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ΘΕΜΑ:

Συλλογή οικονομικών στοιχείων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του
ειδικού διαδικτυακού τόπου www.aftodioikisi.ypes.gr.

Στο πλαίσιο της συλλογής οικονομικών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη
Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημιουργηθεί νέα ενότητα στον
ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/, με τίτλο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ,
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των φορέων
στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν
από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, όπως είναι για παράδειγμα οι πίνακες μηνιαίας
καταγραφής δαπανών ΟΤΑ λόγω COVID-19, οι αναλυτικές καταστάσεις ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020, οι ετήσιοι πίνακες κατάρτισης του ΜΠΔΣ και
τα στοιχεία επισκόπησης δαπανών.
Στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Α: ΦΟΡΕΙΣ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ περιλαμβάνονται οι υπόχρεοι φορείς
εγγραφής στην πλατφόρμα. Η υποβολή των στοιχείων θα πραγματοποιείται από τους
στατιστικούς ανταποκριτές σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 2816/30.01.2018 (Β’ 350), όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 33073/27.04.2021 (Β΄ 1861) απόφαση του ΥΠΕΣ.
Επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω στοιχεία, οι στατιστικοί ανταποκριτές θα είναι υπεύθυνοι μόνο
για την ανάρτηση των στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/. Για το
περιεχόμενο των στοιχείων, στα υποβαλλόμενα αρχεία θα αναγράφονται σε ειδικό σημείο τα
στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου για την παροχή πληροφοριών.
Για την πρόσβαση των στατιστικών ανταποκριτών στο διαδικτυακό τόπο είναι απαραίτητη η
παροχή ενός μοναδικού κωδικού (password), ο οποίος θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. Για το
σκοπό αυτό παρακαλούνται οι στατιστικοί ανταποκριτές να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ Β:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ που επισυνάπτεται και να τον αποστείλουν ηλεκτρονικά
(σε μορφή αρχείου .xls ή .xlsx) στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr. Το ηλεκτρονικό
μήνυμα και το αντίστοιχο αρχείο excel θα πρέπει να έχουν ως τίτλο την πλήρη επωνυμία του
φορέα.
Σε περίπτωση που στον ΠΙΝΑΚΑ Α συμπεριλαμβάνεται φορέας ο οποίος έχει καταργηθεί / λυθεί /
συγχωνευτεί, παρακαλείται ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος ΟΤΑ /
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Δήμου της έδρας του ΠΙΝΑΚΑ Α να μας ενημερώσει σχετικά, αποστέλλοντας στην
προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέροντας την πλήρη
επωνυμία του καταργηθέντος / συγχωνευόμενου φορέα και τα στοιχεία του ΦΕΚ
κατάργησης/λύσης/συγχώνευσης.
Ομοίως, στην περίπτωση που κάποιος υφιστάμενος φορέας δεν συμπεριλαμβάνεται στον
ΠΙΝΑΚΑ Α, παρακαλείται ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος ΟΤΑ /
Δήμου της έδρας του ΠΙΝΑΚΑ Α να μας ενημερώσει σχετικά με το φορέα αυτό και στη συνέχεια
να μας αποστείλει ηλεκτρονικά στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση την πλήρη
επωνυμία του φορέα, τα στοιχεία του ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και τα
πλήρη στοιχεία του φορέα (π.χ. δήμος έδρας, οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διεύθυνση,
τηλέφωνο, e-mail).
Σας επισημαίνουμε ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες αποστέλλονται μέχρι σήμερα τα
στοιχεία της πρώτης παραγράφου, καταργούνται από 01-07-2021 και συνεπώς, αρχής γενομένης
από τα στοιχεία του Μαΐου 2021, όλα τα σχετικά αρχεία θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας
αποκλειστικά και μόνο στο διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/.
Το παρόν έγγραφο και τα συνημμένα του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, στην ενότητα https://www.ypes.gr/eggrafa/.
Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ
Συνημμένα:
- Δύο (2) αρχεία excel
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν επίσης τα νομικά τους
πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων και των επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν και
είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η έδρα τους είναι εντός των διοικητικών
ορίων του ΟΤΑ).
2. Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
5. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Υπόψη: Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αν. Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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