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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                         

Πληροφορίες: Μ. Χιώτη 
E: mar.chioti@ypes.gr  T: 213 136 4815

Αθήνα,   8     Φεβρουαρίου  2021

Αριθ. Πρωτ.: 9541

Προς:  Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών 
Προσώπων Τ.Α.  στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση 
Δεδομένων του ΥΠΕΣ.

ΣΧΕΤ: Το 508/Β1-23/19-01-2021 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) οφείλει 
να αποστείλει στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρημένα δημοσιονομικά στοιχεία 
προηγούμενων ετών. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων, 
των περιφερειών και των νομικών Προσώπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
φορέων τους, όπως μεριμνήσουν για την ορθή επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων στον 
Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) καθώς και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (ΔΒΔ), 
πάντα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία.

Α. Γενικές οδηγίες για το σύνολο των  υπόχρεων φορέων.
Oι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των αναφορών: 
«Στοιχεία Απολογισμού» και «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17.09.2010 (Διαθέσιμα, 
Δάνεια και Υποχρεώσεις)» μηνών Δεκεμβρίου 2019 και 2020 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
Β. Ειδικές οδηγίες για τα νομικά πρόσωπα.
Οι στατιστικοί ανταποκριτές των νομικών προσώπων οφείλουν επιπλέον να μεριμνήσουν:
 για την πλήρη συμφωνία των στοιχείων α) ανάμεσα στην αναφορά «Στοιχεία Απολογισμού» 

του ΚΔ και στους πίνακες Ι. ΈΣΟΔΑ και ΙΙ. ΈΞΟΔΑ της ΔΒΔ  και β) ανάμεσα στην αναφορά 
«Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17.09.2010  (Διαθέσιμα, Δάνεια και 
Υποχρεώσεις» του ΚΔ στον πίνακα ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΔΒΔ των μηνών 
Δεκεμβρίου 2018, 2019 και 2020, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη ενημέρωση του ΚΔ 
όπου διαπιστώνονται ελλείψεις.

 για την επικαιροποίηση των στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου ή Δ΄ τριμήνου2017 που έχουν 
υποβληθεί μέσω των στατιστικών δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Γ.  Διαδικασία επικαιροποίησης.
Κόμβος Διαλειτουργικότητας: 
 Η άντληση των στοιχείων από τον Κόμβο θα πραγματοποιηθεί μία φορά μαζικά για όλους 

τους φορείς στις 26.02.2021 και θα αφορά τις ανωτέρω αναφορές που θα έχουν 
υποβληθεί εκ νέου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 26.02.2021
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 Οι στατιστικοί ανταποκριτές των φορέων που δεν διαθέτουν web service (και άρα δεν 
μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένη άντληση των αναφορών τους) πρέπει να συνδεθούν 
στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats και να υποβάλουν αίτημα ξεκλειδώματος και 
επαναϋποβολής νέας αναφοράς με ταυτόχρονη υποβολή αιτήματος επανάντλησης στο 
statistika-delta@ypes.gr. Το εγχειρίδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
(www.ypes.gr) στη διαδρομή: Αποκ. Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση | Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ 
| Κόμβος Διαλειτουργικότητας |Οδηγός χρήσης Εφαρμογής εισαγωγής & αναζήτησης 
στοιχείων (stats).  Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια εφαρμογή οι στατιστικοί ανταποκριτές 
μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία που έχει αντλήσει ο ΚΔ.

Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων ΥΠΕΣ: 
 τα δελτία μηνών Δεκεμβρίου (ή Δ΄ τριμήνου) των ετών 2017, 2018, 2019 και 2020 της 

Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων θα από-οριστικοποιηθούν αυτόματα για όλους τους 
φορείς στις 17.02.2021 και θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 26.02.2021.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr 
(διαδρομή «Υπουργείο» => «Αναρτηθέντα Έγγραφα»).
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

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

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
 (nat.accounts@statistics.gr, p.papanikolakos@statistics.gr,)

2. Υπουργείο Οικονομικών
Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γ.Δ. Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
-Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας (dpdsm@glk.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ν. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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