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                                                                                                   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.                                              

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.                                                                 

 

Πληροφορίες : Μ. Γαρίου                        

Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 27    

Ταχ. Κώδικας : 101 83  ΑΘΗΝΑ              

Τηλέφωνο      :  213 1364816                            

FAX               : 210-3744813    

E-mail            : m.gariou@ypes.gr 

                            

 

                

                  Αθήνα,   15   Μαΐου 2013 

 

                    Α.Π. :   19400           

    

 

ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) στις 

οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας.  

 

ΣXET.: α) Η με Α.Π. 7261/22-2-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την 

παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του 

Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013» και  

β) Η με Α.Π. 5/14065/9-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή 

οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ». 

               

 

 Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής ΚΥΑ, σας υπενθυμίζουμε τα αναφερόμενα σε 

αυτή σχετικά με την υποχρέωση των ΟΤΑ να καταρτίσουν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) και να το αποστείλουν προς έλεγχο στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), 

ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, εντός 20 ημερών από το χρόνο έγκρισης του 

Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης ή, σε περίπτωση που αυτά έχουν 

ήδη εγκριθεί, από το χρόνο έναρξης ισχύος της ΚΥΑ (δηλαδή μέχρι 18-3-2013). 

Υπενθυμίζεται ότι, ειδικά για το εν λόγω οικονομικό έτος, είναι δυνατό το τμήμα του ΟΠΔ που 

αφορά τον ΟΤΑ να υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση χωριστά από το τμήμα αυτού 

που αφορά τα νομικά του πρόσωπα. 



. 

 

 Επιπλέον, με την ανωτέρω (β) σχετική Εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις 

επί των διατάξεων της εν λόγω απόφασης, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της το έτος 2013. 

 Στο πλαίσιο των προαναφερομένων και δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό 

διάστημα από την οριζόμενη στην ανωτέρω ΚΥΑ προθεσμία, παρακαλείσθε: 

Α) όπως μας ενημερώσετε, μέχρι τη Δευτέρα 20-5-2013, σχετικά με το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεστε ως προς την υλοποίηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων σας που αφορούν στην 

κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του ΟΠΔ (συμπλήρωση Πινάκων από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, κατάρτιση σχεδίου ΟΠΔ από την Οικονομική Επιτροπή, υποβολή ΟΠΔ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, αποστολή του ΟΠΔ στην οικεία Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: n.tataridas@ypes.gr και s.koromila@ypes.gr 

 Β) όπως μεριμνήσετε για την επίσπευση των διαδικασιών, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση 

την αποστολή του ΟΠΔ στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το αργότερο μέχρι τις 24 

Μαΐου 2013, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο .  

.   Τέλος, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, 

παρακαλούνται όπως διαβιβάζουν άμεσα και πριν από τον έλεγχό τους τους ηλεκτρονικούς 

φακέλους του ΟΠΔ που παραλαμβάνουν από τους ΟΤΑ, στην ίδια ηλεκτρονική μορφή, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://aftodioikisi.ypes.gr, κατά τις οδηγίες που παρέχονται στην 

προαναφερόμενη Εγκύκλιο του Υπουργείου μας.                                                                                                     

                                                                                           Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  

                                                                                                                  

Α. Κωστοπούλου 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΚΕΔΕ 
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8,  

Τ.Κ. 106 78, Αθήνα 

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 

Δ/νσεις Διοίκησης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                           

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

2. κ.  Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. 

4.  Διεύθυνση Μηχανογράφησης και Ηλεκτρ.Επεξεργασίας Στοιχείων. 

     (Με την παράκληση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο 

      του Υπουργείου, στην ενότητα «Έγγραφα»). 

5. Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. 

    -Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας 

       Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. 

6. Παρατηρητήριο για την Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ 

του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 

mailto:n.tataridas@ypes.gr
mailto:s.koromila@ypes.gr
https://aftodioikisi.ypes.gr/

