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παράκληση να παράκληση να παράκληση να παράκληση να ενημενημενημενημεεεερρρρώώώώσσσσουνουνουνουν    άμεσαάμεσαάμεσαάμεσα    όλα τα Νόλα τα Νόλα τα Νόλα τα ΝΠ∆∆ Π∆∆ Π∆∆ Π∆∆ 
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ΠΕ∆ της Χώρας)ΠΕ∆ της Χώρας)ΠΕ∆ της Χώρας)ΠΕ∆ της Χώρας)    

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 (info@kedke.gr) 
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----Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με την Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με την Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με την Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με την 

παράκληση να ενημερώσουνπαράκληση να ενημερώσουνπαράκληση να ενημερώσουνπαράκληση να ενημερώσουν    άμεσαάμεσαάμεσαάμεσα    όλα τα ΠΤΑ όλα τα ΠΤΑ όλα τα ΠΤΑ όλα τα ΠΤΑ 

της Χώραςτης Χώραςτης Χώραςτης Χώρας    

 

Εγκύκλιος υπ’αριθμ.:Εγκύκλιος υπ’αριθμ.:Εγκύκλιος υπ’αριθμ.:Εγκύκλιος υπ’αριθμ.:    48484848    
 

ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:    ««««Νέα ΕΝέα ΕΝέα ΕΝέα Επικαιροποίηση του Υποτομέα «πικαιροποίηση του Υποτομέα «πικαιροποίηση του Υποτομέα «πικαιροποίηση του Υποτομέα «SSSS1313 1313 1313 1313 ΟΤΑ» τουΟΤΑ» τουΟΤΑ» τουΟΤΑ» του    Μητρώου Φορέων Γενικής Μητρώου Φορέων Γενικής Μητρώου Φορέων Γενικής Μητρώου Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης ΕΛΣΤΑΤΚυβέρνησης ΕΛΣΤΑΤΚυβέρνησης ΕΛΣΤΑΤΚυβέρνησης ΕΛΣΤΑΤ»»»».... 
 

ΣΧΕΤ:ΣΧΕΤ:ΣΧΕΤ:ΣΧΕΤ: 

1. Η υπ’αριθμ. 46/30681/4-9-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Υποχρεώσεις υποβολής 

οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και σε άλλες πηγές, από 

τα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆) που εντάσσονται στο αναθεωρημένο Μητρώο Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ» (Α∆Α: Β4ΘΠΝ-ΧΡ2). 

2. Η υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Απ&Η∆, «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. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Απ&Η∆, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου 

ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών», των αριθμοδεικτών 

αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’αριθμ. 12027/28-3-2012 (ΦΕΚ 1101 Β΄ 10-4-2012) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

4. Η υπ’αριθμ. 11425/27-3-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός μηνιαίων 

οικονομικών στοιχείων των ∆ήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που καταχωρούνται στη Βάση 

∆εδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων»» (Α∆Α: Β4ΒΟΝ-8ΟΚ). 

5. Το με Α.Π. Γ1-1056/10-9-2012 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης». 

 

Με την υπ’αριθμ. 46/2012 εγκύκλιό μας ρυθμίστηκε ο τρόπος υποβολής των οικονομικών στοιχείων 

των Νομικών Προσώπων (εφ’εξής ΝΠ) των ∆ήμων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Οικονομικά 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Με e-mail 
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στοιχεία δήμων» (η ως άνω 2. σχετική απόφαση) με βάση την τότε διαθέσιμη επικαιροποίηση του 

Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (εφ’εξής ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε νέα 

επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ για την οποία ενημέρωσε το Υπουργείο μας με το ως άνω 5. σχετικό. Κατόπιν 

αυτού, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα στοιχεία και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας: 

 

α. Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.α. Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.α. Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.α. Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.    
 Το νέο επικαιροποιημένο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας 

www.statistics.gr, στη διαδρομή «Στατιστικά Θέματα» => «Μητρώα» => «Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης» => «2012» (προσοχή η διαδρομή μπορεί να αλλάξει με ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ) ή απευθείας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΦΓΚ: 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-

themes?p_param=A1203&r_param=SEL08&y_param=2012_00&mytabs=0  

 

ββββ. . . . Υποβολή ΟικονομικώΥποβολή ΟικονομικώΥποβολή ΟικονομικώΥποβολή Οικονομικών Στοιχείων από τα νέα ενταχθέντα ΝΠ στο ΜΦΓΚν Στοιχείων από τα νέα ενταχθέντα ΝΠ στο ΜΦΓΚν Στοιχείων από τα νέα ενταχθέντα ΝΠ στο ΜΦΓΚν Στοιχείων από τα νέα ενταχθέντα ΝΠ στο ΜΦΓΚ    της ΕΛΣΤΑΤ.της ΕΛΣΤΑΤ.της ΕΛΣΤΑΤ.της ΕΛΣΤΑΤ.    
Τα νέα ενταχθέντα ΝΠΤα νέα ενταχθέντα ΝΠΤα νέα ενταχθέντα ΝΠΤα νέα ενταχθέντα ΝΠ    των ∆ήμωντων ∆ήμωντων ∆ήμωντων ∆ήμων στο ΜΦΓΚ που είχαν την υποχρέωση υποβολής μόνο 

τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων, αποκτούν πλέον την υποχρέωση υποβολής μηνιαίων οικονομικών 

στοιχείων ως ΝΠ της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Οικονομικά στοιχεία 

∆ήμων», όπως περιγράφονται στα β., β1., β2., β3. και ζ. στοιχεία της υπ’αριθμ.46/2012 εγκυκλίου μας. 

Τα προαναφερθέντα ΝΠ θα υποβάλλουν πρώτη φορά μηνιαία οικονομικά στοιχείαπρώτη φορά μηνιαία οικονομικά στοιχείαπρώτη φορά μηνιαία οικονομικά στοιχείαπρώτη φορά μηνιαία οικονομικά στοιχεία με Μήνα με Μήνα με Μήνα με Μήνα 

αναφαναφαναφαναφοράς τον Οκτώβριο 2012οράς τον Οκτώβριο 2012οράς τον Οκτώβριο 2012οράς τον Οκτώβριο 2012 και με προθεσμία υποβολής την 11116666/11/1012/11/1012/11/1012/11/1012 (αφού έχουν υποβάλλει 

τριμηνιαία στοιχεία για το ∆΄ τρίμηνο 2011 έως το Γ΄ τρίμηνο 2012). 

Για όλους τους επόμενους Μήνες Αναφοράς θα ισχύουν κανονικά οι προθεσμίες για την μηνιαία 

υποβολή στοιχείων (βλέπε ενδεικτικά 3η παρ. του β3. στοιχείου της 46/2012 εγκυκλίου μας). 

 

γγγγ. . . . ΚΕ∆Ε, ΕΝΠΕ, ΠΕ∆ και ΠΤΑΚΕ∆Ε, ΕΝΠΕ, ΠΕ∆ και ΠΤΑΚΕ∆Ε, ΕΝΠΕ, ΠΕ∆ και ΠΤΑΚΕ∆Ε, ΕΝΠΕ, ΠΕ∆ και ΠΤΑ    
Με την νέα επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ συμπεριελήφθησαν σε αυτό μία σειρά ΝΠ των ΟΤΑ, τα 

οποία δεν είχαν προηγουμένωςδεν είχαν προηγουμένωςδεν είχαν προηγουμένωςδεν είχαν προηγουμένως    την υποχρέωση υποβολήςτην υποχρέωση υποβολήςτην υποχρέωση υποβολήςτην υποχρέωση υποβολής    οικονομικοικονομικοικονομικοικονομικώνώνώνών    σσσστοιχείτοιχείτοιχείτοιχείωνωνωνων στις βάσεις δεδομένων 

των ΟΤΑ του Υπουργείου μας (οι ως 2. και 3. σχετικές αποφάσεις). Τα ΝΠ αυτά είναι η «Κεντρική «Κεντρική «Κεντρική «Κεντρική 

Ένωση ∆ήμων Ελλάδος»Ένωση ∆ήμων Ελλάδος»Ένωση ∆ήμων Ελλάδος»Ένωση ∆ήμων Ελλάδος» (εφ’εξής ΚΕ∆Ε) (αρθ.282 παρ.9 ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

π.δ.75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η ««««Ένωση Περιφερειών ΕλλάδοςΈνωση Περιφερειών ΕλλάδοςΈνωση Περιφερειών ΕλλάδοςΈνωση Περιφερειών Ελλάδος»»»» (εφ’εξής ΕΝΠΕ) 

(αρθ.282 παρ.9 ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, π.δ.74/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει), οι «Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήμων»«Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήμων»«Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήμων»«Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήμων» (εφ’εξής ΠΕ∆) (αρθ.282 παρ.9 ν.3852/2010, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, π.δ.75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τα ««««Περιφερειακά Ταμεία Περιφερειακά Ταμεία Περιφερειακά Ταμεία Περιφερειακά Ταμεία 

ΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξηςΑνάπτυξης»»»» (εφ’εξής ΠΤΑ) (αρθ.190 και επόμενα ν.3852/2010). 

 

γ1. Οικεία Βάση ∆εδομένων.γ1. Οικεία Βάση ∆εδομένων.γ1. Οικεία Βάση ∆εδομένων.γ1. Οικεία Βάση ∆εδομένων.    

Η ΚΕ∆ΕΚΕ∆ΕΚΕ∆ΕΚΕ∆Ε και οι ΠΕ∆ΠΕ∆ΠΕ∆ΠΕ∆ υπάγονται στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» (η ως άνω 2. 

σχετική απόφαση) και η ΕΝΠΕΕΝΠΕΕΝΠΕΕΝΠΕ και τα ΠΤΑ ΠΤΑ ΠΤΑ ΠΤΑ στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών» (η 

ως 3. σχετική απόφαση). Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ 

Α.Ε. που έχει την τεχνική υποστήριξη, http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm, μέσω 

κωδικού πρόσβασης που αποκτούν οι στατιστικοί ανταποκριτές με την συμπλήρωση και υποβολή 

ηλεκτρονικής φόρμας της διαδικτυακής εφαρμογής. 

 

γ2. Υπγ2. Υπγ2. Υπγ2. Υποχρεώσεις Υποβολής Οικονομικών Στοιχείων.οχρεώσεις Υποβολής Οικονομικών Στοιχείων.οχρεώσεις Υποβολής Οικονομικών Στοιχείων.οχρεώσεις Υποβολής Οικονομικών Στοιχείων.    

Τα προαναφερθέντα ΝΠ πλέον αποκτούν τις υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων αποκτούν τις υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων αποκτούν τις υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων αποκτούν τις υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων των 

ΝΠ της Γενικής Κυβέρνησης που περιγράφονται στα β., β1., β2., β3. και ζ. στοιχεία της υπ’αριθμ.46/2012 β., β1., β2., β3. και ζ. στοιχεία της υπ’αριθμ.46/2012 β., β1., β2., β3. και ζ. στοιχεία της υπ’αριθμ.46/2012 β., β1., β2., β3. και ζ. στοιχεία της υπ’αριθμ.46/2012 

εγκυκλίου εγκυκλίου εγκυκλίου εγκυκλίου μαςμαςμαςμας, στην οικεία για αυτά βάση δεδομένων. 
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Τα προαναφερθέντα ΝΠ ως ΝΠΙ∆, θα πρέπει να υποβάλλουνυποβάλλουνυποβάλλουνυποβάλλουν    τατατατα ∆ελτία για τα ΝΠΙ∆∆ελτία για τα ΝΠΙ∆∆ελτία για τα ΝΠΙ∆∆ελτία για τα ΝΠΙ∆ (βλέπε το 

παράρτημα της ως άνω 4. σχετικής εγκυκλίου), ανεξαρτήτως του τύπου του προϋπολογισμού που 

ακολουθούν. 

 

γ3. Στατιστικοί Ανταποκριτές.γ3. Στατιστικοί Ανταποκριτές.γ3. Στατιστικοί Ανταποκριτές.γ3. Στατιστικοί Ανταποκριτές.    
Για τις ΚΓια τις ΚΓια τις ΚΓια τις ΚΕ∆Ε, ΠΕ∆Ε∆Ε, ΠΕ∆Ε∆Ε, ΠΕ∆Ε∆Ε, ΠΕ∆ (αρθ.1 παρ.4 της ως 2. σχετικής απόφασης) και    ΕΝΠΕΕΝΠΕΕΝΠΕΕΝΠΕ, ΠΤΑ, ΠΤΑ, ΠΤΑ, ΠΤΑ (αρθ.1 παρ.2 της 

ως 3. σχετικής απόφασης):    Οι εν λόγω φορείς θα υποβάλλουν οι ίδιοιθα υποβάλλουν οι ίδιοιθα υποβάλλουν οι ίδιοιθα υποβάλλουν οι ίδιοι τα οικονομικά τους στοιχεία. Έτσι, 

μμμμε Απόφασηε Απόφασηε Απόφασηε Απόφαση    του του του του ΠροέδρουΠροέδρουΠροέδρουΠροέδρου    του κάθε φορέα του κάθε φορέα του κάθε φορέα του κάθε φορέα θα οριστεί υπάλληλος ως ΣτατιστικΣτατιστικΣτατιστικΣτατιστικός Ανταποκριτής, με τον ός Ανταποκριτής, με τον ός Ανταποκριτής, με τον ός Ανταποκριτής, με τον 

αναπληρωτή αυτούαναπληρωτή αυτούαναπληρωτή αυτούαναπληρωτή αυτού, ως υπεύθυνοι για την ενημέρωση της οικείας βάσης δεδομένων με τα οικονομικά 

στοιχεία του φορέα. Παράλληλα, ο στατιστικός ανταποκριτής θα μας αποστείλει τα σχετικά στοιχεία 

επικοινωνίας του πίνακαπίνακαπίνακαπίνακα    του στ. στοιχείουτου στ. στοιχείουτου στ. στοιχείουτου στ. στοιχείου της 46/2012 εγκυκλίου μας, καθώς και του αναπληρωτή του. 

 

γ4. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων για τα Παλαιγ4. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων για τα Παλαιγ4. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων για τα Παλαιγ4. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων για τα Παλαιάάάά    Οικονομικά ΣτοιχείαΟικονομικά ΣτοιχείαΟικονομικά ΣτοιχείαΟικονομικά Στοιχεία.... 
Τα προαναφερθέντα ΝΠ που δεν έχουν υποβάλλει παλαιότερα οικονομικά στοιχεία, θα πρέπει να 

υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία με τη συμπλήρωση τριμηνιαίων ∆ελττριμηνιαίων ∆ελττριμηνιαίων ∆ελττριμηνιαίων ∆ελτίων για τα παλαιότερα τρίμηναίων για τα παλαιότερα τρίμηναίων για τα παλαιότερα τρίμηναίων για τα παλαιότερα τρίμηνα, 

στις ακόλουθες προθεσμίες: 

Για το ∆΄ Τρίμηνο 2011∆΄ Τρίμηνο 2011∆΄ Τρίμηνο 2011∆΄ Τρίμηνο 2011 έως την 9999/11/2012/11/2012/11/2012/11/2012 

Για το Α΄ Τρίμηνο 2012Α΄ Τρίμηνο 2012Α΄ Τρίμηνο 2012Α΄ Τρίμηνο 2012 έως την 9999/11/2012/11/2012/11/2012/11/2012 

Για το Β΄ Τρίμηνο 2012Β΄ Τρίμηνο 2012Β΄ Τρίμηνο 2012Β΄ Τρίμηνο 2012 έως την 11116666/11/2012/11/2012/11/2012/11/2012 

Για το Γ΄ Τρίμηνο 2012Γ΄ Τρίμηνο 2012Γ΄ Τρίμηνο 2012Γ΄ Τρίμηνο 2012 έως την 16161616/11/2012/11/2012/11/2012/11/2012 

Για τα Μηνιαία στοιχεία με Μήνα Αναφοράς τον Οκτώβριο 2012Οκτώβριο 2012Οκτώβριο 2012Οκτώβριο 2012 έως την 22223333/11/2012/11/2012/11/2012/11/2012 

Στη συνέχεια Στη συνέχεια Στη συνέχεια Στη συνέχεια (δηλαδή για τους επόμενους του Οκτωβρίου 2012 Μήνες Αναφοράς)    θα θα θα θα 

υποβάλλονται μηνιαία οικονομικά στοιχείαυποβάλλονται μηνιαία οικονομικά στοιχείαυποβάλλονται μηνιαία οικονομικά στοιχείαυποβάλλονται μηνιαία οικονομικά στοιχεία, όπως ορίζεται στο στοιχείο γ2. της παρούσας. 

 

δδδδ. Εν. Εν. Εν. Ενημέρωση.ημέρωση.ημέρωση.ημέρωση.    
Οι ∆ήμοι παρακαλούνται, αφού λάβουν γνώση της παρούσας, να ενημερώσουν τα νέα ΝΠ που 

εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή τους στο 

ΜΦΓΚ (βλέπε την 46/2012 εγκύκλιό μας). 

Οι υπόλοιποι αποδέκτες της παρούσας, παρακαλούνται να προβούν άμεσα στην ενημέρωση των 

λοιπών φορέων, όπως καθορίζεται στην παρούσα. 

 

εεεε. Προσβασιμότητα. Προσβασιμότητα. Προσβασιμότητα. Προσβασιμότητα....    

Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί στη ∆ι@ύγεια∆ι@ύγεια∆ι@ύγεια∆ι@ύγεια (http://et.diavgeia.gov.gr/), καθώς 

επίσης και στην ιστοσιστοσιστοσιστοσελίδα του ΥΠΕΣελίδα του ΥΠΕΣελίδα του ΥΠΕΣελίδα 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 νέο επικαιροποιημένο ΜΦΓΚ προς δική σας διευκόλυνση (στο πλαίσιο 

της 46/2012 εγκυκλίου μας βρίσκεται το παλαιότερο αρχείο του ΜΦΓΚ για τυχόν σύγκριση). 

Σύμφωνα με την πολιτική μείωσης κόστους του ΥΠΕΣ, οι αποδέκτες της παρούσας θα 

ενημερωθούν με την αποστολή αυτής μέσω e-mail και με την ταχυδρομική αποστολή σχετικού εγγράφου 

πληροφόρησης για τον Α∆Α της. 

 

 

 Ο ΓΕΝΟ ΓΕΝΟ ΓΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΣΙΚΟΣΙΚΟΣΙΚΟΣ    ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

    

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:     

1. ΕΛΣΤΑΤ1. ΕΛΣΤΑΤ1. ΕΛΣΤΑΤ1. ΕΛΣΤΑΤ    

Γενική ∆ιεύθυνση Στατιστικών Ερευνών 

∆ιεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών 

Πειραιώς 46 & Επονιτών  

(Α.Π. Γ1-1056/10-9-2012 έγγραφό σας) 

(nat.accounts@statistics.gr) 

Τ.Κ.: 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

2. Υπουργείο Οικονομικών2. Υπουργείο Οικονομικών2. Υπουργείο Οικονομικών2. Υπουργείο Οικονομικών    

Γενική Γραμματεία ∆ημοσιονομικής Πολιτικής 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Γενική ∆ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου & 

Προϋπολογισμού 

   -∆/νση Προϋπολογισμού της Γενικής 

Κυβέρνησης (d39@glk.gr) 

   -∆/νση Προγραμματισμού, ∆ημοσιονομικών 

Στοιχείων & Μεθοδολογίας (mtp-fd@glk.gr) 

Πανεπιστημίου 37 

Τ.Κ.: 10165 – ΑΘΗΝΑ 

 

3333. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.    

Μυλλέρου 73-77 (info@eetaa.gr) 

Τ.Κ.: 10436 ΑΘΗΝΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:    

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

2. Γραφείο Γεν. ∆/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. ∆/νση Οικονομικών ΟΤΑ  

    (Τμήμα Οικονομικής ∆/σης ΟΤΑ) 
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