
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ & ΟΤΑ 

Πληροφορίες: Για τεχνικά θέµατα: 

Κ. Τσιµπουκέλης, Ε.Ε. Τσαµίλης  

Τηλέφωνα: 213.136.1323, 213.136.1185 

Email:          k.tsiboukelis@ypes.gr   

  e.tsamilis@ypes.gr 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.: 

- ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. 

 

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL 

 

Αθήνα,  22/3/2016 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 9093 

 

 

 

Πληροφορίες: Για θεσµικά θέµατα: 

  Μ. Προβατάρης 

Τηλέφωνο: 213.136.4802 

Email:  m.provataris@ypes.gr 

Ταχ. Δ/νση:   Ευαγγελιστρίας 2 

Ταχ. Κωδ.  :   10563 

Προς: όλους τους Δήµους, 

όλες τις Περιφέρειες της χώρας 

σ   α)Προϊστάµενο/η Οικονοµικών Υπηρεσιών 

          β) Στατιστικό/ή Ανταποκριτή/τρια 

 

ΘΕΜΑ : «Έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας διαδικτυακής εφαρµογής εισαγωγής και αναζήτησης 

στοιχείων στον Κόµβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ&ΔΑ» 

 

ΣΧΕΤ : Οι µε αριθµό πρωτ. 74712/29-12-2010 και 74713/29-12-2010 αποφάσεις του Υπουργού 

Εσωτερικών.  

 

Για λόγους ενίσχυσης και επέκτασης της λειτουργίας του συστήµατος του Κόµβου 

Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ&ΔΑ, µε στόχο τη βελτίωση της πληρότητας, της ποιότητας, της 

διαφάνειας και του ελέγχου των υποβαλλόµενων στοιχείων, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι 

έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί ειδική διαδικτυακή εφαρµογή στη διεύθυνση: 

http://komvos.ypes.gr/stats, που σκοπό έχει να επιτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 

1. Έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων στον Κόµβο Διαλειτουργικότητας 

Οι στατιστικοί ανταποκριτές των φορέων θα είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν οι ίδιοι:  

α) την ενσωµάτωση των αυτόµατα αντλούµενων από τον Κόµβο Διαλειτουργικότητας στοιχείων 

τους  

β) την ορθότητα και ακρίβεια αυτών των στοιχείων.  

Με τον τρόπο αυτό θα εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά σφάλµατα και θα διορθώνονται συντοµότερα. 

 

2. Χειροκίνητη υποβολή αρχείων 

Σε περιπτώσεις ανυπέρβλητων τεχνικών προβληµάτων των web services των φορέων ή της 

παντελούς έλλειψης web service, οι στατιστικοί ανταποκριτές θα είναι πλέον σε θέση να 



αναρτούν οι ίδιοι χειροκίνητα τα στοιχεία τους, είτε µε τη µορφή των υφιστάµενων xml αρχείων 

ή ακόµα και µε πρότυπα excel αρχεία που θα διαθέσει µελλοντικά το ΥΠΕΣ&ΔΑ.  

 

Μόνη προϋπόθεση για την πρόσβαση στη συγκεκριµένη εφαρµογή αποτελεί η σύνδεση µέσω του 

δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας ενηµερώνουµε ότι εφεξής δεν θα αποστέλλονται στους 

διαχειριστές του Κόµβου Διαλειτουργικότητας προς ανάρτηση αρχεία xml (µε εξαίρεση 

περιπτώσεις σηµαντικών και ανυπέρβλητων τεχνικών προβληµάτων). Τα συγκεκριµένα αρχεία θα 

αναρτώνται χειροκίνητα από τους στατιστικούς ανταποκριτές µέσω της ως άνω διαδικτυακής 

εφαρµογής. Συνεπώς, όλοι οι στατιστικοί ανταποκριτές και οι αναπληρωτές τους και ιδίως οι 

ανταποκριτές των φορέων που δεν διαθέτουν ακόµα web services για την αυτοµατοποιηµένη 

άντληση των στοιχείων τους από τον Κόµβο Διαλειτουργικότητας πρέπει να µεριµνήσουν άµεσα για 

την εγγραφή τους στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρµογή. 

 

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και χρήση της εφαρµογής µπορούν να βρεθούν στο site του 

ΥΠΕΣ&ΔΑ: www.ypes.gr  και στη διαδροµή: “Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση - Αυτοδιοίκηση” � “Κόµβος 
διαλειτουργικότητας οικονοµικών δεδοµένων” � “Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής STATS”) ή 

εναλλακτικά στον σύνδεσµο: 

http://www.ypes.gr/el/Regions/KomDialeitoyrgOikonDedom/egxeiridio-stats/  

απ’ όπου µπορεί να γίνει λήψη του εγχειριδίου χρήσης της εφαρµογής. 

 

Η εγγραφή στην εφαρµογή θα πρέπει να συνοδευτεί απαραίτητα και µε την αποστολή, σε 

ηλεκτρονική µορφή, της απόφασης ορισµού των στατιστικών ανταποκριτών των φορέων, στην 

ακόλουθη διεύθυνση: komvos_oik@ypes.gr. 

 

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα ή δυσλειτουργία της εφαρµογής, µπορείτε να επικοινωνείτε µε 

τα τηλέφωνα 213.136.1323 και 213.136.1185 ή να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση: 

komvos_oik@ypes.gr. 

 

 

 

 
- Εσωτερική διανοµή (µε e-mail): 

Γρ. κ. Υπουργού 

Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα 

Γρ. κ. Γεν Δ/ντη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών 

Γρ. κ. Γεν. Δ/ντη Οικονοµικών Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης 

- Κοινοποίηση: 

ΚΕΔΕ, Ακαδηµίας 65 κ’ Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 


