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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 
E: p.kapsis@ypes.gr | T: 213 136 4808
    

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 15361

Προς:   Ως πίνακας αποδεκτών
      

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 
του υποτομέα των ΟΤΑ.

ΣΧΕΤ: Η αρ. 19913/ΔΠΔΣ/15.02.2022 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2023-2026, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ,  με 
ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλουν 
συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων των συνημμένων αρχείων μέχρι 
την 16η Μαρτίου 2022. Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα υποβληθούν από τους στατιστικούς 
ανταποκριτές  αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων στον Ειδικό 
Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr.

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα 
των δύο προηγούμενων ετών, οι εκτιμήσεις τους για το έτος 2022 καθώς και οι προβλέψεις τους 
αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των 
λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2023 – 2026. Μετά από επεξεργασία των πινάκων, 
κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η Διεύθυνση 
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΟΙΚΤ/ΑΟΤΑ) θα καταρτίσει το 
βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2023 - 2026.  
Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν 
τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών. 

Οι προβλέψεις των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) 
θα καταγραφούν στους πίνακες του αρχείου «MPDSOTA20232026_», το οποίο αντιστοιχεί στον 
πίνακα 8 του παραρτήματος της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛΚ. Ειδικότερα, πρέπει να συμπληρωθούν 
οι πίνακες «01.Στοιχεία Φορέα» και  «02.Δήμοι, Περιφέρειες και ΝΠΔΔ». Στους πίνακες 
«02α.Mapping_ΔΗΜΟΙ» και «02β.Mapping_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» του αρχείου παρατίθεται η 
αντιστοίχιση των ΚΑ του προϋπολογισμού με τις κατηγορίες παρακολούθησης του Ενοποιημένου 
Προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα «02.Δήμοι, Περιφέρειες και 
ΝΠΔΔ».  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 16.03.2022
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Οι προβλέψεις των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ ) θα καταγραφούν στους πίνακες 
του αρχείου «MPDSNPID20232026_», το οποίο αντιστοιχεί στον πίνακα 8Α της εγκυκλίου του ΓΛΚ. 
Για τα ΝΠΙΔ η κατηγοριοποίηση των εσόδων και των δαπανών είναι ίδια με την κατηγοριοποίηση 
των απολογιστικών στοιχείων που υποβάλλουν στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ. Κατά τη 
συμπλήρωση του πίνακα «01. Στοιχεία Φορέα» του αρχείου «MPDSNPID20232026_», τα ΝΠΙΔ 
πρέπει να συμπληρώσουν το πεδίο «ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» επιλέγοντας από τη σχετική 
πτυσσόμενη λίστα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατός ο υπολογισμός του 
δημοσιονομικού αποτελέσματος κατά ESA 2010 και δεν θα μπορεί να υποβληθεί ο πίνακας. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το παρόν έγγραφο, τα πρότυπα αρχεία και η ενδεικτική μεθοδολογία 
για τη συμπλήρωση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων είναι διαθέσιμα στην ενότητα 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου 
(https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm). 

Συνημμένα:
- Δύο (2) πρότυπα αρχεία excel

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν επίσης τα νομικά τους 

πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων και των διαδημοτικών 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

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Οικονομικών.
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων (dpdsm@glk.gr). 

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