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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: Π. Καψής, Β. Αγγελή
E: p.kapsis@ypes.gr  T: 213 136 4802
E: b.aggeli@ypes.gr  T: 213 136 4806

Αθήνα,  29   Ιουνίου  2021

Αριθ. Πρωτ.: 48304

Προς:  Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την υποβολή του αρχείου των δαπανών λόγω COVID-19, μέσω του 
ειδικού διαδικτυακού τόπου https://aftodioikisi.ypes.gr.

ΣΧΕΤ.: α) Το αρ. 38617/23-5-2021 έγγραφό μας
β) Το αρ. 10471/10.02.2021 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του  α΄ σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι αρχής γενομένης από τα στοιχεία του 
Ιουνίου 2021, το αρχείο των δαπανών που πραγματοποιούν οι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ για 
την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 θα 
υποβάλλεται αποκλειστικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω της 
ανάρτησης των πρότυπων αρχείων: 

➢ «COVIDOTA2021ΧΧ_» για δήμους, περιφέρειες και ΝΠΔΔ και 
➢ «COVIDNPID2021ΧΧ_» για ΝΠΙΔ 

όπου ΧΧ =  μήνας αναφοράς (π.χ. για τον Ιούνιο 2021 COVIDOTA202106_ , για τον Ιούλιο 
2021 COVIDOTA202107_  κ.ο.κ.).

Σας εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στα εξής:

➢ Η υποβολή του αρχείου γίνεται από τον/την στατιστικό/ή ανταποκριτή/τρια του φορέα 
χρησιμοποιώντας το μοναδικό δωδεκαψήφιο κωδικό και το password που του έχουν 
αποσταλεί.

➢ Το υποβαλλόμενο αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή .xlsx ή .xls, σε διαφορετική περίπτωση 
δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.

➢ Μετά την παρέλευση του μήνα εντός του οποίου προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής του 
αρχείου, ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του 
συγκεκριμένου πίνακα. Για παράδειγμα, η υποβολή των αρχείων COVIDOTA202106_ και 
COVIDNPID202106_ θα είναι εφικτή μόνο κατά το διάστημα από την 01.07.2021-31.07.2021. 

➢ Αρχεία που δεν θα φέρουν την ανωτέρω ονομασία θα απορρίπτονται από το σύστημα κατά 
την υποβολή τους.

➢ Αρχεία τα οποία θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα 
απορρίπτονται.
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Το παρόν έγγραφο και τα συνημμένα του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στην ενότητα https://www.ypes.gr/eggrafa/ και στο σύνδεσμο 
https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm, στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ ( ). Για την πρόσβασή σας θα πρέπει να έχετε αποστείλει τον ΠΙΝΑΚΑ Β του 
σχετικού εγγράφου (δείτε εδώ: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/05/eggr38617-
20210523.pdf).

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Συνημμένα:
- Ένα (1) αρχείο excel

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 και Στατιστικών Ανταποκριτών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ
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