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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ & Ο.Τ.Α. 
 
 

Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27  
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ.Σταυρίδου 
Τηλ: 213 136 4814 
e-mail: m.stavridou@ypes.gr 
                
 

               

Αθήνα ,     30     Ιουνίου  2016 
Αριθµ. Πρωτ.: 21919 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ∆ήµους 
& τις Περιφέρειες 
της χώρας 

 
                  

 
 
 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων Μητρώου ∆εσµεύσεων στον Κεντρικό Κόµβο 

∆ιαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». 

 

 

ΣΧΕΤ.:   

1. Οι υπ’ αρίθµ. 74712 & 74713/ 29-12-2010 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκ. & 

Η.∆. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το υπ’ άριθµ.51178/29-12-2014 έγγραφό µας. 

3. Η υπ’ αριθµ. 7/4897/16-02-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆.Α. σχετικά µε 

την υποβολή στοιχείων Ισολογισµού και Μητρώου ∆εσµεύσεων 

4. Η υπ’ αριθµ. 7/οικ.4897/16-2-2016 (Α∆Α: 69Ρ9465ΦΘΕ-ΜΙΒ) εγκύκλιος µας «Οδηγίες 

σχετικά µε την υποβολή στοιχείων ισολογισµού της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010 και 

στοιχείων Μητρώου ∆εσµεύσεων στις βάσεις δεδοµένων οικονοµικών στοιχείων του 

ΥΠΕΣ∆Α». 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στην υποβολή οικονοµικών στοιχείων στον 

Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας, τροποποιούµε τη δοµή των δεδοµένων που ενσωµατώνονται στο 

αρχείο XML του Μητρώου ∆εσµεύσεων (Μ∆) που διατίθεται σε αυτόν ως εξής: 

Το Μ∆ που διατίθεται σήµερα στον Κόµβο ανά παραστατικό, διατηρεί το αρχείο XML ως 

προς τα πεδία που αυτό περιλαµβάνει καθώς και τη διάρθρωσή τους, ωστόσο η πληροφορία στα 

διάφορα πεδία του θα συγκεντρώνεται (σωρεύεται) σε επίπεδο τεταρτοβάθµιου ΚΑΕ 

(ΥΥ.ΧΧΧΧ για ∆ήµους, ΦΦΦ.ΧΧΧΧ για Περιφέρειες) του Προϋπολογισµού (και των επιπλέον 

στοιχείων «NOBOUND» και «NOAPPROVED» που καθορίστηκαν µε την ως 4. ανωτέρω 

σχετική εγκύκλιό µας). Εποµένως, τα κάτωθι πεδία στο αρχείο XML που αναφέρονται σε 

πληροφορία ανά παραστατικό, στο επίπεδο του ΚΑΕ θα παραµείνουν στη δοµή του αρχείου 

XML, όµως θα αποστέλλονται κενά (ή µε χρήση κατάλληλης ψευδοτιµής): 

 

 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ XML 

4.5.1 Ηµεροµηνία Εγγραφής TRANS_DATE 

4.5.2 Α/Α εγγραφής δέσµευσης BOUND_AA 

4.5.6 Αριθµός απόφασης ανάληψης δαπάνης BOUND_CODE 

4.5.7 Ηµεροµηνία ανάληψης υποχρέωσης BOUND_DATE 

4.5.10 Αριθµός τιµολογίου INVOICE_CODE 

4.5.11 Σειρά τιµολογίου INVOICE_SEIRA 

4.5.12 Ηµεροµηνία τιµολογίου INVOICE_DATE 

4.5.13 ΑΦΜ  AFM 

4.5.15 Αριθµός εντάλµατος πληρωµής ENTAL_CODE 

4.5.17 Ηµεροµηνία εξόφλησης PAY_DATE 

4.5.18 Είδος παραστατικού πληρωµής PAY_TYPE 

4.5.21 Ηµεροµηνία υποχρέωσης εξόφλησης PAYDUE_DATE 

 

Σηµειώνεται ότι στο αρχείο XML του Μητρώου ∆εσµεύσεων, περιλαµβάνονται ΚΑΕ οι 

οποίοι έχουν δεσµεύσεις. 

Σας καλούµε η µετάβαση αυτή να συντελεστεί στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες το 

συντοµότερο δυνατό και πάντως έως τις 10 Αυγούστου 2016, έτσι ώστε να ισχύσει από τα 

υποβαλλόµενα οικονοµικά στοιχεία του µηνός Ιουλίου 2016. 

Για τις τεχνικές λεπτοµέρειες που αφορούν το αρχείο XML µπορείτε να επικοινωνείτε για 

περαιτέρω διευκρινίσεις µε τους κκ. Ε.Ε. Τσαµίλη (213.136.1185) και Κ. Τσιµπουκέλη 

(213.136.1323) ή στο e-mail: komvos_oik@ypes.gr (∆/νση Ηλ. ∆ιακυβέρνησης ΥΠΕΣ). 
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Οι υπηρεσίες µας παραµένουν στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
2. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών & ∆ιοικητικής Υποστήριξης  
3. Γεν. ∆/ντή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & Εκλογών  
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
(µε την παράκληση να αναρτήσει το παρόν στον ιστότοπο  
του Υπουργείου στη διαδροµή : Το Υπουργείο – Έγγραφα)  
5. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 
- Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α. 
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Μηχανογραφικές εταιρείες που υποστηρίζουν τους ∆ήµους & τις Περιφέρειες 
 
Alfaware (dlouvari@support.alfaware.gr) 
MEGAPLAN (Megaplan@otenet.gr)  
Neuropublic (k_stamataki@neuropublic.gr)  
OTS (cchrysos@ots.gr,glioliou@ots.gr)  
Q&R (gpet@qnr.com.gr) 
Singular Logic (pmaniatis@singularlogic.eu, cbratos@singularlogic.eu) 
Unisystems (nikolopoulost@unisystems.gr) 
∆ΑΕΜ (t.tzekas@daem.gr) 
ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (gkolovos@egritosgroup.gr)  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Κώστας Πουλάκης 

 

 

 

 


