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ΕΠΕΙΓΟΝ – να σταλεί µε e-mail 
 
Αθήνα,    2    Ιουνίου 2017 
 
Αρ. Πρωτ.: 18659 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
1. ∆ήµους της Χώρας 
  - Προϊστάµενοι Οικον. Υπηρεσιών 
2. Περιφέρειες της Χώρας 

- Προϊστάµενοι Οικον. Υπηρεσιών 
 

 
 
Θέµα: Υποβολή οικονοµικών Στοιχείων Ισολογισµού και Μητρώου ∆εσµεύσεων  

∆ήµων και Περιφερειών – Σταδιακή µετάβαση στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας .  

 

 
Σχετ.: 1. Οι µε Α.Π. 74712 και 74713/29-12-2010 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών 

σχετικά µε τον «Καθορισµό του τύπου, του περιεχοµένου των στοιχείων, του 

χρόνου και του τρόπου ενηµέρωσης της βάση δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία 

δήµων», των αριθµοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτοµέρειας». 

          2. Η αριθµ. 3/2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆.Α., σχετικά µε τη 

             σταδιακή µετάβαση στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας. 

           3. Η µε Α.Π. 7/16-2-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Οδηγίες σχετικά 

µε την υποβολή στοιχείων Ισολογισµού της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-

2010 και στοιχείων Μητρώου ∆εσµεύσεων στις βάσεις δεδοµένων οικονοµικών 

στοιχείων του ΥΠΕΣ. 

 
 
 Στο πλαίσιο των ανωτέρω σχετικών, και δεδοµένης της προγραµµατισµένης, εντός των 

επόµενων µηνών, µετάβασης στην αποκλειστική χρήση του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας ως 

πληροφοριακού συστήµατος συλλογής των οικονοµικών στοιχείων των ΟΤΑ, παρακαλείσθε 

όπως φροντίζετε για την έγκαιρη και έγκυρη ενσωµάτωση των στοιχείων Ισολογισµού 

και Μητρώου ∆εσµεύσεων έκαστου µήνα. 

Για να επιτευχθεί η οµαλή και αποτελεσµατική µετάβαση στον Κόµβο 

∆ιαλειτουργικότητας, η υπηρεσία µας εντατικοποιεί τους ελέγχους των παρεχοµένων 
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στοιχείων των δύο παραπάνω κατηγοριών.  Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλείσθε όπως 

προβαίνετε σε ταυτόχρονη ενσωµάτωση των προαναφερθέντων οικονοµικών σας στοιχείων 

τόσο στη Βάση ∆εδοµένων του ΥΠ.ΕΣ όσο και στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας, ώστε να 

αποφεύγονται αποκλίσεις που οφείλονται σε ετεροχρονισµένη υποβολή στοιχείων. 

Για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, η οποία προβλέπεται να αποφορτίσει 

σηµαντικά τις υπηρεσίες σας από τη χειροκίνητη υποβολή των σχετικών στοιχείων, καθώς 

και για λοιπές οδηγίες, θα ενηµερωθείτε µε σχετική αναλυτική Εγκύκλιο του Υπουργείου 

µας. 

                                 

 

                                    Ο Προϊστάµενος της Γεν. ∆ιεύθυνσης 

                                                          Οικον. Υπηρεσιών & ∆ιοικ/κής Υποστήριξης 

 

                                     Κ. Θεοδωρόπουλος 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας 

Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α. 

 

 

 


