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Αθήνα ,  28  Ιουνίου  2016 
Αριθµ. Πρωτ.: 21728 
 
 
ΠΡΟΣ:  
Τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  
• Γραφεία αναπληρωτών Γεν. 
Γραµµατέων 
• ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης (και 
ειδικά για την Α.∆.Αιγαίου στη 
∆ιεύθυνση Εσωτερικών)  
                  

 
 
 

ΘΕΜΑ:  Παροχή οδηγιών για την πρόσβαση των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στα 

οικονοµικά δεδοµένα των Ο.Τ.Α. χωρικής τους αρµοδιότητας, µέσω του Κεντρικού 

Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας. 

 

ΣΧΕΤ.:   

1. Ο Νόµος 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010). 

2. Οι υπ’ αριθµ. 74712/29-12-2010 και 74713/29-12-2010 αποφάσεις του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν, σχετικά µε την υποβολή οικονοµικών στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων 

«Οικονοµικά στοιχεία δήµων» και «Οικονοµικά στοιχεία περιφερειών» του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

3. Το υπ’ αριθµ. 70504/38856/23-09-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

σχετικά µε το «Αίτηµα πρόσβασης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στη βάση δεδοµένων 

του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.». 

4. To υπ’ αριθµ. 8932/ 22-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α σχετικά µε την «Πρόσβαση των 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στα οικονοµικά δεδοµένα των Ο.Τ.Α. χωρικής τους 

αρµοδιότητας, µέσω του Κεντρικού Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας και προαπαιτούµενες 

ενέργειες». 

 

 

Σε συνέχεια του υπ΄αριθµ. 4 ανωτέρω σχετικού, σας πληροφορούµε ότι αφού οι 

εξουσιοδοτηµένοι χρήστες της κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης λάβουν τους κωδικούς 
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πρόσβασης στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας, ώστε να δηµιουργηθούν λογαριασµοί µε τα 

κατάλληλα δικαιώµατα, θα τους παρέχεται η πρόσβαση στα οικονοµικά στοιχεία των 

Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού της χωρικής τους αρµοδιότητας.  

Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες κάνοντας χρήση κάποιου συµβατού browser και 

χρησιµοποιώντας τους κωδικούς τους θα έχουν τη δυνατότητα  να συνδεθούν και να 

περιηγηθούν στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας. Στη συνέχεια, στο περιβάλλον εργασίας του 

Κόµβου, έχει δηµιουργηθεί ένας φάκελος ανά Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εντός του οποίου 

περιλαµβάνονται οι αναφορές των δήµων και περιφερειών αρµοδιότητάς τους. Σηµειώνεται ότι 

ο κάθε χρήστης θα βλέπει τον ηλεκτρονικό φάκελο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην 

οποία ανήκει. Αναλυτικά η διαδικασία της σύνδεσης και περιήγησης στον Κόµβο µαζί µε 

λοιπές χρήσιµες τεχνικές πληροφορίες περιλαµβάνονται σε ειδικό εγχειρίδιο χρήσης που 

δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ∆Α 

(www.ypes.gr), στη διαδροµή → Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση – Αυτοδιοίκηση / Κόµβος 

∆ιαλειτουργικότητας οικονοµικών δεδοµένων / Εγχειρίδιο χρήσης Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας 

για χρήστες.  

Ειδικότερα κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, µέσω των χρηστών που έχει ορίσει, θα έχει 

πρόσβαση σε διαµορφωµένες αναφορές οικονοµικών στοιχείων που αφορούν στους δήµους 

και τις περιφέρειες χωρικής αρµοδιότητάς τους.  

Κατά την παρούσα φάση στον ηλεκτρονικό φάκελο της κάθε Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης έχουν δηµιουργηθεί συνολικά οκτώ αναφορές εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούν 

οικονοµικά στοιχεία δήµων και οι υπόλοιπες τέσσερις οικονοµικά στοιχεία περιφερειών. Στους 

φακέλους αυτούς θα υπάρχει η δυνατότητα να προστίθενται και νέες αναφορές ανάλογα µε τις 

ανάγκες που κάθε φορά θα προκύπτουν µέσα από τη συνεργασία της Υπηρεσίας µας και των 

αντίστοιχων υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Η αναλυτική περιγραφή της κάθε 

αναφοράς (των υφιστάµενων και αυτών που θα προκύψουν µελλοντικά) καθώς και των 

κριτηρίων που έχει σχεδιασθεί (σταθερά ή παραµετροποιήσιµα κριτήρια όπως π.χ. βαθµίδα 

ΚΑΕ, κατηγορία οικονοµικών στοιχείων, δυνατότητα επιλογής εξεταζόµενης περιόδου και 

φορέα κ.α.) περιλαµβάνονται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ∆Α (www.ypes.gr), 

στη διαδροµή → Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση – Αυτοδιοίκηση / Κόµβος ∆ιαλειτουργικότητας 

οικονοµικών δεδοµένων / Αναφορές Κόµβου για Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. Για την προσθήκη 

νέων αναφορών ή την τροποποίηση και τον εµπλουτισµό των ήδη υφιστάµενων, οι χρήστες της 

κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης θα ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους και παράλληλα θα επικαιροποιείται η σχετική ενότητα στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ∆Α. 
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Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Υπηρεσία µας 

για οποιεσδήποτε επισηµάνσεις ή διευκρινίσεις. 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
2. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών & ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. 
 -Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τ. Α. 
- Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Προϋπολογισµού 
4. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
  - Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Ο.Τ.Α. 
 

             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. 

 

 

               Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 


