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Αρ. Εγκυκλίου 419
ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ.
Σας ενημερώνουμε ότι με την 33073/27.04.2021 (Β΄ 1861) απόφαση τροποποιήθηκε η 2816/30.01.2018
(Β΄ 350) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τον τύπο, το περιεχόμενο και τη
διαδικασία υποβολής των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις
λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ). Οι τροποποιήσεις αφορούν α) στον
ορισμό των στατιστικών ανταποκριτών των υπόχρεων φορέων και β) στη συχνότητα και το χρόνο
αναθεώρησης των στοιχείων, με στόχο την περαιτέρω διοικητική αποφόρτιση των υπόχρεων φορέων
και την καθολική μετάβαση των νομικών προσώπων από τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων στον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας μέχρι την 31η.12.2021.
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 9/2018/ΥΠΕΣ
(ΑΔΑ: ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4), είναι η παροχή των απαραίτητων οδηγιών στους υπόχρεους φορείς
προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό
πλαίσιο που διέπει την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ και να
εναρμονιστούν με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της υπηρεσίας μας.
Α. Υφιστάμενη κατάσταση και σχεδιασμός μέχρι 31.12.2021.
Α1. Βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταρχάς,
κρίνεται σκόπιμο να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των βάσεων στις οποίες οι ΟΤΑ και οι
λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να υποβάλουν οικονομικά στοιχεία, καθώς και
ο σχετικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα μέχρι την 31η.12.2021:
1. Κόμβος Διαλειτουργικότητας (ΚΔ):Είναι το βασικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών για την
άντληση και επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ (στοιχεία εσόδων εξόδων,
μητρώου δεσμεύσεων, ισολογισμού (διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις), ισοζυγίου γενικής
λογιστικής, ενδοκυβερνητικών συναλλαγών κτλ). Υπόχρεοι είναι όλοι οι φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Η υποβολή των στοιχείων γίνεται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2018 (παρ. Β και Δ), είτε δηλαδή αυτόματα μέσω
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κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), είτε με μεταφόρτωση αρχείων
xml ή /xls στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats.
2. Ειδικός Διαδικτυακός Τόπος https://aftodioikisi.ypes.gr (ΕΔΤ): Αρχής γενομένης από τα στοιχεία
του μηνός Ιουνίου 2021, ήτοι από την 1η.7.2021, ο ΕΔΤ θα χρησιμοποιείται για τη συλλογή των
στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής τους μέσω του Κόμβου και τα οποία
μέχρι σήμερα υποβάλλονταν στην υπηρεσία μας με e-mail. Ειδικότερα, μέσω του ΕΔΤ θα
συλλέγονται πλέον οι αναλυτικές καταστάσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους του
άρθρου 107 του ν. 4714/2020, τα στοιχεία δαπανών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας covid-19, τα ετήσια σχέδια προϋπολογισμών για την παροχή γνώμης από το
Παρατηρητήριο, οι επικυρωμένοι προϋπολογισμοί, οι πίνακες προβλέψεων ΜΠΔΣ κτλ. Με το
38617/23.05.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες οδηγίες στους υπόχρεους
φορείς για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.
3. Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ): Αποτελεί προσωρινά την κύρια βάση υποβολής των
δημοσιονομικών στοιχείων των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης μέχρι την 31η.01.2022
(στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου 2021). Αρχής γενομένης από τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2022,
ήτοι από την 1η.2.2022, η ΔΒΔ θα καταργηθεί και ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας θα καταστεί η
αποκλειστική βάση συλλογής των δημοσιονομικών στοιχείων όλων των φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, αρχής γενομένης από τα στοιχεία του μηνός Οκτωβρίου 2021,
η διαδικασία έκδοσης των μηνιαίων καταστάσεων ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις
βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα Γ.
4. Εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων»: Πρόκειται για πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (ΓΛΚ), μέσω της οποία υποβάλλονται στο ΓΛΚ οι μηνιαίες εκθέσεις απλήρωτων και
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Με την Εγκύκλιο
87/2020/ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΠΚ546ΜΤΛ6-Ο50) έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες οδηγίες στους φορείς
του υποτομέα των ΟΤΑ.
Α2. Υποχρεώσεις και προθεσμίες υποβολής οικονομικών στοιχείων. Σε συνέχεια των
διαλαμβανομένων στην ενότητα Α1, στον πίνακα που ακολουθεί έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί
οι πάγιες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική
Διοίκηση, οι βάσεις δεδομένων στις οποίες (θα) υποβάλλονται αυτά τα στοιχεία, οι υπεύθυνοι και οι
προθεσμίες υποβολής τους.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Υποβολή
μηνιαίων
δημοσιονομικών
στοιχείων

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
μέσω του
Στατιστικού
Ανταποκριτή

Κόμβος
Διαλειτουργικότητας

Όλοι οι φορείς
της ΤΑ, όπως
αυτοί
αναφέρονται
στην 2816/30-012018 (Β΄ 350)
Απόφαση ΥΠΕΣ.

Εντός
δεκαπέντε (15)
ημερών από τη
λήξη του μήνα
αναφοράς

Δαπάνες
αντιμετώπισης
επιπτώσεων
πανδημίας

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
μέσω του

ΕΔΤ
https://aftodioikisi.yp
es.gr

Δήμοι,
Περιφέρειες και
λοιπά νομικά
πρόσωπα του

Εντός
δεκαπέντε (15)
ημερών από τη
λήξη μήνα

ΔΒΔ (μόνο για τα
νομικά πρόσωπα προς κατάργηση
μέχρι 31.01.2022)
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COVID-19

Στατιστικού
Ανταποκριτή

υποτομέα των
ΟΤΑ

αναφοράς

Αναλυτικές
Καταστάσεις
Ληξιπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
του άρθρου 107
του ν. 4714/2020

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
μέσω του
Στατιστικού
Ανταποκριτή

ΕΔΤ
https://aftodioikisi.yp
es.gr

Δήμοι και
Περιφέρειες

Εντός
δεκαπέντε (15)
ημερών από τη
λήξη του
ημερολογιακού
τριμήνου

Συνοπτικό σχέδιο
ετήσιου
προϋπολογισμού

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
μέσω του
Στατιστικού
Ανταποκριτή

ΕΔΤ
https://aftodioikisi.yp
es.gr

Δήμοι,
Περιφέρειες και
λοιπά νομικά
πρόσωπα του
υποτομέα των
ΟΤΑ

Έως την 20η
Σεπτεμβρίου
του
προηγούμενου
οικονομικού
έτους

Επικυρωμένος
προϋπολογισμός

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
μέσω του
Στατιστικού
Ανταποκριτή

ΕΔΤ
https://aftodioikisi.yp
es.gr

Δήμοι,
Περιφέρειες και
λοιπά νομικά
πρόσωπα του
υποτομέα των
ΟΤΑ

Έως την 31η
Δεκεμβρίου
του
προηγούμενου
οικονομικού
έτους

Πίνακας
οικονομικής
στοχοθεσίας
(ΟΠΔ)

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
μέσω του
Στατιστικού
Ανταποκριτή

Κόμβος
Διαλειτουργικότητας

Δήμοι,
Περιφέρειες και
λοιπά νομικά
πρόσωπα του
υποτομέα των
ΟΤΑ

Έως την 31η
Δεκεμβρίου
του
προηγούμενου
οικονομικού
έτους

Αναμορφωμένος
πίνακας
οικονομικής
στοχοθεσίας
(ΟΠΔ)

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
μέσω του
Στατιστικού
Ανταποκριτή

Κόμβος
Διαλειτουργικότητας

Δήμοι,
Περιφέρειες και
λοιπά νομικά
πρόσωπα του
υποτομέα των
ΟΤΑ

Έως τις 28
Φεβρουαρίου
του έτους που
αφορά το ΟΠΔ

Πίνακες
Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος
Δημοσιονομικής
Στρατηγικής

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
μέσω του
Στατιστικού
Ανταποκριτή

ΕΔΤ
(https://aftodioikisi.y
pes.gr)

Δήμοι,
Περιφέρειες και
λοιπά νομικά
πρόσωπα του
υποτομέα των
ΟΤΑ

Καθορίζεται σε
ετήσια
εγκύκλιο του
ΓΛΚ

Ετήσιες
Οικονομικές
Καταστάσεις

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
μέσω του
Στατιστικού
Ανταποκριτή

ΕΔΤ
(https://aftodioikisi.y
pes.gr)

Όλοι οι φορείς
της ΤΑ, όπως
αυτοί
αναφέρονται
στην 2816/30-012018 (Β΄ 350)
Απόφαση ΥΠΕΣ.

Εντός δέκα (10)
ημερών από
την υποβολή
τους στο
συμβούλιο του
φορέα

Μηνιαία έκθεση

Προϊστάμενος

Εφαρμογή «Σύνοψη

Δήμοι,

Έως τη 18η
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απλήρωτων και
ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων

Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)

Μητρώου
Δεσμεύσεων»
(ΓΓΠΣΔΔ)

Περιφέρειες και
λοιπά νομικά
πρόσωπα του
υποτομέα των
ΟΤΑ

ημέρα του
επόμενου μήνα
από το μήνα
αναφοράς

Κύριος Δείκτης
Επιδόσεων (Key
Performance
Indicator, KPI)

Προϊστάμενος
Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ)

Εφαρμογή «Σύνοψη
Μητρώου
Δεσμεύσεων»
(ΓΓΠΣΔΔ)

Δήμοι,
Περιφέρειες και
λοιπά νομικά
πρόσωπα του
υποτομέα των
ΟΤΑ

Έως την 10η
ημέρα του
επόμενου μήνα
από το τρίμηνο
αναφοράς

Β. Ο ρόλος των ΠΟΥ και των στατιστικών ανταποκριτών των δήμων και των περιφερειών στην
υποβολή των οικονομικών στοιχείων των νομικών προσώπων
Με το άρθρο 6 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, έχουν οριοθετηθεί οι ρόλοι και οι
αρμοδιότητες των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών (ΠΟΥ) και των στατιστικών ανταποκριτών σε
ό,τι αφορά στη διάθεση στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, όπου απαιτείται, στις λοιπές
βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ (εν προκειμένω στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr
και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων). Με την πρόσφατη τροποποίηση, επιχειρήθηκε η αντιμετώπιση
των δυσλειτουργιών που έχουν διαπιστωθεί α) στον ορισμό των στατιστικών ανταποκριτών των
νομικών προσώπων και β) στην πρόσβαση των νομικών προσώπων στην εφαρμογή
http://komvos.ypes.gr/stats μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Προς αυτή την κατεύθυνση, στην παράγραφο 6.1.6 ορίζεται πλέον ότι οι ΠΟΥ των δήμων και των
περιφερειών είναι εφεξής υπεύθυνοι για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας
παραγωγής και αποστολής των οικονομικών στοιχείων (α) των φορέων των οποίων η οικονομική
λειτουργία ασκείται από τις υπηρεσίες των οποίων προΐστανται και (β) των νομικών προσώπων στα
οποία δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής και ο φορέας τους κατέχει την πλειοψηφία των
μετοχών ή των μεριδίων. Για την υποβοήθηση του έργου τους, στα άρθρα 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 και 6.2.4
έχουν προβλεφθεί τα εξής:


Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΟΤΑ (δήμος ή περιφέρεια) εξυπηρετεί την οικονομική
λειτουργία ενός νομικού προσώπου, στατιστικός ανταποκριτής ορίζεται υπάλληλος της
οικονομικής υπηρεσίας του ΟΤΑ.



Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό πρόσωπο δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής,
τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή του ΟΤΑ που τα έχει
συστήσει.



Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί από περισσότερους του
ενός ΟΤΑ ή στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ΟΤΑ, δεν έχει οριστεί στατιστικός
ανταποκριτής, τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή του ΟΤΑ που
κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων.



Οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων ή των περιφερειών καθίστανται υπεύθυνοι για τη
διάθεση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας των στοιχείων των νομικών προσώπων που δεν έχουν
πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Σε αυτή την περίπτωση τα νομικά πρόσωπα θα αποστέλλουν τα
αρχεία xml / excel στον ανταποκριτή του ΟΤΑ, ο οποίος θα τα μεταφορτώνει στην ειδική
διαδικτυακή εφαρμογή www.ypes.gr/stats.
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Συνεπώς, οι ΠΟΥ των δήμων και των περιφερειών οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα νομικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στις ανωτέρω
περιπτώσεις, είναι συνεπή στις υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας , στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Γ. Μηνιαία κατάσταση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 και της 2/39549/0026/11.06.2015 (Β΄
1138) απόφασης με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά παροχής επιχορηγήσεων και
χρηματοδοτήσεων σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, η Υπηρεσία μας
δημοσιεύει, σε μηνιαία βάση, κατάσταση με τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα
που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα οικονομικά τους στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ
σύμφωνα με την 2816/30-01-2018 (Β΄ 350) απόφαση. Η εν λόγω κατάσταση επέχει θέση βεβαίωσης
και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την παροχή επιχορήγησης ή χρηματοδότησης προς τα
ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω βεβαίωση εκδίδεται
κάθε 1η εργάσιμη του μήνα, ισχύει για ένα (1) μήνα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ στην
ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ\Κατάσταση Ενσωμάτωσης Οικονομικών Στοιχείων στις βάσεις
δεδομένων.
Στο πλαίσιο της πλήρους μετάβασης των νομικών προσώπων από τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων
στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, οι καταστάσεις (βεβαιώσεις) ενσωμάτωσης των οικονομικών
στοιχείων που αφορούν τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 θα εκδοθούν βάσει των
στοιχείων και στις δύο (2) βάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαίωσης (ένδειξη «ΝΑΙ»
στη μηνιαία κατάσταση) θα αποτελεί η πλήρης και ορθή ενημέρωση και των δύο (2) βάσεων
δεδομένων με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων, μητρώου δεσμεύσεων και εγκυκλίου
2/61968/0094/17.09.2010 (διαθέσιμα, δάνεια και υποχρεώσεις).
Αρχής γενομένης από τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2022, το σύνολο των καταστάσεων ενσωμάτωσης θα
εκδίδονται αποκλειστικά βάσει των στοιχείων που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας,
μέσω των αναφορών «Απολογιστικά Στοιχεία», «Στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων» και «Μηνιαία
Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17.09.2010 (διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις).». Επισημαίνεται
ότι,σε περίπτωση υποβολής εμφανώς λανθασμένων στοιχείων, δεν θα βεβαιώνεται η ενσωμάτωση των
στοιχείων στον Κόμβο.
Δ. Διαδικασία αναθεώρησης υποβληθέντων στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ
Με το άρθρο 5 της 2816/30.01.2018 (Β΄ 350) απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ορίζεται μία πάγια διαδικασία αναθεωρήσεων των υποβληθέντων δημοσιονομικών στοιχείων στον
Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ. Συγκεκριμένα, στην
παράγραφο 5.4 προβλέπεται ότι:
1. Από την 1η μέχρι την 26η Φεβρουαρίου και από την 1η μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους,
επικαιροποιούνται από τους υπόχρεους τα στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, το ισοζύγιο γενικού καθολικού και οι κινήσεις
ενδοκυβερνητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον
υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.
2. Εκτός των ανωτέρω περιόδων, είναι δυνατή η επικαιροποίηση των ως άνω ετήσιων στοιχείων, με
την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην υπηρεσία μας και εφόσον προκύπτουν
αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.
Αναφορικά με τη διαδικασία, διευκρινίζονται τα εξής:
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Κόμβος Διαλειτουργικότητας: Η αναθεώρηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται αυτόματα, κατά
τα ως άνω διαστήματα, στον ΚΔ χωρίς αίτημα από το φορέα. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας δε
διαθέτει web service, τότε μόνο η αναθεώρηση θα γίνεται μέσω της εφαρμογής stats, σύμφωνα με
τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής, το οποίο
βρίσκεται
στην
ιστοσελίδα
του
ΥΠΕΣ
(https://www.ypes.gr/wpcontent/uploads/2020/04/synopt_odogos_stats_15042020.pdf ).
 Διαδικτυακή βάση δεδομένων: Κατά την αναθεώρηση, για τα έτη 2019 και 2020, τα νομικά
πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώνουν ταυτόχρονα τον ΚΔ και τη ΔΒΔ. Τα στατιστικά δελτία της ΔΒΔ
θα από-οριστικοποιούνται και θα οριστικοποιούνται εκ νέου αυτόματα κατά τα ανωτέρω χρονικά
διαστήματα.
 Υποβολή οικονομικών καταστάσεων: Ταυτόχρονα με την ανάρτηση των αρχείων των οικονομικών
καταστάσεων του έτους στον ΕΔΤ https://aftodioikisi.ypes.gr, οι στατιστικοί ανταποκριτές θα
υποβάλουν αίτημα αναθεώρησης των οικονομικών στοιχείων της χρήσης στην οποία αφορούν οι
οικονομικές καταστάσεις.


Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη
διαδρομή: https://www.ypes.gr/eguklioi/.
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

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

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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