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Αριθμ. Πρωτ.: 30681

ΠΡΟΣ: Όλους  τους  Δήμους  της  Χώρας  (με  την 
παράκληση να ενημερώσουν άμεσα όλα τα ΝΠΔΔ 
και ΝΠΙΔ τους όπως ορίζει το στοιχείο η.)

Εγκύκλιος υπ’αριθμ.: 46

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις  υποβολής  οικονομικών  στοιχείων  στη  βάση  δεδομένων  «Οικονομικά 
στοιχεία  δήμων»  και  σε  άλλες  πηγές,  από  τα  Νομικά  Πρόσωπα  (ΝΠΔΔ  και  ΝΠΙΔ)  που 
εντάσσονται στο αναθεωρημένο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ».

ΣΧΕΤ:

1. Ο ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (βλέπε ιδίως ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄ 31-3-11),  
ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄ 17-8-10), ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄ 2-2-12)).

2. Η υπ’αριθμ.  74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄  30-12-2010)  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Απ&ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου,  του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και  του τρόπου 
ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης 
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 4320/2-2-
2012 (ΦΕΚ 703 Β΄ 12-3-2012) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 
74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών».

3. Η  υπ’αριθμ.  11425/27-3-2012  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Καθορισμός  μηνιαίων 
οικονομικών στοιχείων των Δήμων και  των Επιχειρήσεων αυτών που καταχωρούνται  στη Βάση 
Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων»» (ΑΔΑ: Β4ΒΟΝ-8ΟΚ).

4. Η  υπ’αριθμ.  οικ.2/22717/0094/9-3-2011  (ΦΕΚ  474  Β΄  24-3-2011)  Απόφαση  του  Υπουργού 
Οικονομικών  «Υποβολή  οικονομικών  στοιχείων  Φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης  στο  Υπουργείο 
Οικονομικών  της  αριθμ.  2014380/377/0026/27-2-1998  (ΦΕΚ  284  Α΄)  Απόφασης  του  Υπουργού 
Οικονομικών».

5. H υπ’αριθμ.  33/οικ.29827/23-6-2011  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Καταχώρηση 
οικονομικών  στοιχείων,  από  τα  Νομικά  Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου  και  τις  Επιχειρήσεις  των 
Δήμων, στη Βάση Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων».» (ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ).

6. Η υπ’αριθμ:  7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄  9-2-2004)  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
ΔΔΑπ και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων 
και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το  π.δ.113/2010  (ΦΕΚ  194  Α΄  22-11-2010  Διόρθωση  σφάλματος  στο  ΦΕΚ  209  Α΄  10-12-2010) 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Η  υπ’αριθμ.  2/91118/0026/29-12-2010  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Οικονομικών  «Κοινοποίηση 
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6).

1/9

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Με fax και e-mail 

ΑΔΑ: Β4ΘΠΝ-ΧΡ2



9. Η  υπ’αριθμ.  2/98253/0094/30-12-2011  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Οικονομικών  «Οδηγίες  για  το 
μητρώο δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Β0ΝΤΗ-17Ξ).

10. Η υπ’αριθμ. 2/64542/0094/13-9-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών «Μητρώο Δεσμεύσεων» 
(ΑΔΑ: 4Α8ΩΗ-Ζ3Η).

11. Η  υπ’αριθμ.  26/9786/4-5-2012  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Συλλογή  Στοιχείων 
Δανειακών Συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού» (ΑΔΑ: Β499Ν-342).

12. Το με Α.Π. οικ.10615/20-3-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ περί της διαδικασίας κοινοποίησης εγκυκλίων 
και άλλων πράξεων.

13. Το με Α.Π. 6458/Γ1-857/27-7-2012 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως είναι γνωστό, τα δύο τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια,  
που έχει ήδη αποφέρει αξιοσημείωτη πρόοδο και ορατά αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοπιστία των 
στατιστικών στοιχείων και τη διαφάνεια των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι, επίσης, προφανές ότι αυτή η πρόοδος δε θα μπορούσε να έχει συντελεσθεί χωρίς την ενεργό 
συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Αναγνωρίζοντας αυτές  τις  θετικές  εξελίξεις,  σας καλούμε με  την παρούσα να συνεργασθούμε,  
προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εικόνα των οικονομικών στοιχείων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στις κάτωθι κατευθύνσεις:

Για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας μας (στο πλαίσιο και της «Διαδικασίας 
Υπερβολικού Ελλείμματος»), είναι απαραίτητη η έγκαιρη και ορθή υποβολή των οικονομικών στοιχείων 
των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και κάθε άλλου νομικού προσώπου που ορίζεται ως υπόχρεο 
υποβολής οικονομικών στοιχείων καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Κατόπιν της πρόσφατης αναθεώρησης του 
Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (εφ’εξής ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ και της παράλληλης ένταξης νέων 
Νομικών Προσώπων (εφ’εξής ΝΠ) των Δήμων σε αυτό, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων των εν γένει Νομικών Προσώπων των Δήμων.

α. Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα με το αρθ.1Β του ν.2362/1995 (όπως προστέθηκε με το αρθ.2 ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄ 

17-8-10)  και  τροποποιήθηκε  με  την  παρ.1Α  αρθ.50  ν.3943/11  (ΦΕΚ  66  Α΄  31-3-2011))  τα  ΝΠ  που 
αποτελούν  την  Γενική  Κυβέρνηση  και  περιλαμβάνονται  στους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης 
(εφ’εξής  ΟΤΑ),  δηλαδή στον  υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Τομέα  της  Γενικής  Κυβέρνησης,  είναι  όσα 
περιλαμβάνονται  στον  αντίστοιχο  υποτομέα  του  ΜΦΓΚ,  που  τηρείται  με  αποκλειστική  ευθύνη  της 
ΕΛΣΤΑΤ.

Η ΕΛΣΤΑΤ επικαιροποίησε  το  ΜΦΓΚ για  το  2012  και  συμπεριέλαβε  μεγάλο  αριθμό  ΝΠ στον 
υποτομέα  των  ΟΤΑ  (το  ΜΦΓΚ  είναι  προσβάσιμο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΛΣΤΑΤ  www  .  statistics  .  gr  , 
διαδρομή  «Στατιστικά  Θέματα»  =>  «Μητρώα»  =>  «Μητρώο  Φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης»  =>  «2012», 
προσοχή  η  διαδρομή  μπορεί  να  αλλάξει  με  ευθύνη  της  ΕΛΣΤΑΤ).  Στην  συνέχεια  σημειώνουμε  τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΜΦΓΚ:
http  ://  www  .  statistics  .  gr  /  portal  /  page  /  portal  /  ESYE  /  BUCKET  /  A  0701/  Other  /  A  0701_  SEL  08_  TB  _  AH  _00_2012_0  
1_  F  _  GR  .  xls  
http  ://  www  .  statistics  .  gr  /  portal  /  page  /  portal  /  ESYE  /  BUCKET  /  A  0701/  Other  /  A  0701_  SEL  08_  TS  _  AH  _00_2008_0  
0_2012_01_  F  _  GR  .  xls  

Σε περίπτωση όπου υπάρχουν και στο μέλλον επικαιροποιήσεις του ΜΦΓΚ από την ΕΛΣΤΑΤ, το 
Υπουργείο μας θα σας ενημερώσει σχετικώς όταν λάβει γνώση.
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β. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» από ΝΠ 
του ΜΦΓΚ και τα Λοιπά ΝΠ των Δήμων.

Η ένταξη στο ΜΦΓΚ για ένα ΝΠ ενός Δήμου συνεπάγεται  μία  σειρά υποχρεώσεων υποβολής 
οικονομικών στοιχείων (ή την αλλαγή στον τρόπο/χρόνο υποβολής αυτών που μπορεί ήδη να υποβάλλει)  
στη  βάση  δεδομένων  «Οικονομικά  στοιχεία  δήμων»  (υπ’αριθμ.  74712/29-12-2010  Απόφαση  του 
Υπουργού Εσωτερικών Απ&ΗΔ).  Επίσης,  διευκρινίζουμε ότι  παρότι  τα στοιχεία των ΝΠ των Δήμων 
εντάσσονται νομικά και λειτουργικά στην ανωτέρω βάση δεδομένων (που αναφέρεται στον τίτλο της 
στους  Δήμους),  εντούτοις  ο  τύπος,  η  φόρμα  και  ο  τρόπος  υποβολής  των  στοιχείων  μπορούν  να 
διαφέρουν σε σχέση με τους Δήμους.

β1. Στατιστικά Δελτία.
Οι φορείς που περιγράφονται στο αρθ.1 της υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 Απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών,  έχουν  την  υποχρέωση  συμπλήρωσης  και  υποβολής  Στατιστικών  Δελτίων  στην  βάση 
δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» (αρθ.2 δ΄ της προαναφερθείσας Απόφασης), όπως αυτά κάθε 
φορά καθορίζονται (η ως 3. σχετική εγκύκλιος).

Τα ΝΠ που περιλαμβάνονται στο ΜΦΓΚ εξομοιώνονται ως προς τις υποχρεώσεις τους για παροχή 
στοιχείων με τους ΟΤΑ, έτσι ακόμα και εάν δεν περιλαμβάνονται ρητώς ως κατηγορία ΝΠ των Δήμων 
στο αρθ.1 της ανωτέρω Απόφασης, αποκτούν την υποχρέωση υποβολής Στατιστικών Δελτίων στη βάση 
δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» βάσει του αρθ.1 της ως 4. σχετικής Απόφασης.

Για τη συχνότητα υποβολής των Δελτίων παρέχονται οδηγίες στην ως 5. σχετική εγκύκλιο, 
όπου καθορίζεται η Μηνιαία υποβολή των Δελτίων για τα ΝΠ που ανήκουν στο ΜΦΓΚ, ενώ η 
Τριμηνιαία  υποβολή  για  όλα  τα  υπόλοιπα υπόχρεα  προς  υποβολή  ΝΠ  των  Δήμων  που 
περιγράφονται στο αρθ.1 της προαναφερθείσας απόφασης που δεν έχουν ενταχθεί στο ΜΦΓΚ.

Τονίζουμε ιδιαίτερα,  κατά παράκληση της ΕΛΣΤΑΤ (το ως  13.  σχετικό),  ότι  όλα τα Δημοτικά 
Λιμενικά Ταμεία (εφ’εξής  ΔΛΤ)  αποτελούν ΝΠΔΔ των  Δήμων,  και  ως  τέτοια έχουν την  υποχρέωση 
τριμηνιαίας υποβολής οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», ενώ 
εφόσον είναι ενταγμένα στο ΜΦΓΚ η υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων καθίσταται μηνιαία.

Επίσης,  οι Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) (αρθ.13 και επόμενα 
ν.4071/2012) ορίζονται ως υπόχρεοι υποβολής οικονομικών στοιχείων (κατ’ αρχήν με τριμηνιαία στοιχεία, 
ενώ μηνιαία για όσους εντάσσονται στο ΜΦΓΚ).

Όλοι οι Σύνδεσμοι Δήμων είναι υπόχρεοι στην υποβολή οικονομικών στοιχείων (αρθ.1 της ως 2. 
Απόφασης).  Τα στοιχεία υποβάλλονται από τον ίδιο το Σύνδεσμο, εκτός εάν δεν τηρεί ίδια ταμειακή  
υπηρεσία, οπότε τα στοιχεία υποβάλλονται από τον υπάλληλο του Δήμου που εξυπηρετεί ταμειακά το 
Σύνδεσμο. Οι Σύνδεσμοι Δήμων υποβάλλουν κατ’ αρχήν τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία, ενώ όσοι έχουν 
ενταχθεί στο ΜΦΓΚ είναι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων.

Τέλος,  τονίζουμε  ότι  οι  Σχολικές  Επιτροπές των  Δήμων  δεν  είναι  υπόχρεες στην  υποβολή 
οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων».

β2. Στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων (E-portal).
Οι φορείς που ανήκουν στο ΜΦΓΚ έχουν την υποχρέωση τήρησης Μητρώου Δεσμεύσεων (αρθ.1 

παρ.1  π.δ.113/2010).  Τα απαραίτητα στοιχεία  του Μητρώου Δεσμεύσεων των φορέων  υποβάλλονται 
μηνιαίως από τους στατιστικούς ανταποκριτές στα πλαίσια της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία 
δήμων» (αρθ.7 παρ.4  π.δ.113/2010 και  αρθ.1 ε΄  της  ως 2.  σχετικής  Απόφασης,  καθώς οι  φορείς  της 
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  του  ΜΦΓΚ  εξομοιώνονται  με  ΟΤΑ  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  παροχής 
πληροφοριών), στοιχεία τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της βάσης και από το  e-portal του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (εφ’εξής ΓΛΚ) (υποχρέωση υποβολής βλέπε τα σχετικά 7., 8. και 10.).

Οι  καταχωρίσεις  των  στοιχείων  αφορούν  στις  στήλες  του  Μητρώου  Δεσμεύσεων,  όπως 
περιγράφονται  στην  8.  ως  άνω  σχετική  εγκύκλιο  (με  βάση  το  στοιχείο  Ε.  της  ως  άνω  9.  σχετικής 
εγκύκλιου το λογιστικό και πληροφοριακό σύστημα ενός ΝΠ δεν είναι απαραίτητο να ακολουθεί τον 
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τύπο του μητρώου δεσμεύσεων, όπως αυτός περιγράφεται στην ως άνω 8. σχετική εγκύκλιο, αρκεί να 
εξασφαλίζει  τη  δέσμευση  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  του  με  την  ανάληψη  οποιασδήποτε 
υποχρέωσης και την παροχή των πληροφοριών για την εξέλιξη-ωρίμανση των υποχρεώσεων αυτών, 
μέχρι  την πλήρη εξόφληση τους, με βάση τις κατηγορίες που περιγράφονται στην ως άνω 8. σχετική 
εγκύκλιο),  επί  των  οποίων  γίνεται  ομαδοποίηση  των  Κωδικών  εξόδων-δαπανών  σε 
«Χρηματοοικονομικές» (πληρωμές χρεολυσίων δανείων, για ΝΠ που ακολουθούν την ως άνω 6. σχετική 
υπουργική απόφαση είναι οι κωδικοί εξόδων που αφορούν πληρωμή χρεολυσίων δανείων, ήτοι οι ΚΑΕ 
6516, 6517, 6518, 6526, 6527) και σε «Μη χρηματοοικονομικές» (όλοι οι υπόλοιποι κωδικοί εξόδων).

β3. Υποβολή στη Βάση Δεδομένων.
Οι  Δήμοι  με  απόφαση  Δημάρχου  (ή  αρμόδιου  Αντιδημάρχου)  έχουν  προχωρήσει  στον  ορισμό 

στατιστικού ανταποκριτή (με τον αναπληρωτή αυτού) για την υποβολή των στοιχείων των υπόχρεων ΝΠ 
τους (είτε αυτά έχουν μηνιαία, είτε τριμηνιαία υποχρέωση υποβολής) στη βάση δεδομένων «Οικονομικά 
στοιχεία δήμων» (αρθ.1 παρ.2 της ως 2. σχετικής Απόφασης και η ως 5. σχετική εγκύκλιος). Τα στοιχεία  
αυτά αποστέλλονται  στον  οικείο  Δήμο από  υπάλληλο  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του  ΝΠ που  έχει 
οριστεί  για τον σκοπό αυτό από το αρμόδιο όργανο (Πρόεδρος  ΝΠ) ή εάν το ΝΠ δεν διαθέτει  ίδια  
ταμειακή υπηρεσία, αλλά εξυπηρετείται από αυτήν του Δήμου, από υπάλληλο του Δήμου που έχει οριστεί  
ως υπεύθυνος (αρθ.1 παρ.3 της προαναφερθείσας απόφασης και η ως 5. σχετική εγκύκλιος).  Η ευθύνη 
της ορθής, τακτικής και έγκαιρης υποβολής των στοιχείων στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων του 
Δήμου, καθώς και  όλων των υπόχρεων ΝΠ αυτού,  ανήκει  στο Δήμαρχο και στον Προϊστάμενο των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (αρθ.7 & αρθ.1 παρ.6 της ως 2. Απόφασης), όπου απαιτείται να 
εξασφαλίσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τη συνεργασία και τη συνδρομή των αρμοδίων-εμπλεκόμενων 
στην υποβολή οργάνων του Δήμου και των ΝΠ αυτού (είναι τα όργανα-πρόσωπα που αναφέρονται στο  
αρθ.1  της  ως  2.  Απόφασης).  Διευκρινίζουμε  ειδικότερα  ότι  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  ανώνυμων 
εταιρειών ΟΤΑ1 του αρθ.252 & 265 ΚΔΚ ν.3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και των 
αναπτυξιακών  εταιρειών  της  Αυτοδιοίκησης  του  αρθ.252  παρ.3  περ.β  ΚΔΚ  ν.3463/2006,  όπως  έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, θα υποβάλλονται από τις ίδιες τις εταιρείες (η ως 5. σχετική εγκύκλιος).

Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ολοκλήρωσε την Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή των βάσεων δεδομένων για τα  
Οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ, έτσι η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων όλων των ΝΠ του Δήμου 
από τον αρμόδιο στατιστικό ανταποκριτή θα γίνεται πλέον απευθείας σε αυτήν (κατ’ ανάλογο τρόπο με 
την υποβολή των αντίστοιχων στοιχείων για τους Δήμους) και  όχι  με τον τρόπο που γινόνταν μέχρι  
σήμερα  (δηλαδή με  τη  συμπλήρωση  και  αποστολή  αρχείων  excel σε  e-mail της  ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).  Στην 
Εφαρμογή υπάρχουν τα ΝΠ των ΟΤΑ ομαδοποιημένα, συνεπώς ο στατιστικός ανταποκριτής επιλέγει  
τον μήνα ή το τρίμηνο υποβολής (εάν το ΝΠ είναι υπόχρεο σε μηνιαία ή τριμηνιαία υποβολή αντίστοιχα) 
για το ΝΠ του οποίου τα στοιχεία υποβάλλει και συμπληρώνει τα οικεία πεδία που διατίθενται.

Τονίζουμε ότι ο χρόνος-προθεσμία υποβολής των οικονομικών στοιχείων:
(α) των ΝΠ των Δήμων που είναι υπόχρεα για μηνιαία υποβολή έχει καθοριστεί στις 10 ημέρες από τη  
λήξη του μήνα αναφοράς των οικονομικών στοιχείων (αρθ. 2 δ΄ της ως 2. σχετικής Απόφασης) και
(β) των ΝΠ των Δήμων που είναι υπόχρεα για τριμηνιαία υποβολή έχει καθοριστεί στις 15 ημέρες από τη 
λήξη του τριμήνου αναφοράς των οικονομικών στοιχείων (η ως 5. σχετική εγκύκλιος).

Η καθυστέρηση στην υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, ενεργοποιεί  τις  κυρώσεις του αρθ.7  της 
υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Απ.ΗΔ, του αρθ.4 της ως 4. σχετικής 
Απόφασης (βλέπε και παρ.7 αρθ.3Α και την περ.(ε) παρ.2 αρθ.3Β ν.2362/1995, όπως έχει τροποποιηθεί  
και ισχύει) και του αρθ.7 του π.δ.113/2010, τόσο για το Δήμο και τα υπόχρεα ΝΠ (έκδοση λίστας με  
υπόχρεους φορείς για την παρακράτηση των επιχορηγήσεων, ΚΑΠ και επιβολή προστίμου στον φορέα 
για τυχόν υποτροπή), όσο και για τα αρμόδια ως προς την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων όργανα-
πρόσωπα  αυτών,  όπως  αυτά  περιγράφονται  στο  αρθ.1  της  υπ’αριθμ.  74712/29-12-2010  (πειθαρχική 

1 Διευκρινίζουμε  ότι  εδώ  δεν  αναφερόμαστε  στις  δημοτικές  ανώνυμες  εταιρείες  αρθ.252  και  αρθ.266  ΚΔΚ 
ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς τα στοιχεία αυτών υποβάλλονται από το Δήμο.
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δίωξη  για  σοβαρή  παράβαση  καθήκοντος,  που  επιφέρει  τα  ανάλογα  πειθαρχικά  μέτρα  και  επιβολή 
λοιπών κυρώσεων με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ π.χ. επιβολή χρηματικού προστίμου).

γ. Υποβολή Παρελθόντων Τριμηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων.
Όπως τονίσαμε και ανωτέρω, τα ΝΠ των Δήμων που περιγράφονται στο αρθ.1 της ως 2. σχετικής 

Απόφασης είναι υπόχρεα υποβολής τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων στη σχετική βάση δεδομένων,  
ενώ  όσα  από  αυτά  συμπεριελήφθησαν  στο  ΜΦΓΚ,  απέκτησαν  την  υποχρέωση  υποβολής  μηνιαίων 
οικονομικών στοιχείων. Συνεπώς, για την εξαγωγή των επίσημων στατιστικών στοιχείων της Χώρας μας, 
απαιτείται  όλα τα ΝΠ των Δήμων, που είτε  συνεχίζουν να είναι  υπόχρεα στην υποβολή τριμηνιαίων 
οικονομικών στοιχείων στη σχετική βάση δεδομένων, είτε ήταν υπόχρεα προς τριμηνιαία υποβολή και 
πλέον είναι υπόχρεα σε μηνιαία με την ένταξή τους στο ΜΦΓΚ, να υποβάλλουν τα τριμηνιαία οικονομικά 
στοιχεία των παρελθόντων τριμήνων, ήτοι Δ΄ τρίμηνο (Οκτ-Δεκ) 2011, Α΄ τρίμηνο (Ιαν-Μαρ) 2012 και Β΄  
τρίμηνο (Απρ-Ιουν) 20122.

Παρακαλούμε η υποβολή των τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων για τα ΝΠ των Δήμων για το Δ΄ 
τρίμηνο 2011 και το Α΄ Τρίμηνο 2012 να γίνει  αποκλειστικά έως την 12/9/2012,  απευθείας στην 
ειδική  διαδικτυακή  εφαρμογή  της  βάσης  δεδομένων  «Οικονομικά  στοιχεία  δήμων» 
(http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm αρχική σελίδα) (και όχι μέσω της αποστολής 
αρχείου excel μέσω e-mail που είναι ο παλαιότερος τρόπος υποβολής). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το Β΄ 
τρίμηνο του 2012 να υποβληθούν αποκλειστικά έως την 19/9/2012. Από το Γ΄ τρίμηνο 2012 και για 
κάθε επόμενο, η υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων στοιχείων παραμένει στα ΝΠ των ΟΤΑ που έχουν 
υποχρέωση  υποβολής  τριμηνιαίων  οικονομικών  στοιχείων  και  δεν  έχουν  ενταχθεί  στο  ΜΦΓΚ  της 
ΕΛΣΤΑΤ (δηλαδή δεν έχουν αποκτήσει την υποχρέωση υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων) και 
θα πρέπει να συντελείται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες (βλέπε 3η παράγραφο του στοιχείου β3 της 
παρούσας).

δ. Ημερομηνία Πρώτης Υποβολής Μηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων.
Τα ΝΠ των ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ έχουν την υποχρέωση μηνιαίας 

υποβολής οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» (Στατιστικά Δελτία 
και Στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων) και ο πρώτος μήνας υποβολής ορίζεται ο Ιούλιος 2012. Η προθεσμία 
για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων για το μήνα Ιούλιο 2012 ορίζεται η 26/9/2012.

Η προθεσμία για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων για το μήνα Αύγουστο 2012 ορίζεται η 
3/10/2012. Η υποβολή των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 και για κάθε 
επόμενο  θα  πρέπει  να  συντελείται  μέσα  στις  προβλεπόμενες  προθεσμίες  (βλέπε  3η παράγραφο  του 
στοιχείου β3 της παρούσας).

ε. Ενημέρωση για Μεταβολές στα ΝΠ του ΜΦΓΚ.
Για  όσα  ΝΠ  των  Δήμων  περιλαμβάνονται  στο  ΜΦΓΚ  της  ΕΛΣΤΑΤ,  παρακαλούνται  ο 

Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και οι  αρμόδιοι  στατιστικοί  ανταποκριτές,  να 
ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνσή μας και τη Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
μας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν ενδιαφερόμενο φορέα, με πληροφορίες για γεγονότα που επηρεάζουν 
την σύνθεση του ΜΦΓΚ ή τη δυνατότητα υποβολής οικονομικών στοιχείων από ένα ΝΠ π.χ. για την  
κατάργηση ενός ΝΠ του ΜΦΓΚ, για την συγχώνευση ενός ΝΠ του ΜΦΓΚ με ΝΠ ή με το Δήμο, για την 
περίπτωση όπου ένα ΝΠ τεθεί σε λύση, κτλ, υποβάλλοντας τις σχετικές διοικητικές πράξεις.

2 Διευκρινίζουμε ότι τα Στατιστικά Δελτία έχουν τρεις στήλες προς συμπλήρωση «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ» 
(όπου  σημειώνεται  ο  προϋπολογισμός  του  ΝΠ  όπως  έχει  διαμορφωθεί  έως  και  το  μήνα/τρίμηνο  αναφοράς),  
«ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» ή «ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» όπου σημειώνονται τα στοιχεία του Δελτίου για το αντίστοιχο 
μήνα/τρίμηνο και «ΠΕΡΙΟΔΟΣ», όπου σημειώνονται τα στοιχεία του Δελτίου για την περίοδο από τον Ιανουάριο 
έως και το μήνα/τρίμηνο αναφοράς.
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στ. Υποβολή Στοιχείων Επικοινωνίας Στατιστικών Ανταποκριτών.
Οι αρμόδιοι στατιστικοί ανταποκριτές για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων των ΝΠ των 

Δήμων παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα και μέχρι την 10/9/2012 αξιόπιστα στοιχεία επικοινωνίας 
μέσω του πίνακα που παρουσιάζεται ως ακολούθως:
Όνομα Δήμου
Όνομα Στ. Ανταποκριτή Τηλ. Στ. Ανταποκριτή Fax Στ. Ανταποκριτή E-mail Στ. Ανταποκριτή

Οι συμπληρωμένοι πίνακες να αποσταλούν εντός προθεσμίας στα e-mails info  @  eetaa  .  gr   και 
oikonomika  .  ota  1@  ypes  .  gr  .

ζ. Υποβολή στοιχείων για τις Δανειακές Συμβάσεις με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού.
Τα ΝΠ που έχουν ενταχθεί  στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ και  παράλληλα έχουν συνάψει  Δανειακές  

Συμβάσεις  με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού,  έχουν την υποχρέωση υποβολής  στο ΥΠΕΣ των 
οικονομικών στοιχείων που αφορούν αυτές τις δανειακές συμβάσεις, όπως αυτά ορίζονται στην ως άνω 
11. σχετική εγκύκλιο, με τη διαδικασία και τα Δελτία που ορίζονται σε αυτήν.

Κατά συνέπεια, οι Οικονομικές Υπηρεσίες των ανωτέρω φορέων θα πρέπει, με βάση τα τεθέντα 
κριτήρια στην ανωτέρω εγκύκλιο, να επαναξιολογήσουν άμεσα τις δανειακές τους συμβάσεις, ως προς  
το εάν έχουν συναφθεί με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού (και άρα να διαπιστώσουν ότι ενέχουν 
την υποχρέωση υποβολής). Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στο εξωτερικό χρέος 
της Χώρας, και άρα η υποχρέωση υποβολής ακριβών και έγκαιρων στοιχείων εμπίπτει στις διατάξεις του 
ν.3832/10, πράγμα που σημαίνει ότι η παράλειψη αναφοράς τέτοιων δανειακών συμβάσεων μπορεί να 
επιφέρει τις σοβαρότατες κυρώσεις που προβλέπονται στα οικεία άρθρα του προαναφερθέντος νόμου και 
στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες διατάξεις (βλέπε ιδίως αρθ.2 παρ.3 & 4 και αρθ.8).

η. Ενημέρωση Δήμων και ΝΠ των Δήμων.
Οι Δήμοι παρακαλούνται, αφού λάβουν γνώση της παρούσας, να ενημερώσουν όλα τα ΝΠ τους 

(εκτός των σχολικών επιτροπών) και να οργανώσουν τις διαδικασίες και την συνεργασία τους με αυτά  
για την ομαλή υποβολή των ανωτέρω μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων, ανάλογα την υποχρέωση που 
έχει  το  κάθε  ΝΠ,  στις  προθεσμίες  της  ως  άνω 2.  σχετικής  Απόφασης  και  της  ως  άνω 5.  σχετικής 
εγκυκλίου.

θ. Παράρτημα Νομοθεσίας.
Στο  τέλος  της  παρούσας  συγκεντρώνουμε  και  παραθέτουμε  χρήσιμη  νομοθεσία  σχετική  με  τα 

θέματα που θίξαμε ανωτέρω.

ι. Προσβασιμότητα.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στη  Δι@ύγεια (http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /  ), καθώς επίσης 

και  στην  ιστοσελίδα  του  ΥΠΕΣ  www  .  ypes  .  gr   (διαδρομή  «Το  Υπουργείο»  =>  «Εγκύκλιοι-
Αποφάσεις»), ενώ στην ιστοσελίδα μας, στο ίδιο πλαίσιο με την παρούσα, θα αναρτηθούν και τα δύο 
αρχεία .xls που αναφέρονται στο επικαιροποιημένο ΜΦΓΚ προς δική σας διευκόλυνση.

Σύμφωνα  με  την  πολιτική  μείωσης  κόστους  του  ΥΠΕΣ,  οι  αποδέκτες  της  παρούσας  θα 
ενημερωθούν με την αποστολή αυτής μέσω e-mail και  fax και με την ταχυδρομική αποστολή σχετικού 
εγγράφου πληροφόρησης για τον ΑΔΑ της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1. Ο ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και  
άλλες  διατάξεις»  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  (βλέπε  ιδίως  ν.3943/2011  (ΦΕΚ 66  Α΄  31-3-11), 
ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄ 17-8-10), ν.4038/2012 (ΦΕΚ-14 Α΄ 2-2-12)).
2. Ο ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄ 8-6-2006):  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο ν.3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄ 9-3-2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄ 2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
6. Ο  ν.3985/2011  (ΦΕΚ  151  Α΄  1-7-2011)  «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015».
7. Ο  ν.4018/2011  (ΦΕΚ  215  Α΄  30-9-2011)  «Αναδιοργάνωση  του  συστήματος  αδειοδότησης  για  τη 
διαμονή  αλλοδαπών  στη  χώρα  υπό  όρους  αυξημένης  ασφάλειας,  ρυθμίσεις  θεμάτων  Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Ο  ν.4038/2012  (ΦΕΚ  14  Α΄  2-2-2012)  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  που  αφορούν  την  εφαρμογή  του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
9. Ο  ν.4046/2012  (ΦΕΚ  28  Α΄  14-2-2012)  «Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  και  άλλες 
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».
10. Ο ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄ 11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
11. Το π.δ.315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄ 1999) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της 
εφαρμογής  του  Κλαδικού  Λογιστικού  Σχεδίου  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (ΟΤΑ  Α΄  Βαθμού)»,όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 4604/1-2-2005 (ΦΕΚ 163 Β΄ 10-2-2005) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών  ΔΔΑπ  και  Οικονομίας  και  Οικονομικών:  «Τροποποίηση  των  διατάξεων  του  Κλαδικού 
Λογιστικού  Σχεδίου  των  ΟΤΑ  α΄  βαθμού,  που  αναφέρονται  στον  τύπο  και  το  περιεχόμενο  του 
προϋπολογισμού αυτών».
12. Η  υπ’αριθμ:  7028/3-2-2004  (ΦΕΚ 253  Β΄  9-2-2004)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών 
ΔΔΑπ και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
Κοινοτήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Η  υπ’αριθμ.  74712/29-12-2010  (ΦΕΚ 2043  Β΄  30-12-2010)  Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών, 
Απ&ΗΔ,  «Καθορισμός  του  τύπου,  του  περιεχομένου  των  στοιχείων,  του  χρόνου  και  του  τρόπου 
ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς 
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 4320/2-2-2012 (ΦΕΚ 703 
Β΄  12-3-2012)  Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  «Τροποποίηση  της  υπ’αριθμ.  74712/29-12-2010 
(ΦΕΚ 2043 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών».
14. Η  υπ’αριθμ.  11425/27-3-2012  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Καθορισμός  μηνιαίων 
οικονομικών  στοιχείων  των  Δήμων  και  των  Επιχειρήσεων  αυτών  που  καταχωρούνται  στη  Βάση 
Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων»» (ΑΔΑ: Β4ΒΟΝ-8ΟΚ).
15. Η  υπ’αριθμ.  οικ.2/22717/0094/9-3-2011  (ΦΕΚ  474  Β΄  24-3-2011)  Απόφαση  του  Υπουργού 
Οικονομικών  «Υποβολή  οικονομικών  στοιχείων  Φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης  στο  Υπουργείο 
Οικονομικών  της  αριθμ.  2014380/377/0026/27-2-1998  (ΦΕΚ  284  Α΄)  Απόφασης  του  Υπουργού 
Οικονομικών».
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16. Η  υπ’αριθμ.  2/61968/0094/17-9-2010  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Οικονομικών  «Παροχή  μηνιαίων 
οικονομικών στοιχείων  των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της 
Ευρωζώνης και του ΔΝΤ».
17. H υπ’αριθμ.  33/οικ.29827/23-6-2011  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Καταχώρηση 
οικονομικών στοιχείων, από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Επιχειρήσεις των Δήμων, στη 
Βάση Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων».» (ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ).
18. Το  π.δ.113/2010  (ΦΕΚ  194  Α΄  22-11-2010  Διόρθωση  σφάλματος  στο  ΦΕΚ  209  Α΄  10-12-2010) 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
19. Η  υπ’αριθμ.  2/91118/0026/29-12-2010  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Οικονομικών  «Κοινοποίηση 
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6).
20. Η υπ’αριθμ. 2/31585/30-3-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών «Οδηγίες για την τήρηση του 
Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων» (ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ).
21. Η υπ’αριθμ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων 
του π.δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄) στους δήμους και στα 
δημοτικά ΝΠΔΔ» (ΑΔΑ: 4ΑΓ3Κ-1).
22. Η  υπ’αριθμ.  2/96117/0026/20-12-2011  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Οικονομικών  «Ανατροπές  και 
αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 45ΨΡΗ-92Θ).
23. Η  υπ’αριθμ.  2/98253/0094/30-12-2011  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Οικονομικών  «Οδηγίες  για  το 
μητρώο δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Β0ΝΤΗ-17Ξ).
24. Η υπ’αριθμ. 2/64542/0094/13-9-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών «Μητρώο Δεσμεύσεων» 
(ΑΔΑ: 4Α8ΩΗ-Ζ3Η).
25. Η υπ’αριθμ. 26/9786/4-5-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Συλλογή Στοιχείων Δανειακών 
Συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού» (ΑΔΑ: Β499Ν-342).
26. Η υπ’αριθμ. 2/31585/30-3-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών «Οδηγίες για την τήρηση του 
Μητρώου Δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων» (ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ).
27. Η υπ’αριθμ. 2/77745/0004/8-12-2011 (ΦΕΚ 82 Β΄ 30-1-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση της ορθής τήρησης 
του  Μητρώου  Δεσμεύσεων  των  φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης,  για  την  έγκυρη  και  έγκαιρη 
πληροφόρηση των αρμοδίων Δ/νσεων του Γ.Λ. Κράτους».
28. Η υπ’αριθμ. 14625/27-6-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ.Δ. «Χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για την διακίνηση διοικητικών 
εγγράφων» (ΑΔΑ Β4ΛΝΧ-Θ1Δ).
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΕΛΣΤΑΤ
Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Πειραιώς 46 & Επονιτών 
(Α.Π. 6458/Γ1-857/27-7-2012 έγγραφό σας)
(nat.accounts@statistics.gr)
Τ.Κ.: 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου & 
Προϋπολογισμού
   -Δ/νση Προϋπολογισμού της Γενικής 
Κυβέρνησης (d  39@  glk  .  gr  )
   -Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών
Στοιχείων & Μεθοδολογίας (mtp  -  fd  @  glk  .  gr  )
Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.: 10165 – ΑΘΗΝΑ

3. ΚΕΔΕ
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 (info  @  kedke  .  gr  )
Τ.Κ.: 10678 ΑΘΗΝΑ

4. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Μυλλέρου 73-77 (info@eetaa.gr)
Τ.Κ.: 10436 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
2. Γραφείο  Γεν.  Δ/ντή  Οικονομικών 

Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ 

    (Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ)
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