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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. 
 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ. Προβατάρης 
Τηλ: 213.13.64.802 
e-mail: m.provataris@ypes.gr 
 

Να σταλεί µέσω e-mail 

 

 

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 3894 

 

 

Προς:  

1.∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας  

-∆/νσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 Υπόψη Στατιστικών Ανταποκριτών 

(µε την παράκληση να ενηµερώσουν 
τα νοµικά τους πρόσωπα) 

2.ΚΕ∆Ε (µε την παράκληση να 
ενηµερώσει τις ΠΕ∆ της Χώρας) 

3.ΕΝΠΕ 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονοµικών στοιχείων ∆ήµων,  Περιφερειών και Νοµικών Προσώπων της 
Αυτοδιοίκησης στις Βάσεις ∆εδοµένων του ΥΠΕΣ∆Α στο πλαίσιο διαβίβασής τους από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT). 

 

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’αριθµ. 30284/26-11-2015 έγγραφό µας 

2. Το υπ’ αριθµ. Γ1-67/01-02-2016 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ 

3 . Το υπ’ αριθµ. Γ1-73/01-02-2016 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ  

 

Κατόπιν του υπ’αριθµ. 2 σχετικού, θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι η ΕΛΣΤΑΤ βάσει 
των Ευρωπαϊκών Κανονισµών οφείλει να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) 
αναθεωρηµένα δηµοσιονοµικά στοιχεία για το έτος 2015. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι 
στατιστικοί ανταποκριτές των ∆ήµων και των Περιφερειών, σε συνεργασία  µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες των φορέων τους, όπως µεριµνήσουν για την ορθή και έγκαιρη εισαγωγή των 
οικονοµικών στοιχείων στη βάση δεδοµένων που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ καθώς και στον Κόµβο 
∆ιαλειτουργικότητας. Συγκεκριµένα, για το έτος 2015, παρακαλούνται οι στατιστικοί ανταποκριτές 
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όπως µεριµνήσουν µέχρι τις 02/03/2016 να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία του δελτίου 
∆εκεµβρίου 2015. Η επικαιροποίηση θα πρέπει να γίνει τόσο στα έσοδα και έξοδα (στήλη «Περίοδος 
αναφοράς Ιανουάριος έως και Μήνας Αναφοράς») όσο και στα στοιχεία ισολογισµού (στήλη «Μήνας 
αναφοράς»). Κατά την επικαιροποίηση των σχετικών δελτίων οι Φορείς οφείλουν να 
συµµορφωθούν πλήρως τόσο µε τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΣ∆Α όσο και µε τα διαλαµβανόµενα 
στο υπ΄αρίθµ. 2 σχετικό. ∆εδοµένου ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Βάση ∆εδοµένων 
ΥΠΕΣ∆Α-ΕΕΤΑΑ θα πρέπει να συµφωνούν πλήρως µε εκείνα που ενσωµατώνονται στον 
Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας, οι στατιστικοί ανταποκριτές θα πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως 
οι όποιες αλλαγές  ή τροποποιήσεις να αποτυπώνονται και στις δύο Βάσεις του ΥΠΕΣ∆Α. 

Σε ότι αφορά ειδικά τα στοιχεία προηγούµενων ετών (2011, 2012, 2013 και 2014) στην 
περίπτωση που ύστερα από έλεγχο των Υπηρεσιών σας διαπιστωθεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν ή 
διορθωθούν, είναι απαραίτητη η προηγούµενη ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας σχετικά µε τα 
ποσά, την κατηγορία, την περίοδο και την αιτιολογία  προκειµένου η Υπηρεσία µας να 
γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά συγκεντρωτικά στην ΕΛΣΤΑΤ.  

Επιπλέον, οι Περιφέρειες της Χώρας κατά την επικαιροποίηση των σχετικών δελτίων 
οφείλουν να εφαρµόσουν πλήρως τα διαλαµβανόµενα στο υπ’αριθµ. 1 σχετικό περί λογιστικής 
αποτύπωσης µέσω Π.∆.Ε. µε υπόλογους – διαχειριστές τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης, 
σύµφωνα µε το οποίο εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του µήνα αναφοράς, θα πρέπει να 
διενεργούνται συµψηφιστικές εγγραφές στα βιβλία της κάθε Περιφέρειας µε βάση τις πληρωµές 
που έχουν πραγµατοποιηθεί από το οικείο ΠΤΑ κατά το µήνα αυτό και τα αντίστοιχα στοιχεία  να 
υποβάλλονται στις βάσεις δεδοµένων οικονοµικών στοιχείων του ΥΠΕΣ∆Α µαζί µε τα 
υπόλοιπα στοιχεία εσόδων - εξόδων του φορέα. Τονίζεται ότι η εν λόγω υποχρέωση των 
Περιφερειών υφίσταται ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης των κατά νόµο συµψηφιστικών 
χρηµατικών ενταλµάτων για τις πραγµατοποιούµενες πληρωµές του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων από τις αρµόδιες Υ∆Ε, καθότι αυτή πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση µε δυνατότητα 
ολοκλήρωσης βάσει νόµου την 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του έτους της πληρωµής (άρθρο 
79§3ι του Ν. 4270/2014). 

Τέλος, σε συνέχεια του υπ’αριθµ. 3 σχετικού και στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Χώρας 
για αποστολή τριµηνιαίων και ετήσιων λογαριασµών της Γενικής Κυβέρνησης, παρακαλούµε 
όπως ενηµερώσετε τους υπεύθυνους υπαλλήλους (των νοµικών προσώπων ή και των ίδιων των 
∆ήµων ή Περιφερειών στις περιπτώσεις που αποστέλλουν στοιχεία για τα νοµικά τους πρόσωπα) 
για την άµεση και ορθή υποβολή των στατιστικών δελτίων των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ µηνός 
∆εκεµβρίου 2015 (εάν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) ή δ’ τριµήνου 2015 (εάν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) 
στη βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
(βάση ΥΠΕΣ∆Α-ΕΕΤΑΑ). 

Κατά τη διαδικασία υποβολής, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί : 
o Στην ορθή συµπλήρωση των στοιχείων ∆ιαθεσίµων, ∆ανείων και Υποχρεώσεων. 
o Στην κατηγορία «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», στην οποία 

καταγράφονται το σύνολο των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων απλήρωτων 
υποχρεώσεων του Φορέα προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υπάρχει 
διακανονισµός /ρύθµιση της πληρωµής σε δόσεις, είτε όχι. 

o Στη µη συµπλήρωση αρνητικών µεγεθών (αριθµών). 
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Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
  

                                                                                                                    

  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Γενική ∆ιεύθυνση Στατιστικών Ερευνών 
∆/νση Εθνικών Λογαριασµών 
Πειραιώς 46 &Επονιτών(nat.accounts@statistics.gr, 
p.papanikolakos@statistics.gr, d.avouris@statistics.gr) 
18510 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 

2. Υπουργείο Οικονοµικών 

Γ.Γ. ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής 
Γ.∆. ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής& Π/Υ 
-∆/νση Π/Υ της Γενικής Κυβέρνησης (d20@glk.gr) 
-∆/νση Προγραµµατισµού, ∆ηµοσιονοµικών 
Στοιχείων & Μεθοδολογίας (dpdsm@glk.gr, mtp-
fd@glk.gr, fd@glk.gr) 
Πανεπιστηµίου 37 
10165 – ΑΘΗΝΑ 
 

3. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους – Έδρες τους 

4. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (µε την παράκληση να αναρτηθεί στον 
ειδικό ιστοχώρο υποβολής οικονοµικών στοιχείων) 

Μυλλέρου 73-77 (info@eetaa.gr) 
10436 - ΑΘΗΝΑ 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών 
Υπηρεσιών & ∆ιοικ. Υποστήριξης 

4. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α.  

-Τµήµα Παρακολούθησης & 
Επεξεργασίας Οικονοµικών 
Στοιχείων Τ.Α. 

 -Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης & 
Προϋπολογισµού Τ.Α.) 

  

 

Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 

Ν. Χατζηεργάτης 


