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ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά 

̟ροϋ̟ολογισµών έτους 2015 στις ηλεκτρονικές βάσεις

  

 Στο ̟λαίσιο εφαρµογής των διατάξεων

∆ήµοι, οι Περιφέρειες τα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου 

ε̟ικύρωση του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ.

Υ̟ουργείου Εσωτερικών.  

 Για το σκο̟ό αυτό θα τηρηθεί όµοια διαδικασία µε αυτήν ̟ου εφαρµόστηκε για την ενσωµάτωση 

των σχεδίων των ̟ροϋ̟ολογισµών έτους 201

Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ̟ροϋ̟ολογισµοί 

αρµόδιους στατιστικούς αντα̟οκριτές των φορέων

σύστηµα θα κάνουν χρήση των κωδικών τους ( 

password). Στη συνέχεια η υ̟οβολή του ε̟ικυρωµένου ̟ροϋ̟ολογισµού θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στο 

̟εριβάλλον εργασίας ό̟ου καταχωρούνται µηνιαία τα α̟ολογιστικά στοιχεία του κάθε φορέα και 

συγκεκριµένα στο ∆ελτίο υ̟ό τον 

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

συµ̟ληρωθεί η ̟ερίοδος εκτέλεσης τ

εκτέλεση 9µήνου 2014 κλ̟)  ̟ου ελήφθη υ̟όψη για 

έτους 2015.  

Οµοίως, οι στατιστικοί αντα̟οκριτές των ∆ήµων και Π

άµεση διάθεση των στοιχείων «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» έτους 2015 στην αναφορά 

α̟ολογιστικών στοιχείων Ιανουαρίου 2015 του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας, α̟οστέλλοντας 
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   Αθήνα,  1  ∆εκεµβρίου  201
 
    Αριθµ. Πρωτ.: 46853 
 
    ΠΡΟΣ:  

1. Τις Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της 
Χώρας – ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης

2. Τους ΟΤΑ της Χώρας (µε την 
̟αράκληση οι δήµοι να γνωστο̟οιήσουν 
το ̟αρόν στα οικεία νοµικά ̟ρόσω̟α)

σχετικά µε τη διαδικασία ανάρτησης των

στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων του Υ̟ουργείου Εσωτερικών

των διατάξεων των άρθρων 77, ̟αρ. 6 και 78, ̟αρ.5 

τα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου αυτών οφείλουν 

του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. έτους 2015, να τον ενσωµατώσουν στη βάση δεδοµένων του 

Για το σκο̟ό αυτό θα τηρηθεί όµοια διαδικασία µε αυτήν ̟ου εφαρµόστηκε για την ενσωµάτωση 

σχεδίων των ̟ροϋ̟ολογισµών έτους 2015. Ειδικότερα, οι ε̟ικυρωµένοι, ̟λέον, α̟ό τη

, ̟ροϋ̟ολογισµοί θα υ̟οβληθούν στη βάση δεδοµένων α̟ό τους

αρµόδιους στατιστικούς αντα̟οκριτές των φορέων, οι ο̟οίοι για την εισαγωγή στο ̟ληροφοριακό 

σύστηµα θα κάνουν χρήση των κωδικών τους ( όνοµα χρήστη : username 

). Στη συνέχεια η υ̟οβολή του ε̟ικυρωµένου ̟ροϋ̟ολογισµού θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στο 

̟εριβάλλον εργασίας ό̟ου καταχωρούνται µηνιαία τα α̟ολογιστικά στοιχεία του κάθε φορέα και 

 τίτλο « Ε̟ικυρ. Π/Υ. 2015».  

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

η ̟ερίοδος εκτέλεσης του ̟ροϋ̟ολογισµού του έτους 2014 (̟.χ. εκτέλεση 

ελήφθη υ̟όψη για συγκεκριµένες εγγραφές του ̟ροϋ̟ολογισµού του 

ι στατιστικοί αντα̟οκριτές των ∆ήµων και Περιφερειών ̟ρέ̟ει να µεριµνήσουν για την 

άµεση διάθεση των στοιχείων «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» έτους 2015 στην αναφορά 

α̟ολογιστικών στοιχείων Ιανουαρίου 2015 του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας, α̟οστέλλοντας 
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2014 

Τις Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της 
∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης 

Τους ΟΤΑ της Χώρας (µε την 
̟αράκληση οι δήµοι να γνωστο̟οιήσουν 
το ̟αρόν στα οικεία νοµικά ̟ρόσω̟α) 

κασία ανάρτησης των ε̟ικυρωµένων 

δεδοµένων του Υ̟ουργείου Εσωτερικών. 

, ̟αρ.5 του ν.4172/2013, οι 

οφείλουν αµέσως µετά την 

, να τον ενσωµατώσουν στη βάση δεδοµένων του 

Για το σκο̟ό αυτό θα τηρηθεί όµοια διαδικασία µε αυτήν ̟ου εφαρµόστηκε για την ενσωµάτωση 

οι ε̟ικυρωµένοι, ̟λέον, α̟ό την οικεία 

στη βάση δεδοµένων α̟ό τους 

, οι ο̟οίοι για την εισαγωγή στο ̟ληροφοριακό 

και κωδικός ̟ρόσβασης : 

). Στη συνέχεια η υ̟οβολή του ε̟ικυρωµένου ̟ροϋ̟ολογισµού θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στο 

̟εριβάλλον εργασίας ό̟ου καταχωρούνται µηνιαία τα α̟ολογιστικά στοιχεία του κάθε φορέα και 

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

̟.χ. εκτέλεση 8µήνου 2014 ή 

του ̟ροϋ̟ολογισµού του 

εριφερειών ̟ρέ̟ει να µεριµνήσουν για την 

άµεση διάθεση των στοιχείων «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» έτους 2015 στην αναφορά 

α̟ολογιστικών στοιχείων Ιανουαρίου 2015 του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας, α̟οστέλλοντας 

 ΕΠΕΙΓΟΝ 
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ταυτόχρονα σχετική ενηµέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση : komvos_oik@ypes.gr, ̟ροκειµένου να 

γίνει ε̟ανάντληση της εν λόγω αναφοράς. 

Υ̟ενθυµίζεται, ότι σύµφωνα µε τις οδηγίες ̟ου είχαν δοθεί στο υ̟΄ αριθµ. 36003/10-9-2013 

έγγραφο της ∆/νσης Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ και στο υ̟΄ αριθµ. 35841/22-9-2014 έγγραφό µας, 

είναι α̟αραίτητο να αναιρεθεί στο µηχανογραφικό σας σύστηµα η αναφορά ̟εριόδου Ιανουαρίου 

2015, η ο̟οία ̟εριελάµβανε τα στοιχεία του σχεδίου ̟ροϋ̟ολογισµού 2015 και να ενηµερωθεί µε τα 

στοιχεία του ε̟ικυρωµένου Π/Υ 2015, ̟ροκειµένου να διατεθεί η ορθή ̟ληροφορία.   

 Παραµένουµε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε ̟εραιτέρω διευκρίνιση. 

 Το ̟αρόν έγγραφο µ̟ορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου, στην ενότητα « Το 

Υ̟ουργείο/Έγγραφα».                                                                  

                                                                                         Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης   

                                                                                               

 

                                                                                                    Ν. Χατζηεργάτης                                                                                                                       

 

    

ΚοινοποίησηΚοινοποίησηΚοινοποίησηΚοινοποίηση::::    

1. Κ.Ε.∆.Ε. 

2. Ε.Ν.Π.Ε. 

3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

    

Εσωτερική διανοµή 
 

1. Γρ. Γενικού Γραµµατέα 
2. κ. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών και ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης 
3. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. – Τµήµα Παρακ. & Ε̟εξ. Οικον. Στοιχείων Τ.Α. 
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την ̟αράκληση να αναρτηθεί το ̟αρόν στην ενότητα 

«Έγγραφα» καθώς και για τις ενέργειές της ̟ρος άντληση των στοιχείων των ε̟ικυρωµένων ̟/υ α̟ό τον 
Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας) 
 


