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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆/ΣΗΣ &  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ      
Ταχ. ∆/νση    : Σταδίου 27    
Ταχ. Κωδ.     : 101 83 - ΑΘΗΝΑ   
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
213136-4844, -4818, -4836, 
-4801, -4838x          : 210-3744813 
 

ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 
των ΟΤΑ, οικ. έτους 2015. 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι, συµπληρωµατικές οδηγίες για την κατάρτιση του 

προϋπολογισµού των ΟΤΑ, οικονοµικού έτους 2015, αλλά και κρίσιµες διευκρινίσεις επί 

των σχετικών ΚΥΑ παροχής οδηγιών (όπως π.χ. ορθή απεικόνιση των Κ.Α.Ε. στους 

προϋπολογισµούς των δήµων που αφορούν την υποκατηγορία εσόδων 132 «ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ») µπορεί να αναζητηθούν στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου µας, στο πεδίο «Συχνές Ερωτήσεις»,  υπό τη θεµατική 

«Προϋπολογισµοί ΟΤΑ έτους 2015». (www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/)  

Παρακαλούµε προ της υποβολής ερωτηµάτων, τηλεφωνικά ή εγγράφως, να 

συµβουλεύεστε την ανωτέρω θεµατική.  Τυχόν νέα ερωτήµατα, µπορείτε επίσης να τα 

υποβάλλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου : prota@ypes.gr  

και υπό τον τίτλο (θέµα) « Ερώτηµα για  προϋπολογισµό δήµου……/περιφέρειας……. 

έτους 2015». 

Τέλος, οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, 

µπορούν επίσης να υποβάλλουν ερωτήµατα στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση για 

θέµατα αρµοδιότητας τους, που άπτονται των Π/Υ των ΟΤΑ έτους 2015, υπό τον τίτλο 

«Ερώτηµα για προϋπολογισµό ΟΤΑ 2015 από Α.∆……….».Οι απαντήσεις στα 

ερωτήµατα αυτά, επίσης, θα αναρτώνται στην ανωτέρω θεµατική. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Αποκεντρωµένες  ∆ιοικήσεις. 
2. Υπουργείο Οικονοµικών 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Γενική ∆ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου & Π/υ 
 ∆/νση Π/Υ της Γενικής Κυβέρνησης 
(d 39@ glk . gr ) 
Πανεπιστηµίου 37 
Τ.Κ. 101 65 – ΑΘΗΝΑ 
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 ΠΡΟΣ: τους δήµους και 
          τις περιφέρειες της Χώρας   
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Κ. Ζαφειρίου 



3. ΚΕ∆Ε (info @ kedke . gr ) 
Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8 
Τ.Κ. 106 78 – ΑΘΗΝΑ 
4. ΕΝ.ΠΕ.(info @ enpe. gr ) 
Μεσογείων 15 
ΤΚ 11526 
Αθήνα  
5. ΕΕΤΑΑ (info@eetaa.gr) 
Μυλλέρου 73-77 
ΤΚ10436- ΑΘΗΝΑ 
 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. κ. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. ∆/νση Οικονοµικών ΤΑ 
-Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης & Π/Y , 
-Τµήµα  Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικ.Στ. Τ.Α. 
6. ∆/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. 
(µε την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα 
στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ., στη διαδροµή: το 
Υπουργείο\Έγγραφα) 
 

 


