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ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕ E-MAIL 
 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆.Α. 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆.Υ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. 
 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27  
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Β.Λαµ̟ρακάκης 
Μ.Προβατάρης, Μ.Σταυρίδου 
Τηλ: 213 1364817- 4802 - 4814 
e-mail : v.lamprakakis@ypes.gr 
             m.provataris@ypes.gr 
             m.stavridou@ypes.gr 
 

               

Αθήνα,  17 Αυγούστου 2015 
Αριθµ. Πρωτ.: 28850 
 
 
ΠΡΟΣ:  
- Τους ∆ήµους της Χώρας (µε την 
̟αράκληση να ενηµερώσουν τα υ̟όχρεα νοµικά 
τους ̟ρόσω̟α) 
- Την Κ.Ε.∆.Ε. (µε την ̟αράκληση να 
ενηµερώσει τις υ̟όχρεες ΠΕ∆ της Χώρας) 
- Τις Περιφέρειες της Χώρας (µε την 
̟αράκληση να ενηµερώσουν τα υ̟όχρεα νοµικά 
τους ̟ρόσω̟α) 
-   Την ΕΝ.ΠΕ. 
- Τις Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της 
Χώρας (µε την ̟αράκληση να ενηµερώσουν του 
υ̟όχρεους συνδέσµους χωρικής αρµοδιότητάς 
τους)  
 

 

ΘΕΜΑ: «Ε̟ικαιρο̟οίηση του Υ̟οτοµέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» 

 

ΣΧΕΤ.:   

1. Η υ̟’αριθµ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) Α̟όφαση του Υ̟ουργού 

Εσωτερικών,Α̟&Η∆, «Καθορισµός του τύ̟ου, του ̟εριεχοµένου των στοιχείων, του χρόνου 

και του τρό̟ου ενηµέρωσης της βάση δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία δήµων», των 

αριθµοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λε̟τοµέρειας», ό̟ως ισχύει. 

2. Η υ̟’αριθµ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) Α̟όφαση του Υ̟ουργού 

Εσωτερικών, Α̟&Η∆, «Καθορισµός του τύ̟ου, του ̟εριεχοµένου των στοιχείων, του χρόνου 

και του τρό̟ου ενηµέρωσης της βάση δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία ̟εριφερειών», των 

αριθµοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λε̟τοµέρειας», ό̟ως ισχύει. 

3. Το από 31 Ιουλίου 2015 ∆ελτίου Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά με την επικαιροποίηση του 

Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

 

 Η ΕΛΣΤΑΤ µε το α̟ό 31-7-2015 ∆ελτίο Τύ̟ου της ανακοίνωσε την ε̟ικαιρο̟οίηση του 

Υ̟οτοµέα S.1313 «Το̟ική Αυτοδιοίκηση» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). 

Οι ̟ίνακες µε τους φορείς ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο ισχύον ΜΦΓΚ καθώς και το σχετικό ∆ελτίο 

Τύ̟ου βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στη διαδροµή ‘Στατιστικά 
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θέµατα/Μητρώα/Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης/Στοιχεία Έρευνας ανά Περίοδο -2015’, στην 

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

themes?p_param=A1203. 

Στον υ̟οτοµέα S.1313 του τρέχοντος ΜΦΓΚ έχουν ενταχθεί νέα νοµικά ̟ρόσω̟α της Το̟ικής 

Αυτοδιοίκησης (κυρίως ΝΠΙ∆), τα ο̟οία ̟λέον α̟οτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 

έχουν την υ̟οχρέωση της υ̟οβολής Μηνιαίων Στατιστικών ∆ελτίων και στοιχείων Μητρώου 

∆εσµεύσεων. Ε̟ι̟λέον, τα νοµικά ̟ρόσω̟α των ΟΤΑ ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο ΜΦΓΚ έχουν 

την υ̟οχρέωση υ̟οβολής ̟ινάκων στοχοθεσίας του ̟ροϋ̟ολογισµού τους, µέσω του οικείου 

ΟΤΑ, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υ̟’ αρίθµ. 7261/22-02-2013 Κοινή Α̟όφαση των 

Υ̟ουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. 

Το ̟αρόν έγγραφο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr (διαδροµή : Το 

Υ̟ουργείο => Έγγραφα), και ̟αράλληλα ̟ρος διευκόλυνσή σας, στο ίδιο ̟λαίσιο µε το ̟αρόν, θα 

αναρτηθεί και ο αναλυτικός ̟ίνακας (αρχείο  .xls)  ̟ου αναφέρεται στο νέο ε̟ικαιρο̟οιηµένο 

ΜΦΓΚ.  

Για κάθε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία ή διευκρίνιση ̟αραµένουµε στη διάθεσή σας. 

 

 

                                                                                              Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                

 

 

                                                                                            Ν.ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. ΕΛΣΤΑΤ 
Γενική ∆ιεύθυνση Στατιστικών Ερευνών 
∆ιεύθυνση Εθνικών Λογαριασµών 
Πειραιώς 46 & Ε̟ονιτών 
 (nat.accounts@statistics.gr) 
Τ.Κ.: 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
2. Υ̟ουργείο Οικονοµικών 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής & Π/Υ 
-∆/νση Προϋ̟ολογισµού της Γενικής 
  Κυβέρνησης (d39@glk.gr) 
-∆/νση Προγραµµατισµού, ∆ηµοσιονοµικών 
  Στοιχείων & Μεθοδολογίας (mtp-fd@glk.gr) 
Πανε̟ιστηµίου 37 
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Τ.Κ.: 10165 – ΑΘΗΝΑ 
 
3. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
(µε την ̟αράκληση να ε̟ικαιρο̟οιήσει  ανάλογα τη βάση  
δεδοµένων σύµφωνα µε το ισχύον ΜΦΓΚ )  
Μυλλέρου 73-77 (info@eetaa.gr) 
Τ.Κ.: 10436 ΑΘΗΝΑ 

 

Εσωτερική διανοµή : 
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
2. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών & ∆.Υ. 
3. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 

- Τµήµα ̟αρακολούθησης & Ε̟εξ. 
   Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α. 
- Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Προϋ̟ολογισµού 

 

 

 

 

 


