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Αθήνα   5   Φεβρουαρίου 2015 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 4112 

 

 

Προς:∆ήµους και Περιφέρειες της 
Χώρας  

 - ∆/νσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Υπόψη Στατιστικών ανταποκριτών 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκαιρη υποβολή Οικονοµικών Στοιχείων στη Βάση ∆εδοµένων του ΥΠ.ΕΣ. 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και στον Κεντρικό Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ. 

Σχετ: Το υπ’αριθµ.  1293/Γ1-76/26-01-2015 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ το οποίο σας έχει ήδη αποσταλεί, 
θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι η ΕΛΣΤΑΤ βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισµών οφείλει να 
αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) οριστικά δηµοσιονοµικά στοιχεία για το έτος 2013 
και προσωρινά στοιχεία για το έτος 2014. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι στατιστικοί 
ανταποκριτές των ∆ήµων και των Περιφερειών,σε συνεργασία  µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των 
φορέων τους, όπως µεριµνήσουν για την ορθή και έγκαιρη εισαγωγή των οικονοµικών στοιχείων 
στη βάση δεδοµένων που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ και στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας. 

 

 

Α. Υποβολή Οικονοµικών Στοιχείων στην Βάση ∆εδοµένων του ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 

 

Για το έτος 2013 οι στατιστικοί ανταποκριτές των ∆ήµων και Περιφερειών θα πρέπει να 
ελέγξουν τα ήδη καταχωρηµένα στοιχεία εσόδων και εξόδων ώστε αυτά να συµφωνούν µε τους 
τελικούς απολογιστικούς πίνακες εσόδων και εξόδων. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις 
αυτές θα πρέπει να γίνουν στο ∆ελτίο του ∆εκεµβρίου 2013 και στη στήλη «Περίοδος αναφοράς 
Ιανουάριος έως και Μήνας Αναφοράς». Τα στοιχεία ισολογισµού που περιλαµβάνονται στο δελτίο 
του ∆εκεµβρίου 2013 στη στήλη «Μήνας αναφοράς », και αφορούν το κλείσιµο 31/12/2013, θα 
πρέπει να είναι συµβατά µε τα στοιχεία ισολογισµού του φορέα όπως αυτός διαµορφώθηκε 
τελικά.Τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί µέχρι τις 27-02-2015. 
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Για το έτος 2014και το ∆ελτίο του ∆εκεµβρίου αντίστοιχα, είναι απαραίτητο να 
επικαιροποιηθούν,µέχρι τις 27-2-2015,όσα στοιχεία υποβλήθηκαν και δεν ήταν οριστικά.Η 
επικαιροποίηση θα πρέπει να γίνει τόσο στα έσοδα και έξοδα (στήλη «Περίοδος αναφοράς 
Ιανουάριος έως και Μήνας Αναφοράς») όσο και στα στοιχεία ισολογισµού (στήλη « Μήνας 
αναφοράς»). 

 

 

Β. Υποβολή Οικονοµικών Στοιχείων στον Κεντρικό Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ. 

 

∆εδοµένου ότι α) η ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της οφείλει 
να χρησιµοποιεί όλες τις διαθέσιµες πηγές στοιχείων και β) τα υποβληθέντα στοιχεία στη βάση 
δεδοµένων του ΥΠ.ΕΣ. που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία που 
διατίθενται στον Κεντρικό Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ., οι στατιστικοί ανταποκριτές 
θα πρέπει να µεριµνήσουν επίσης για την επικαιροποίηση  των κάτωθι αναφορών µηνός 
∆εκεµβρίου 2013 και µηνός ∆εκεµβρίου 2014 στον Κεντρικό Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας του 
ΥΠΕΣ:  

1. Απολογιστικά στοιχεία (πορεία εκτέλεσης προϋπολογισµού) 

2. Μηνιαία στοιχεία εγκυκλίου (Στοιχεία διαθεσίµων, υποχρεώσεων και ∆ανείων) και 

3. Ισοζύγιο γενικού καθολικού. 

 

Τα αρχεία των ως άνω έξι (6) αναφορών θα αντληθούν από τον Κόµβο στις 27-02-2015.  

Σε αυτό το σηµείο εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στους φορείς οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει 
κάποιες από τις παραπάνω αναφορές, καθότι θα πρέπει να µεριµνήσουν για τη διάθεσή τους κατά 
την ως άνω ηµεροµηνία.  

 

Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία. 

 

 

 Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 

 

 Ν. Χατζηεργάτης 
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 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Γενική ∆ιεύθυνση Στατιστικών Ερευνών 
∆/νση Εθνικών Λογαριασµών Γ13 
Πειραιώς 46 &Επονιτών(nat.accounts@statistics.gr, 
gerogm@statistics.gr, panpapa@statistics.gr) 
18510 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 

2. Υπουργείο Οικονοµικών 

Γ.Γ. ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής 
Γ.Γ. ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής& Π/Υ 
-∆/νση Π/Υ της ΓενικήςΚυβέρνησης (d20@glk.gr) 
-∆/νση Προγραµµατισµού, ∆ηµοσιονοµικών 
Στοιχείων & Μεθοδολογίας (dpdsm@glk.gr, mtp-
fd@glk.gr, fd@glk.gr) 
Πανεπιστηµίου 37 
10165 – ΑΘΗΝΑ 
 

3. Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους – Έδρες 
τους 

4. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 

Μυλλέρου 73-77 (info@eetaa.gr) 
10436 - ΑΘΗΝΑ 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών 
Υπηρεσιών&∆ιοικ. Υποστήριξης 

4. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α.  

       (-Τµήµα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας 
Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α. 
        -Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης & 
Προϋπολογισµού Τ.Α.) 
  

 


