση του

Υπουργείου Εσωτερικών (που τηρείται  στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) με περίοδο αναφοράς το  Α’ τρίμηνο

2016 (στοιχεία περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016) να αποσταλούν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

το αργότερο έως τις 31/05/2016  , και συγκεκριμένα:

 Μηνιαίο δελτίο Μαρτίου 2016 για όσα Ν.Π. ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής

Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (περίοδος αναφοράς Ιανουάριος – Μάρτιος 2016),

 Τριμηνιαίο, για όλα τα υπόλοιπα εκτός ΜΦΓΚ (Α’ τρίμηνο 2016)

Ειδικότερα,  στο  τμήμα  των  ερωτηματολογίων  που  τιτλοφορείται  «ΙΙΙ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» να  συμπληρωθούν ορθώς και  πλήρως όλα τα στοιχεία  Διαθεσίμων,  Δανείων και

Υποχρεώσεων, είτε τα ΝΠ τηρούν Γενική Λογιστική είτε όχι, σε όλες τις χρονικές περιόδους για τις

οποίες ζητούνται οι αντίστοιχες υποβολές των στοιχείων, και να δοθεί μέγιστη προσοχή ώστε

να μην καταχωρούνται αρνητικά μεγέθη σε αυτά, γεγονός που παρατηρήθηκε κατά τα τρίμηνα

του 2015.

Στη συμπλήρωση των στοιχείων ισολογισμού, όσον αφορά το πεδίο 5ypa, “ α) Υποχρεώσεις

σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης” πρέπει να καταγράφονται, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το

σύνολο  των  βραχυπρόθεσμων  και  μακροπρόθεσμων απλήρωτων  υποχρεώσεων  (stock)  του

Φορέα  προς  φορείς  εκτός  Γενικής  Κυβέρνησης,  είτε  υπάρχει  διακανονισμός  /ρύθμιση  της

πληρωμής σε δόσεις, είτε όχι.

Τα αιτούμενα στοιχεία αφορούν τόσο τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) όσο και

τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικά Δικαίου (ΝΠΙΔ, όπως δημοτικές επιχειρήσεις, κοινωφελείς επιχειρήσεις,

δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, ανώνυμες εταιρείες, κ.λπ.) που εποπτεύονται από

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα παρακαλούσαμε τα ανωτέρω στοιχεία όπως σταλούν σε μορφή αρχείου

excel (xls)  σε  δυο  (2)  αρχεία  [δηλ.  ένα  αρχείο  για  τα  ΝΠΔΔ  και  ένα  αρχείο  για  τα  ΝΠΙΔ].

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να μεριμνήσετε ώστε η παρούσα επιστολή να κοινοποιηθεί αρμοδίως και να

αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ώστε να διαχυθεί άμεσα προς τους στατιστικούς

ανταποκριτές, για να επιτευχθεί  με ακόμα αποτελεσματικότερο τρόπο η κάλυψη του υποτομέα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σας  ευχαριστούμε  θερμά  για  τη  συνεργασία  και  παραμένουμε  στη  διάθεσή  σας  για  κάθε

περαιτέρω διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
(Υπογεγραμμένο)
Μ. Σταυροπούλου

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ

2. Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών

3. Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, Τμήμα Γ13

2 / 2


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

