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ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ  

Α̟οστολή µόνο µε e-mail 
                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. 
 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27  
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ.Προβατάρης  
Τηλ: 213 136 4802 
e-mail: m.provataris@ypes.gr 
                
 
 

               

Αθήνα , 06 Νοεµβρίου 2015 
Αριθµ. Πρωτ.: 39081 
 
 
ΠΡΟΣ: Τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες  
            -∆/νσεις Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών 

                  
ΚΟΙΝ.: 1.ΕΛΣΤΑΤ 
                Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
                ∆/νση Εθνικών Λογαριασµών 
                nat.accounts@statistics.gr 
                d.avouris@statistics.gr 
 

2.ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
   Μυλλέρου 73-77 
   10436 ΑΘΗΝΑ 
   (info@eetaa.gr) 

 

 

ΘΕΜΑ: Υ̟οβολή Οικονοµικών Στοιχείων Γ’ τριµήνου 2015 των Νοµικών Προσώ̟ων 

Το̟ικής Αυτοδιοίκησης. 

 

ΣΧΕΤ.:   

1. Οι αρίθµ 74712/29-12-2010 και 74713/29-12-2010 α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Εσωτερικών, 

Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε την υ̟οβολή οικονοµικών 

στοιχείων στις βάσεις δεδοµενων «Οικονοµικά στοιχεία δήµων» και «Οικονοµικά στοιχεία 

̟εριφερειών» του Υ̟ουργείου Εσωτερικών. 

2. Το υ̟’αρίθµ. Γ1/1261/03-11-2015 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά µε την υ̟οβολή οικονοµικών 

στοιχείων των Νοµικών Προσώ̟ων της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ και στο ̟λαίσιο της υ̟οχρέωσης 

της Χώρας για α̟οστολή τριµηνιαίων οικονοµικών στοιχείων, ̟αρακαλούµε ό̟ως ενηµερώσετε 

τους υ̟εύθυνους υ̟αλλήλους (των νοµικών ̟ροσώ̟ων ή και των ίδιων των ∆ήµων ή Περιφερειών 

στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟οστέλλουν στοιχεία για τα νοµικά τους ̟ρόσω̟α) για την άµεση και ορθή 

υ̟οβολή των στατιστικών δελτίων των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ µηνός Σε̟τεµβρίου 2015 (εάν ανήκουν 

στο ΜΦΓΚ) ή γ’ τριµήνου 2015 (εάν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) στη βάση δεδοµένων ̟ου τηρείται 

στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (βάση ΥΠΕΣ∆Α-ΕΕΤΑΑ). 

Κατά τη διαδικασία υ̟οβολής, ιδιαίτερη ̟ροσοχή θα ̟ρέ̟ει να δοθεί : 

o Στην ορθή συµ̟λήρωση των στοιχείων ∆ιαθεσίµων, ∆ανείων και Υ̟οχρεώσεων. 
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o Στην κατηγορία «Υ̟οχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», στην ο̟οία 

καταγράφονται το σύνολο των βραχυ̟ρόθεσµων και µακρο̟ρόθεσµων α̟λήρωτων 

υ̟οχρεώσεων του Φορέα ̟ρος φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υ̟άρχει 

διακανονισµός /ρύθµιση της ̟ληρωµής σε δόσεις, είτε όχι. 

o Στη µη συµ̟λήρωση αρνητικών µεγεθών (αριθµών). 

Ευχαριστούµε εκ των ̟ροτέρων για τη συνεργασία σας. 

     

                                

                                                                                                                                                                                            

 
 
 
Εσωτερική διανοµή : 

∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 
- Τµήµα ̟αρακολούθησης & Ε̟εξ. 
   Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α. 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Ν. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ 

 

                                                                            


