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ΘΕΜΑ:Υ̟οβολή Οικονοµικών Στοιχείων 

Ιδιωτικού ∆ικαίου της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΧΕΤ.:  

1. Οι αρίθµ74712/29-12-2010και

Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε την υ̟οβολή οικονοµικών 

στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων

̟εριφερειών» του Υ̟ουργείου Εσωτερικών.

2. Το υ̟’αρίθµ. Γ1/402/20-03-

στοιχείων των Νοµικών Προσώ̟ων 

 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού 

για α̟οστολή οικονοµικών στοιχείων

Α̟οφάσεις,̟αρακαλούµε ό̟ως ενηµερώσετε τους υ̟εύθυνους

νοµικών ̟ροσώ̟ων ιδιωτικού δικαίου

̟ου α̟οστέλλουν στοιχεία για τα νοµικά τους ̟ρόσω̟α

τους στοιχείων για τα έτη 2012

ΕΕΤΑΑ).  

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ  ΜΕ 

 
 

& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
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ΠΡΟΣ: Τους ∆ήµους 
            -∆/νσεις Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
(µε την ̟αράκληση να ενηµερώσουν τα 
νοµικά τους ̟ρόσω̟α) 

KOIΝ: Ελληνική Στατιστική Αρχή
                  Γενική ∆/νση Στατιστικών Ερευνών
                  ∆/ση Εθνικών Λογαριασµών
                  Πειραιώς 46 και 
                  Τ.Κ. 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

Υ̟οβολή Οικονοµικών Στοιχείων για τα έτη 2012-2014 των Νοµικών Προσώ̟ων 

Το̟ικής Αυτοδιοίκησης. 

και74713/29-12-2010 α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Εσωτερικών, 

Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε την υ̟οβολή οικονοµικών 

δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία δήµων» και «Οικονοµικά στοιχεία 

̟εριφερειών» του Υ̟ουργείου Εσωτερικών. 

-2015έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά µε την υ̟οβολή οικονοµικών 

ροσώ̟ων Ιδιωτικού ∆ικαίου της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης.

του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ και στο ̟λαίσιο της υ̟οχρέωσης

οικονοµικών στοιχείων σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στο α) σχετικό Υ̟ουργικές 

̟αρακαλούµε ό̟ως ενηµερώσετε τους υ̟εύθυνους υ̟αλλήλους 

ν ̟ροσώ̟ων ιδιωτικού δικαίου ή και των ίδιων των ∆ήµων/Περιφερειών

̟ου α̟οστέλλουν στοιχεία για τα νοµικά τους ̟ρόσω̟α, για την άµεση υ̟οβολή 

στοιχείων για τα έτη 2012-2014 στη βάση δεδοµένων ̟ου τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ.
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∆ήµους και τις Περιφέρειες  
νσεις Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών 

µε την ̟αράκληση να ενηµερώσουν τα υ̟όχρεα 

Ελληνική Στατιστική Αρχή 
Γενική ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
∆/ση Εθνικών Λογαριασµών 
Πειραιώς 46 και Ε̟ονιτών 
Τ.Κ. 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

των Νοµικών Προσώ̟ων 

2010 α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Εσωτερικών, 

Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε την υ̟οβολή οικονοµικών 

«Οικονοµικά στοιχεία δήµων» και «Οικονοµικά στοιχεία 

έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά µε την υ̟οβολή οικονοµικών 

της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης. 

̟λαίσιο της υ̟οχρέωσης 

σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στο α) σχετικό Υ̟ουργικές 

υ̟αλλήλους των ε̟ο̟τευόµενων 

/Περιφερειών στις ̟ερι̟τώσεις 

υ̟οβολή των οικονοµικών 

στη βάση δεδοµένων ̟ου τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. (βάση 
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Σηµειώνεται ότι η ̟αροχή δεδοµένων είναι υ̟οχρεωτική Σύµφωνα µε το Στατιστικό Νόµο 

της Ελλάδας, ν. 3832/2010, ό̟ως ισχύει (άρθρο 2) και τον Κανονισµό των Στατιστικών 

Υ̟οχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Συστήµατος (άρθρο 8). 

Ευχαριστούµε εκ των ̟ροτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή : 
1. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών και ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης. 
2. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 

- Τµήµα ̟αρακολούθησης& Ε̟εξ. 
ΟικονοµικώνΣτοιχείων Τ.Α. 

 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Ν.ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ 


