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Ταχ. ∆/νση:  Σταδίου 27  
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   Αθήνα,  15 Ιανουαρίου 2016 

 
    Αριθµ. Πρωτ.: 1272 
 
    ΠΡΟΣ:  

1. Τις Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της 
Χώρας – ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης 

2. Τους ΟΤΑ της Χώρας (µε την ̟αράκληση οι 
δήµοι να γνωστο̟οιήσουν το ̟αρόν στα οικεία 
νοµικά ̟ρόσω̟α) 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά µε θέµατα του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) 

οικονοµικού έτους 2016. 

 

   

Στο ̟λαίσιο υ̟οβολής των  ηλεκτρονικών αρχείων του ΟΠ∆ οικονοµικού έτους 2016 α̟ό τους ΟΤΑ 

̟ρος τις Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και α̟ό τις τελευταίες ̟ρος το ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. σας ενηµερώνουµε 

για τις ̟αρακάτω διαδικασίες. 

 

 1. Λήψη ηλεκτρονικών αρχείων xls (̟ίνακες οικονοµικής στοχοθεσίας έτους 2016) α̟ό 

τους ΟΤΑ και τα νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών. 

  Για την υ̟οβολή ̟ρος έγκριση του ΟΠ∆ στην Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση, χρησιµο̟οιούνται 

α̟ό τους ΟΤΑ και τα νοµικά τους ̟ρόσω̟α οι κατάλληλα µορφο̟οιηµένοι Πίνακες οι ο̟οίοι είναι 

οι ίδιοι µε αυτούς ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν για τα ΟΠ∆ έτους 2015 και έχουν ε̟ικαιρο̟οιηθεί µόνο 

ως ̟ρος την αυτόµατη συµ̟λήρωση του ονόµατος του φορέα σύµφωνα µε το ισχύον Μητρώο Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Προς διευκόλυνση των νέων φορέων ̟ου εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ,  

ε̟ισυνά̟τονται οι ανωτέρω ̟ίνακες  σε ηλεκτρονική µορφή, στο ̟αρόν έγγραφο. 

 Όσον αφορά στο ΜΦΓΚ, το ο̟οίο διαµορφώνεται και ε̟ικαιρο̟οιείται α̟ό την ΕΛΣΤΑΤ, 

είναι α̟αραίτητο να ληφθεί ιδιαίτερα υ̟όψη το γεγονός ότι  ΟΠ∆ υ̟οβάλλουν µόνο τα Νοµικά 

Πρόσω̟α των ΟΤΑ τα ο̟οία είναι ενταγµένα στο ισχύον κάθε φορά ΜΦΓΚ.  

Προς διευκόλυνσή σας, ε̟ισυνά̟τεται ο σύνδεσµος του ισχύοντος ΜΦΓΚ α̟ό την ιστοσελίδα 

της ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/2015 ό̟ου µ̟ορεί να γίνει 

 ΕΠΕΙΓΟΝ 
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η λήψη του   ̟ίνακα σε µορφή excel  (Μητρώο Φορέων Γενικής κυβέρνησης ενηµέρωση 

Σε̟τέµβριος). 

 2. Ονοµατολογία ηλεκτρονικών αρχείων ̟ου α̟οτελούν το ΟΠ∆. 

Η ονοµατολογία των ηλεκτρονικών αρχείων ̟αραµένει η ίδια και ακολουθεί την 

συγκεκριµένη µορφή του Πίνακα 1 ̟ου είχαµε υ̟οδείξει µε την  υ̟’ αριθµ. 5/14065/9-4-2013 σχετική 

Εγκύκλιό µας.  

  Στην ̟ερί̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων, το όνοµα του αρχείου ̟εριλαµβάνει το ̟ρόθεµα «np», το 

όνοµα του δήµου στον ο̟οίο υ̟άγονται καθώς και τον αύξοντα αριθµό των γραµµών του 

ηλεκτρονικού ̟ίνακα (βιβλίο εργασίας excel) του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ. Ε̟ισηµαίνεται ότι µε την 

ε̟ικαιρο̟οίηση του ΜΦΓΚ α̟ό την ΕΛΣΤΑΤ συνε̟άγεται ̟ως ̟ρέ̟ει να ληφθεί υ̟όψη ο νέος 

αύξοντας αριθµός κάθε φορέα.  

  

3. Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων α̟ό την Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.. 

 Μετά την ̟αραλαβή του ηλεκτρονικού και έντυ̟ου φακέλου του ΟΠ∆ (στο ο̟οίο σηµειωτέον 

̟εριλαµβάνονται µόνο οι ̟ίνακες ̟ου αναφέρονται στη ενότητα 1. του ̟αρόντος), τον έλεγχο και 

την ε̟ικύρωσή του, η Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση υ̟οβάλλει ηλεκτρονικά στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α., στη 

διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr/, και σε διακριτό φάκελο µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016» , τα αρχεία των ̟ινάκων οικονοµικής στοχοθεσίας καθώς και την α̟όφαση 

ε̟ικύρωσης του ΟΠ∆ (α̟λό έγγραφο “word”). Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι διαδικασίες  ανάρτησης 

των ΟΠ∆ του έτους 2015. 

 Παραµένουµε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε ̟εραιτέρω διευκρίνιση. 

 Το ̟αρόν έγγραφο µε τους συνηµµένους ̟ίνακες µ̟ορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του 

Υ̟ουργείου, στην ενότητα « Το Υ̟ουργείο/Έγγραφα».  

                                                            

  

                                        

                                                                                               

 

Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Συνηµµένα: (σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδροµή «Το Υ̟ουργείο/έγγραφα») 
1) Πίνακας 5Α Στοχοθεσία Οικονοµικών Α̟οτελεσµάτων ∆ήµων και Ν.Π.∆.∆. 
2) Πίνακας 5Β Στοχοθεσία Οικονοµικών Α̟οτελεσµάτων Περιφερειών 
3) Πίνακας 5Γ Στοχοθεσία Οικονοµικών Α̟οτελεσµάτων ΝΠΙ∆ 

 
 

    

Ο     ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&∆Υ                                        
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Κοινο̟οίηση: 
1. Κ.Ε.∆.Ε. 
2. Ε.Ν.Π.Ε. 

 

Εσωτερική διανοµή 
1. Γραφείο Υ̟ουργού 
2. Γραφείο  Υφυ̟ουργού 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. κ. Γενικό ∆/ντή Οικ. Υ̟ηρεσιών και ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης. 
5. ∆/νση Οικ. Τ.Α. – Τµήµα Παρακ. & Ε̟εξ. Οικον. Στοιχείων Τ.Α. 
6. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την ̟αράκληση να αναρτηθεί το 

̟αρόν στην ενότητα «Έγγραφα») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


