
 

1 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ.  11/27-7-2020  Πρακτικό Συνεδρίασης 
Του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 
10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76,  συνήλθε σε τακτική –
μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.95847/1725/21-7-2020, Πρόσκλησης του Προέδρου του 
 
Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου 
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
     4. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 
11.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 12. Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Σπυρέλης Μιχαήλ  15.Ματσίρας Χρήστος 
16.Γκούμας Αχιλλέας 17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 
21.Λέκκα Χριστίνα  22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου 
Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 31.Ζήκος Νικόλαος 
32.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος  33.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 1.Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Γοργόλης 
Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 3.Τσιάρα Σταυρούλα 4. Παπαχρήστου Βασίλειος 5.Πρέντζας Γεώργιος 6. Ζέκα – Πάσχου 
Κωνσταντίνα, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν 
 
Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ 
Παππά 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 

 
 

Θέμα 4 ο 

                ============ 
Έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων 
χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2017.  

 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  
Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

 
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  
 

4. Την αριθμ. 17/1068/08-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.19544/1716/21-7-2020) (συνημμένα με α/α: 56 στο φάκελο 2/2020 συνημμένων 
εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.),με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση η έκθεση οικονομικών καταστάσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών-λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων), όπως  
συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνοδεύεται από τον Ισολογισμό Απογραφής 
έναρξης χρήσης 1/1/2012 και τους ισολογισμούς της 31ης Δεκεμβρίου των ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 και 
επισυνάπτονται  στο αριθμ. πρωτ. 6051/7-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης 

 
5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 
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6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

  
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση: 11/47/27-7-2020) 

Εγκρίνει την έκθεση οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και 
διαθέσεως αποτελεσμάτων) για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2017, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση με την αριθμ. 
17/1068/08-07-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην αριθμ. πρωτ. 6051/7-7-2020 
εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ακολουθούν συνημμένα. 
 
 
Μειοψηφούν: 

1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  η οποία δεν αμφισβητεί τα οικονομικά στοιχεία, αλλά θα ήθελε μια διαφορετική 
αντιμετώπιση του θέματος από την Περιφερειακή Αρχή, μιας και έχει να κάνει με τη δράση της όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσε 
να υπάρξει μια καλύτερη προετοιμασία και να προκληθεί μια γενικότερη πολιτική συζήτηση, η οποία θα απέβαινε σε όφελος της 
γενικότερης αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας. 

 
2. Οι παρατάξεις «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»,  οι οποίες τοποθετήθηκαν αρνητικά από 

τη στιγμή που τα οικονομικά στοιχεία αναφέρονται σε χρονική περίοδο στην οποία δεν συμμετείχαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 

3. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ανέμενε μια διαφορετική εισήγηση από την Περιφερειακή Αρχή, που δεν θα 
αρκούνταν σε μια απλή αποτύπωση οικονομικών μεγεθών, αλλά θα αναφερόταν αναλυτικά στη δράση και την πορεία γενικότερα 
της Περιφέρειας. Με την παρουσίαση αυτή το Περιφερειακό Συμβούλιο παραμένει στο σκοτάδι κι απλώς επιβεβαιώνει την 
πραγματικότητα ότι η Περιφερειακή Αρχή  ενδιαφέρεται μόνο για την εξυπηρέτηση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και 
ιδιαίτερα αυτή την εποχή που υιοθετήθηκε η μέθοδος ΣΔΙΤ για την εκτέλεση των  μεγάλων έργων. Θα ήθελαν μια διαφορετικού 
τύπου εισήγηση, καθόσον η Περιφέρεια δεν είναι μια απλή Επιχείρηση, που θα δικαιολογούσε μια τέτοια παρουσίαση. 

 
4. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ», η οποία επίσης τοποθετήθηκε αρνητικά,  στη βάση των γενικότερων απόψεων και θέσεών τους 

για τους προϋπολογισμούς και τους ισολογισμούς  της Περιφέρειας που δεν έχουν ψηφίσει. 
 
Σημειώνεται  ότι  η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης επί του 
Θέματος.  
 
 
 
 
……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
 
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                  
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                          
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Σακαρέλης Δημήτριος 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθούν συνημμένα:  
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ΘΕΜΑ:« Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών 

αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για τα οικονομικά έτη 2013 έως 2017.    

                 
Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα των άρθρων 268 που αφορά τον Προγραμματισμό, Προϋπολογισμό –
Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών και 276 που αφορά τον Κατασταλτικό Έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
2. Το (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α’), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις αριθ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ. Β’) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-
2017 τ. Β’), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας.  
3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112), που αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις.  
4. Το Ν. 4071/12 άρθρο 5 ( ΦΕΚ Α 85-11-4-12 ) « Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών », το οποίο 
αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010. 5. Το 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 6. Το Π.Δ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016).  
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και 
ισχύει.  
6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 7. Το Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302/Α/30-12-1999) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της 
εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί.  
8. Την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ138/Α’/16-6-2011), με τη οποία  αντικαταστάθηκε η παρ. 11 
του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 και ορίζει ότι «Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/2019 (Α’ 302) εφαρμόζονται, κατ’ 
αναλογία, για ο Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης των Περιφερειών». 
9. Το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ107/Α/31-7-2017), «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την 
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.». άρθρο 40 Διπλογραφικό Σύστημα στα 
νομικά πρόσωπα ΟΤΑ (α΄ βαθμού και στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού).  
10. Το υπ.αρ. ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ103/Α/13-6-2018), «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».  
11. Την με αριθ. 9/44/31-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΗ7Λ9-ΚΨΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 2ο 
«Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου». 
12. Την με αριθ. 6/19/7-7-2014 (ΑΔΑ: ΒΔΠΧ7Λ9-8Τ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 2ο «Έγκριση 
Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου». 
13. Την με αριθ. 7/34/29-7-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΕΠ7Λ9-ΜΝ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 4ο 
«Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου». 
14. Την με αριθ. 6/46/07-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΧΠΩ7Λ9-2ΓΘ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 2ο 
«Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου». 
15. Την με αριθ. 6/31/10-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΣ27Λ9-ΜΩ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 3ο 
«Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡEΣΙΩΝ 
&ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.& ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 
Πληρ. :Δ. Κλούμπας 
Τηλ. 2651087225 
Fax: 2651025244 
e-mail: d.kloumpas@php.gov.gr 

Ιωάννινα    07/07/2020 

Αρ. Πρωτ. Οικ.: 87571/6051 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου 
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16. Την με αριθ. 8/44/25-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΦ7Ο7Λ9-Ζ7Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 10ο 
«Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου». 
17. Την ανάγκη έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017, όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από την  προσαρμογή της λογιστικής παρακολούθησης των οικονομικών του 
Φορέα,  στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον Δημόσιο τομέα σύμφωνα με το Π.Δ. 315/2019, 
προκειμένου να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση για σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του έτους 
2018, σύμφωνα με το ανωτέρω Λογιστικά Πρότυπα και τον έλεγχό τους από Ορκωτούς Λογιστές. 
 
Προσαρμογή Λογιστικών Συστημάτων – Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω νομικών διατάξεων, προχωρήσαμε στην προσαρμογή των Λογιστικών της 

Περιφέρειας Ηπείρου και την διασύνδεση του Λογιστικού συστήματος της Δημόσιου Λογιστικού με το Λογιστικό 

Σύστημα Διπλογραφικής Λογιστικής.  Η προσαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου και η σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων έγιναν σύμφωνα με το ΠΔ. 315/2019, το οποίο ακολουθεί τα διεθνώς 

αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα, όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα 

(International Public Sector Accounting Standards - IPSAS). 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/2019 «Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων», το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή για τις Περιφέρειες με τις διατάξεις της παρ. παρ. 2 

του άρθρου 43 του  Ν.3979/2011 (ΦΕΚ138/Α’). 

Ο τύπος και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων ακολουθούν το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και 

περιλαμβάνουν (α) την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), (β) την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής επίδοσης (κατάσταση αποτελεσμάτων), (γ) την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με τις παραδοχές: (α) του δουλευμένου, εκτός της 

κατάστασης ταμιακών ροών και (β) της συνέχισης της δραστηριότητας.  

 
Για κάθε οικονομικό έτος οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : 

Στοιχεία Ισολογισμού:  

Ενεργητικό: Περιλαμβάνει α) Στοιχεία πάγιου ενεργητικού (Αξία γηπέδων, κτιρίων, τεχνικών έργων, οχημάτων, 

μηχανημάτων, τεχνολογικού εξοπλισμού κλπ.), τις ετήσιες αποσβέσεις των στοιχείων αυτών, καθώς και τα 

συγκριτικά στοιχεία με την προηγούμενη οικονομική χρήση. β) Στοιχεία Κυκλοφορούντος ενεργητικού, στα οποία 

περιλαμβάνονται  οι απαιτήσεις από τρίτου, τα χρεόγραφα και  τα χρηματικά διαθέσιμα σε καταθέσεις. Γ) Οι 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 

Παθητικό: Περιλαμβάνει α) Ίδια Κεφάλαια (κεφάλαιο, επιχορηγήσεις, και αποτελέσματα χρήσεως), β) 

Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως δάνεια τραπεζών και Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 

συναλλασσόμενους ή προμηθευτές). 

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως:  

Οι καταστάσεις αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν: α) Τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (τακτικά έσοδα και έξοδα) 

στα οποία παρουσιάζονται  αναλυτικά τα έσοδα του Φορέα ανά πηγή (ίδια έσοδα από παροχή υπηρεσιών, έσοδα 

από φόρους πρόστιμα κλπ, τακτικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, τόκοι καταθέσεων), καθώς 

και τα έξοδα του Φορέα ανά κατηγορία (Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας,  έξοδα δημοσίων σχέσεων, χρεωστικοί 

τόκοι κλπ) και β) Έκτακτα αποτελέσματα,  στα οποία περιλαμβάνονται κάθε είδους έκτακτα έσοδα και έξοδα, που 
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πραγματοποιήθηκαν στο οικονομικό έτος, καθώς και τις αποσβέσεις παγίων. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει για 

κάθε έσοδο ή έξοδο αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους.  

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 

Παρουσιάζει την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης, τα οποία είτε θετικά είτε αρνητικά μεταφέρονται στα 

στοιχεία παθητικού (Αποτελέσματα εις νέο). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι οικονομικές καταστάσεις των στοιχείων του ισολογισμού, ακολουθούν την αρχή ισοσκέλισης.  

Δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού ισοσκελίζονται πάντοτε με τα στοιχεία του παθητικού, και κάθε θετικό ή 

αρνητικό αποτέλεσμα χρήσεως αυξάνει ή μειώνει την Καθαρή θέση του Φορέα.  

Οι οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση, αφορούν τα οικονομικά έτη 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 και 2017.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εγκεκριμένου απολογισμού έτους 2011, αφού έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές για 

την σύνδεση του κυκλώματος των Λογαριασμών της Δημόσιας Λογιστικής με την Διπλογραφική Λογιστική 

σύμφωνα με τα καθορισμένα Λογιστικά Πρότυπα, και αφού ολοκληρώθηκε η απογραφή των παγίων στοιχείων 

του Ενεργητικού της Περιφέρειας και ο υπολογισμός των αποσβέσεων, συντάχθηκε η κατάσταση Ισολογισμού 

απογραφής έναρξης της 1ης Ιανουαρίου του 2012, για τις ανάγκες κατάρτισης του Ισολογισμού  έτους 2012.  

Με δεδομένο ότι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως οι Περιφέρειες δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, τα 

θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, αντικατοπτρίζουν την διαφορά μεταξύ των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν 

μέσα στη χρήση και εξόδων που υλοποιήθηκαν στη χρήση. Σε περιπτώσεις που το αποτέλεσμα χρήσης είναι 

αρνητικό, αυτό οφείλεται και κατ’ ουσία στην καθυστέρηση είσπραξης προϋπολογισμένων εσόδων (μεταβιβάσεις 

επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων) και η διαφορά αυτή 

καλύπτεται από τα ταμειακά διαθέσιμα προηγούμενων χρήσεων.  Ετήσιες αποκλίσεις που παρουσιάζονται μεταξύ 

ταμειακών υπολοίπων (στους απολογισμούς) και καταθέσεων όψεως (στα στοιχεία ενεργητικού), οφείλονται στον 

διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των ανεξόφλητων επιταγών στους Απολογισμούς σε σχέση με την 

Διπλογραφική Λογιστική, καθώς και στα ποσά μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους τα οποία εκταμιεύονται 

τον μήνα Δεκέμβριο (προπληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλων) ενώ επιβαρύνουν την χρήση του επόμενου 

οικονομικού έτους.   

Σύμφωνα με το στοιχεία των εγκεκριμένων απολογισμών της Περιφέρειας Ηπείρου,  τη μεθοδολογία και 

τους κανόνες της Διπλογραφικής Λογιστικής, συντάχθηκαν οι προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

για τα έτη 2012 έως 2017. 

 Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018 και ο 

έλεγχός τους από την εταιρεία ορκωτών λογιστών, στη βάση εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για 

τα προηγούμενα έτη εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής, σας υποβάλουμε συνημμένα τις 

προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012-2017, και παρακαλούμε σε εφαρμογή των 

διατάξεων του 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την επεξεργασία και προέλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την υποβολή έκθεσης προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρο 

163 του Ν.3852/2010).   
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Συνημμένα : 

1. Ισολογισμός Απογραφής έναρξης χρήσης 1/1/2012 
2. Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012 
3. Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013 
4. Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 
5. Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 
6. Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 
7. Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 

. 
                                                                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ  
                                                                                                Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
 
                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΥΜΠΑΣ 
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