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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της υπ’αριθμ.  74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β’) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 267 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.  Τις  διατάξεις του άρθρου 165 του ν.  3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄)  «Κύρωση Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης  

της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό  

Ταμείο» και τις υπ' αριθμ. 2/45851/2-7-10, 2/46315/8-7-10, 2/46835/0094/12-7-10,2/52743/0022/5-8-

10 και 2/61968/0094/17-9-10 εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5. Τις διατάξεις του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα - Σύσταση Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής» και την υπ' αρθμ. 9908/Β2-069/2010 (ΦΕΚ 1629 Α΄) 

απόφασης  του  προέδρου  της  Ελληνικής  Στατιστικής  Αρχής  «Ορισμός  Φορέων  του  Ελληνικού 

Στατιστικού Συστήματος».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

7.  Την  υπ’αριθμ.  74712/29-12-2010  (ΦΕΚ  2043  Α΄)  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών 

«Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης 

της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και  

κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παραπάνω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β443Ν-3ΓΓ



Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) απόφασής μας ως ακολούθως:

α) Η πρώτη περίπτωση του άρθρου 2 δ’ τροποποιείται ως εξής: «- τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία 

καθορίζονται  με  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, σε  συνάφεια  πάντα  με  τις  ανάγκες 

παροχής τους στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η χώρα μας,  και έως της 

εκδόσεως  αυτής,  αυτά  που  καθορίζονται  στην  2/61968/0094/17-9-10  εγκύκλιο  του  Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικώς για τα στοιχεία των δήμων, πρώτος μήνας αναφοράς είναι ο 

Δεκέμβριος του 2010, με προθεσμία ενσωμάτωσης αυτών στη βάση την 10η Ιανουαρίου 2011.».

β) Στην περίπτωση ε.2) του άρθρου 2 η φράση «… σε επίπεδο τριψήφιων κωδικών αριθμών, …» 

αντικαθίσταται ως εξής: «... σε επίπεδο τεταρτοβάθμιων κωδικών αριθμών, …».

γ) Στην τελευταία πρόταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 συμπληρώνεται ως εξής: «… , με  

ευθύνη των αρμοδίων οργάνων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.».

δ) Στην περίπτωση α’ του άρθρου 4 προστίθεται η λέξη «οικεία» πριν από τη λέξη «Αυτοτελής».

ε) Στο τέλος του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 5 προστίθεται νέο ως εξής:  «Οι ανωτέρω φορείς 

οφείλουν  να  ανταποκρίνονται  άμεσα  στις  μελλοντικές  προσαρμογές  των  προς  ενσωμάτωση 

οικονομικών στοιχείων της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων».».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού
Δ/νση 39η Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Πανεπιστημίου 37
101 65 – ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
    Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΑΔΑ: Β443Ν-3ΓΓ


