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ΘΕΜΑ:

Υποβολή οικονομικών στοιχείων Περιφερειών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.

ΣΧΕΤ:

α. Η 2816 /30-01-2018 (ΦΕΚ 4863 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
«Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου
ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων
οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε
άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.».
β. Η 9/6137/2-3-2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υποβολή
οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, η διαδικασία της μηνιαίας υποβολής οικονομικών
στοιχείων από τις Περιφέρειες στο Υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποιείται έως σήμερα μέσω
δύο πληροφοριακών συστημάτων, δηλαδή με χειρόγραφη συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων
της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. (ΔΒΔ) και αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου
Διαλειτουργικότητας (ΚΔ). Όπως είναι γνωστό, ο ΚΔ έχει τεθεί σε πλήρη και παραγωγική
λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2012 και σταδιακά κατέστη το βασικό πληροφοριακό σύστημα
μέσω του οποίου αντλούνται τα οικονομικά στοιχεία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι με αφετηρία τα στοιχεία Ιανουαρίου έτους 2021,
το σύνολο των οικονομικών στοιχείων των Περιφερειών θα υποβάλλονται αποκλειστικά στον
ΚΔ. Ειδικότερα:
Α) Τα στοιχεία του Ισολογισμού των Περιφερειών θα υποβάλλονται αποκλειστικά στον ΚΔ,
μέσω της αναφοράς «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου (Διαθέσιμα, Δάνεια, Υποχρεώσεις)» είτε μέσω
των διαδικτυακών υπηρεσιών (webservices) είτε μέσω της εφαρμογής www.komvos.ypes.gr/stats
(με την ανάρτηση αρχείο xml ή excel).
Β)Τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στις αναφορές «Απολογιστικά Στοιχεία» και «Μητρώο
Δεσμεύσεων» θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθενται σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού
αριθμού, με διάκριση στο σκέλος των δαπανών ανάμεσα σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης και
παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλαδή στη μορφή ΧΧΧ.ΨΨΨΨ.01 ή XXX.ΨΨΨΨ.02 όπου 01
η ανάλυση της 6ης βαθμίδας που αφορά στην τρέχουσα χρήση και 02 η ανάλυση της 6ης βαθμίδας
που αφορά σε παρελθούσες χρήσεις).
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Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εγχειρήματος θα συμβάλει καθοριστικά στην αποφόρτιση των
οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών, στην απλούστευση των διαδικασιών και στην
ενίσχυση της ορθότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων οικονομικών δεδομένων.
Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr
(Ενότητα -> Έγγραφα) και στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ \ Κόμβος Διαλειτουργικότητας \
Θεσμικό Πλαίσιο – Οδηγίες (επιλέξτε εδώ).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και ΟργάνωσηςΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-

(με την παράκληση όπως αναρτήσει το παρόν στον ιστότοπο
του Υπουργείου στη διαδρομή: Υπουργείο \ Αναρτηθέντα Έγγραφα)

Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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