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ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 

                                                                                         Να α̟οσταλεί µε e-mail 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆.Υ. 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. 
Πληροφορίες: Μ. Προβατάρης, Μ.Σταυρίδου 
Τηλέφωνο:  213 136 4802-4814 
e-mail: m.provataris@ypes.gr 
           m.stavridou@ypes.gr 
Ταχ.∆/νση: Σταδίου 27                                                                
Ταχ.Κώδικας: 101 83, ΑΘΗΝΑ  
 

               

Αθήνα ,  27 Αυγούστου 2015 
Αριθµ. Πρωτ.: 29862 
 
 
ΠΡΟΣ:  
-Τους ∆ήµους της Χώρας (µε την ̟αράκληση 
να ενηµερώσουν τα Ν.Π.∆.∆. τους) 
-Τις Περιφέρειες της Χώρας  

                  
ΚΟΙΝ.: 
- Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της   Χώρας 
- Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α. Ε. 
  Μυλλέρου 73-77,  
  Τ.Κ. 104 36 - ΑΘΗΝΑ 
 

 

ΘΕΜΑ: Ενσωµάτωση του σχεδίου του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2016 στη βάση δεδοµένων του 

Υ̟ουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

ΣΧΕΤ.:   

1. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 77 και της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 78  του 

Ν.4172/2013. 

2. Οι αρίθµ : οικ.26945/31-7-2015 και οικ. 26947/31-7-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621/Β΄/2015, ΦΕΚ 

1622/Β΄/2015) σχετικά µε ̟αροχή οδηγιών για την κατάρτιση Π/Υ 2016 των ∆ήµων και 

Περιφερειών αντίστοιχα. 

3. Η υ̟’αρίθµ. 2/40404/∆ΠΓΚ/ 15-06-2015 Εγκύκλιος του Υ̟ουργείου Οικονοµικών σχετικά µε 

την κατάρτιση ̟ροϋ̟ολογισµού Γενικής Κυβέρνησης οικονοµικού έτους 2016. 

 

 Στο ̟λαίσιο εφαρµογής των ̟αρα̟άνω σχετικών διατάξεων και οδηγιών, σας ενηµερώνουµε 

ότι η διαδικασία ενσωµάτωσης των σχεδίων των ̟ροϋ̟ολογισµών των ∆ήµων, των ΝΠ∆∆ αυτών 

και των Περιφερειών  θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm . 

 Τα σχέδια των ̟ροϋ̟ολογισµών των φορέων για το έτος 2016 θα υ̟οβληθούν µέσω των 

αρµόδιων Στατιστικών Αντα̟οκριτών, οι ο̟οίοι για την εισαγωγή στο ̟ληροφοριακό σύστηµα 

θα κάνουν χρήση των κωδικών τους ( όνοµα χρήστη : username και κωδικός ̟ρόσβασης : password). 

Στη συνέχεια η υ̟οβολή του σχεδίου ̟ροϋ̟ολογισµού θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στο ̟εριβάλλον 

εργασίας ό̟ου καταχωρούνται µηνιαία τα α̟ολογιστικά στοιχεία του κάθε φορέα και 

συγκεκριµένα στο ∆ελτίο ̟ου θα έχει τίτλο « Σχ. Προΰ̟. 2016».  
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 Σηµειώνεται, ότι στο ∆ελτίο «Σχ. Προΰ̟. 2016» ̟εριλαµβάνονται οι στήλες «Εκτιµήσεις 2015» 

και «Π/Υ 2016» καθώς και συγκεκριµένα στοιχεία του ισολογισµού ( διαθέσιµα, δάνεια, 

χρεόγραφα κτλ). 

 Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί στην καρτέλα «Υ̟ογράφοντες», στην ο̟οία θα 

καθορίζεται η ̟ερίοδος εκτέλεσης του ̟ροϋ̟ολογισµού του έτους 2015 (̟.χ. εκτέλεση 6µήνου 2015 

ή εκτέλεση 7µήνου 2015 κλ̟)  ̟ου ελήφθη υ̟όψη για την κατάρτιση του ̟ροϋ̟ολογισµού του 

έτους 2016.  

 Τέλος, σε ό,τι αφορά την υ̟οβολή των σχεδίων ̟ροϋ̟ολογισµών για το έτος 2016 στον 

Κεντρικό Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ, σας γνωρίζουµε ότι θα ενηµερωθείτε για τη 

διαδικασία µε νεότερο έγγραφο α̟ό την Υ̟ηρεσία µας. 

 Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε ̟εραιτέρω διευκρίνιση αναφορικά µε τη διαδικασία 

ενσωµάτωσης των σχεδίων στη βάση. 

 Το ̟αρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου, στη διαδροµή : Το 

Υ̟ουργείο          Έγγραφα. 

  

 

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 

 

Ν.ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ 

 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή : 
 
1. Γραφείο Υ̟ουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών & ∆.Υ. 
4. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 

- Τµήµα ̟αρακολούθησης & Ε̟εξ. 
   Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α. 
- Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Προϋ̟ολογισµού 

 

 

 

 


