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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ & Ο.Τ.Α. 
 
 

Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27  
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ.Σταυρίδου 
Τηλ: 213 136 4814 
e-mail: m.stavridou@ypes.gr 
                

               

Αθήνα ,    22     Μαρτίου  2016 
Αριθµ. Πρωτ.: 8932 
 
 
ΠΡΟΣ:  
Τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  

• Γραφεία αναπληρωτών Γεν. 
Γραµµατέων 

• ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης (και 
ειδικά για την Α.∆.Αιγαίου 
στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών)  

                  
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσβαση των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στα οικονοµικά δεδοµένα των 

Ο.Τ.Α. χωρικής τους αρµοδιότητας, µέσω του Κεντρικού Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας 

και προαπαιτούµενες ενέργειες. 

 

ΣΧΕΤ.:   

1. Ο Νόµος 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010). 

2. Οι υπ’ αριθµ. 74712/29-12-2010 και 74713/29-12-2010 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  

σχετικά µε την υποβολή οικονοµικών στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία 

δήµων» και «Οικονοµικά στοιχεία περιφερειών» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

3. Το υπ’ αριθµ. 70504/38856/23-09-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

σχετικά µε το «Αίτηµα πρόσβασης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στη βάση δεδοµένων 

του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.». 

 

To ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως φορέας του Ελληνικού 

Στατιστικού Συστήµατος, τηρεί βάση δεδοµένων µε τα οικονοµικά στοιχεία των Ο.Τ.Α., η οποία 
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αποτελεί το µέσο συλλογής, ανάπτυξης και διάδοσης των στοιχείων αυτών. Η συλλογή 

οικονοµικών δεδοµένων από το σύνολο των Ο.Τ.Α. πραγµατοποιείται αυτοµατοποιηµένα στο 

πλαίσιο λειτουργίας του Κεντρικού Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. (εφεξής Κ∆), 

όπου οι φορείς υποβάλλουν σε µηνιαία βάση : Τα στοιχεία του Προϋπολογισµού τους σε επίπεδο 

τεταρτοβάθµιου κωδικού αριθµού, τα στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού, σε επίπεδο 

τριτοβάθµιων λογαριασµών, στοιχεία του Μητρώου ∆εσµεύσεων, στοιχεία Ενδοκυβερνητικών  

Συναλλαγών και στοιχεία σχετικά µε την Πορεία Είσπραξης Εσόδων τους. (Σύµφωνα µε την 

υπ’ αρίθµ. 53 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Α∆Α:Β4Μ9Ν-Π3Ο).  

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, της υπ’ αρίθµ. 2 σχετικής Υπουργικής Απόφασης, στη 

βάση δεδοµένων έχουν διαβαθµισµένα δικαιώµατα πρόσβασης οι υπηρεσίες των δηµοσίων και 

ανεξάρτητων αρχών που είναι αρµόδιες για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 

των σχετικών οικονοµικών στοιχείων. 

Στο πλαίσιο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη τις αρµοδιότητές σας σε θέµατα ελέγχου των 

προϋπολογισµών, των αναµορφώσεων αυτών καθώς και επιµέρους κατηγοριών ελέγχων που 

προβλέπονται από διατάξεις νόµου, θα σας παρασχεθεί η πρόσβαση στο υποσύστηµα αναφορών 

(Business Intelligence) του Κ∆. 

Η πρόσβαση των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων θα αφορά προκαθορισµένες 

αναφορές. Ειδικότερα, θα παρέχεται πρόσβαση στην αναφορά των στοιχείων Προϋπολογισµού 

των Ο.Τ.Α. (∆ήµων και Περιφερειών) της χωρικής αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης. Στη συγκεκριµένη αναφορά περιλαµβάνονται ο προϋπολογισµός µε τις αναµορφώσεις 

του και τα µηνιαία απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισµού σε επίπεδο 

τετραψήφιου κωδικού αριθµού. Σηµειώνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία, σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 

2 σχετική Υπουργική Απόφαση, υποβάλλονται από τους Ο.Τ.Α. στον Κ∆ εντός του πρώτου 

δεκαηµέρου του επόµενου µήνα από το µήνα αναφοράς. 

Τονίζεται, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβασή σας στο σύστηµα, αποτελεί η 

σύνδεσή σας µέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως µας υποδείξετε τους εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες καθώς και τους αναπληρωτές τους, ώστε να δηµιουργηθούν λογαριασµοί µε τα 

κατάλληλα δικαιώµατα, όπως και να µας αποστείλετε στοιχεία επικοινωνίας µε τους τεχνικούς 

υπεύθυνους (για τις απαιτούµενες ρυθµίσεις δικτύων ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση) για 

την κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Σηµειώνουµε ότι οι χρήστες και οι αναπληρωτές τους θα 

πρέπει να οριστούν από το αρµόδιο όργανο του φορέα σας. Επισηµαίνουµε ότι χορήγηση 
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κωδικών για την πρόσβαση στο εν λόγω σύστηµα θα πραγµατοποιηθεί σε δυο αρµόδιους 

υπαλλήλους (χρήστη και αναπληρωτή χρήστη) ανά Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας παρακαλούµε τα ζητούµενα στοιχεία επικοινωνίας, 

να αποσταλούν συµπληρώνοντας τους παρακάτω πίνακες Α και Β και αποστέλλοντάς τους στο e-

mail: m.stavridou@ypes.gr. 

Α. Χρήστες 

 ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ 

∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ 

∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. 

Ονοµατεπώνυµο   

Τηλέφωνο   

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδροµείο (e-mail) 

  

 

Β. Τεχνικοί Υπεύθυνοι 

 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ονοµατεπώνυµο   

Τηλέφωνο   

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδροµείο (e-mail) 

  

 

 

Σε περίπτωση αναγκαιότητας για παροχή διευκρινήσεων µπορείτε να απευθυνθείτε για:  
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� ∆ιοικητικά Θέµατα – ∆ιευκρινήσεις για το περιεχόµενο και τον τύπο των οικονοµικών 

στοιχείων (∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.): 

Ονοµατεπώνυµο Σταυρίδου Μ. Χιώτη Μ. Γιουρούκη Σ. 

Τηλέφωνο 213.136.4814 213.136.4810 213.136.4806 

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδροµείο (e-mail) 
m.stavridou@ypes.gr m.xioti@ypes.gr s.giourouki@ypes.gr 

 

� Τεχνικά θέµατα (∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.): 

Ονοµατεπώνυµο Τσιµπουκέλης Κ. Τσαµίλης Ε.Ε. 

Τηλέφωνο 213.136.1323 213.136.1185 

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδροµείο (e-mail) komvos_oik@ypes.gr komvos_oik@ypes.gr 

 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
2. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών & ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
3. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. 
 -Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τ. Α. 
- Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Προϋπολογισµού 
4. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
  - Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Ο.Τ.Α. 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Κώστας Πουλάκης 

 

 

 

 


