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Αριθμ. Πρωτ.: 23198

ΠΡΟΣ: 1. Ολους τους Δήμους της Χώρας
2. Ολες τις Περιφέρειες της Χώρας

Αρ. Εγκυκλίου : 17

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων δήμων και περιφερειών στη
Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ – Αποκλειστική λήψη Μητρώου Δεσμεύσεων από τον
Κόμβο Διαλειτουργικότητας».

ΣΧΕΤ: 

1. Η υπ’αριθμ. 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.».

2. Η  υπ’αριθμ.  53/47473/17-12-2012  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  «Εναρξη  πλήρους
λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς» (ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο).

3. Το υπ’αριθμ. 21919/30-6-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣ, «Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων Μητρώου
Δεσμεύσεων στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

Σε  εφαρμογή  των  ανωτέρω  σχετικών,  η  διαδικασία  της  μηνιαίας  υποβολής  στοιχείων  Μητρώου
Δεσμεύσεων,  από  τους  Δήμους  και  τις  Περιφέρειες  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,  πραγματοποιείται  έως
σήμερα μέσω δύο πληροφοριακών συστημάτων, δηλαδή μέσω της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων του ΥΠΕΣ
(ΒΔ) και αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας (ΚΔ). Οπως είναι γνωστό, ο ΚΔ έχει τεθεί
σε πλήρη και παραγωγική λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2012 ενώ παράλληλα οι φορείς συνεχίζουν έως
και σήμερα να αποστέλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία στη ΒΔ, για λόγους ελέγχων και διασταύρωσης των
στοιχείων προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στον ΚΔ. 

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι  οι  έλεγχοι  που πραγματοποιούνται   από την Υπηρεσία μας στα
στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων που υποβάλλονται από εσάς στη  Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ
(ΒΔ) καθώς και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και ως εκ
τούτου αποφασίστηκε η αποκλειστική χρήση του ΚΔ. 

Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι  από την  1η Ιουνίου 2018 (στοιχεία μηνός Μαΐου)  οι
Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας θα υποβάλλουν τα στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων αποκλειστικά μέσω
του ΚΔ και δεν θα συμπληρώνουν τα πεδία της καρτέλας του Μητρώου Δεσμεύσεων στη ΒΔ. Επισημαίνουμε
ότι  για τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων (εξαιρουμένων των σχολικών
επιτροπών), τους συνδέσμους ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις ΟΤΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης - Αποχέτευσης
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του  ν.  1069/1980,   την  Κεντρική  Ενωση  Δήμων  Ελλάδας,  την  Ενωση  Περιφερειών  Ελλάδος  και  τις
Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων,  τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης,  τις  επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά
πρόσωπα  των  περιφερειών  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  υποχρέωση  ενημέρωσης  της  Διαδικτυακής  Βάσης
Δεδομένων του  ΥΠΕΣ (μέσω  των στατιστικών δελτίων)  σύμφωνα  με  την  υφιστάμενη  διαδικασία,  με  την
επισήμανση  ότι  τα  κοινά  υποβαλλόμενα  οικονομικά  στοιχεία  στον  Κόμβο  Διαλειτουργικότητας  και  στη
Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων εξ ορισμού πρέπει να ταυτίζονται.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η σταδιακή μετάβαση από τη ΒΔ στον ΚΔ συμβάλλει στην
αποφόρτιση  των  Υπηρεσιών  σας  από  τη  χειροκίνητη  υποβολή  των  σχετικών  στοιχείων  και  παράλληλα
διασφαλίζει την παροχή αξιόπιστης δημοσιονομικής πληροφόρησης προς τους αρμόδιους φορείς  κατά τις
προβλέψεις των (1) και (2) ανωτέρω σχετικών. Οι Δήμοι και Περιφέρειες οφείλουν να υποστηρίξουν την όλη
διαδικασία μέσω της εμπρόθεσμης διάθεσης των στοιχείων τους στον ΚΔ, μεριμνώντας  για την ορθότητα
και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Η παρούσα Εγκύκλιος έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ  www.ypes.gr
(διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Εγκύκλιοι-Αποφάσεις»). 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α & 

Αναπτυξιακής Πολιτικής.
4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. 

-Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας
Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.
-Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & 
Προϋπολογισμού Τ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής &
Προϋπολογισμού
-Δ/νση Προϋπολογισμού της Γενικής
Κυβέρνησης (d  20@  glk  .  gr  , dpgk  @  glk  .  gr  )
-Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών
Στοιχείων & Μεθοδολογίας (fd@glk.gr, dpdsm@glk.gr)
Πανεπιστημίου 37
10165 – ΑΘΗΝΑ

2. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.  (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ειδικό
ιστοχώρο υποβολής οικονομικών στοιχείων)
Μυλλέρου 73-77 (info@eetaa.gr)
10436 - ΑΘΗΝΑ
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