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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &     

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

     

 

      

                         και με e-mail 
     

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. 

 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27  

Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Μ.Προβατάρης, Μ.Σταυρίδου, Μ. Γαρίου 

 Τηλ.: 213.136.4802, 213.136.4814, 213.136.4816    

 e-mail:  m.provataris@ypes.gr, m.stavridou@ypes.gr,  
                m.gariou@ypes.gr                          

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2015 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 7031 
 

ΠΡΟΣ: Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας 

              (Οικονομικές Υπηρεσίες) 

ΚΟΙΝ:  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 

             (Δ/νσεις Οικονομικού ) 

 

ΘΕΜΑ: «Κατάσταση υποβολής οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

 

 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 41 του ν. 4129/13 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 29 του ν.4223/2013 «Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, 

καθώς και στους φορείς επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται και στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής 

οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που 

έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Με τα ανωτέρω 

υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος». 

 Περαιτέρω, με το άρθρο 53 του ν. 4257/14 προστίθεται στο ως άνω άρθρο τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, οι παραπάνω υποχρεώσεις 

εξαντλούνται με την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις υπ’ 

αριθμ.74712 και 74713/29.12.2010 (Β΄ 2043) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύουν». 

 Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους 

πρόσωπα, προκειμένου να επιχορηγηθούν ή να χρηματοδοτηθούν από φορείς της γενικής κυβέρνησης 

οφείλουν να ενσωματώνουν τα οικονομικά τους στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και σε 

συνδυασμό με τα οριζόμενα στις υπ’αριθμ. 74712 και 74713/29.12.2010 Υπουργικές Αποφάσεις.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μας θα δημοσιεύει, σε μηνιαία βάση (και τριμηνιαία για τους φορείς με 

υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων), κατάσταση με τους Δήμους, τις Περιφέρειες και 

τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που έχουν υποβάλλει τα οικονομικά τους στοιχεία στις 

βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Η εν λόγω κατάσταση θα επέχει θέση βεβαίωσης, η οποία θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους ΟΤΑ ή τους υπόλοιπους φορείς Γενικής Κυβέρνησης για τον παραπάνω σκοπό. Η 

σχετική διαδικασία θα υλοποιείται ως εξής:   

 

Δήμοι, Περιφέρειες και  Ν.Π.Δ.Δ. με υποχρέωση υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων 

Σε μηνιαία βάση, η Υπηρεσία μας θα αναρτά στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (www.ypes.gr), 

στη διαδρομή Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/ Κατάσταση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις 

βάσεις δεδομένων, κατάσταση  η οποία θα περιλαμβάνει τους Φορείς που έχουν ενσωματώσει τα οικονομικά 

τους στοιχεία στις βάσεις δεδομένων σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 74712 και 74713/29.12.2010 Υπουργικές 

Αποφάσεις. Η εν λόγω κατάσταση θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα 

αναρτάται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και θα έχει ισχύ ενός μήνα. Για παράδειγμα, για τα 

οικονομικά στοιχεία μηνός Ιανουαρίου 2015, η κατάσταση θα δημοσιευτεί την 2
η
 Μαρτίου και θα έχει ισχύ 
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έως και την 31
η
 Μαρτίου. Για τα οικονομικά στοιχεία μηνός Φεβρουαρίου 2015, η κατάσταση θα δημοσιευθεί 

την 1
η
 Απριλίου και θα έχει ισχύ έως και την 30η Απριλίου κ.ο.κ.. Προφανώς, σε περίπτωση που κάποιος 

φορέας δεν έχει ενσωματώσει τα μηνιαία οικονομικά του στοιχεία μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι ως 

άνω υπουργικές αποφάσεις, δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω κατάσταση.  

Τονίζεται ότι για τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας η υποχρέωση για ενσωμάτωση των 

οικονομικών τους στοιχείων περιλαμβάνει τόσο τη βάση δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ, όσο και τον Κόμβο 

Διαλειτουργικότητας. Επομένως, στην κατάσταση που θα δημοσιεύεται θα περιλαμβάνονται μόνο οι Δήμοι 

και οι Περιφέρειες που έχουν ενσωματώσει τα οικονομικά τους στοιχεία και στις δύο προαναφερόμενες 

βάσεις. 

 

  Ν.Π.Δ.Δ. με υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων 

Τα Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία βρίσκονται εκτός ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ υποχρεούνται σε υποβολή τριμηνιαίων 

οικονομικών στοιχείων. Για τους συγκεκριμένους φορείς, η Υπηρεσία μας θα αναρτά στην κεντρική 

ιστοσελίδα του  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (www.ypes.gr), στη διαδρομή Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Κατάσταση 

ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων, κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει εκείνους 

που έχουν ενσωματώσει τα οικονομικά τους στοιχεία στη βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.-ΕΕΤΑΑ σύμφωνα με 

την υπ’αριθμ. 74712/29.12.2010 Υπουργική Απόφαση. Η εν λόγω κατάσταση θα είναι προσβάσιμη σε όλους 

τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα αναρτάται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του δεύτερου σε σειρά μήνα από το 

τρίμηνο υποβολής και θα έχει ισχύ τριών μηνών. Για παράδειγμα, για τα οικονομικά στοιχεία α΄τριμήνου 

2015 η κατάσταση θα δημοσιευτεί την 4
η
 Μαίου 2015 και θα έχει ισχύ έως την 31

η
 Ιουλίου 2015. Για τα 

οικονομικά στοιχεία β΄τριμήνου 2015, η κατάσταση θα δημοσιευθεί την 1
η
 Αυγούστου 2015 και θα έχει ισχύ 

έως την 31
η
 Οκτωβρίου 2015 κ.ο.κ.  

Ειδικά, για τα στοιχεία δ΄τριμήνου 2014, η κατάσταση θα δημοσιευθεί την 2
η
 Μαρτίου 2015 και θα 

έχει ισχύ έως την 30
η
 Απριλίου 2015. 

Στην περίπτωση που κάποιος φορέας δεν έχει ενσωματώσει τα τριμηνιαία οικονομικά του στοιχεία 

μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις, δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην εν 

λόγω κατάσταση. Τονίζεται ότι η υποχρέωση υποβολής αφορά μόνο τη βάση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. –ΕΕΤΑΑ. 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν στα Ν.Π.Δ.Δ. 

τους. 

 

 

 

            Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

   

            Ν. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ 

                                                                                                  

                                                                                                      

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών & Δ.Υ. 

4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. 

6. Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. 

                Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικ.   Στοιχείων Τ.Α. 

 


