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Αρ. Πρωτ.: 36130 

 
 
 
ΠΡΟΣ: 
1. ∆ήµους της Χώρας 
   - Προϊστάµενοι Οικον. Υπηρεσιών 
   - Στατιστικοί Ανταποκριτές 
2. Περιφέρειες της Χώρας 

- Προϊστάµενοι Οικον. Υπηρεσιών 
- Στατιστικοί Ανταποκριτές 

 
ΘΕΜΑ: Ορθή διάθεση Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο 

Διαλειτουργικότητας.  

 
Κατόπιν ελέγχων που διεξήχθησαν από την υπηρεσία μας σχετικά με τα στοιχεία 

Μητρώου Δεσμεύσεων που έχουν υποβληθεί  στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας 

παρατηρήθηκαν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που εξάγονται από τα πληροφοριακά 

συστήματα των φορέων και των στοιχείων που αντλεί η Υπηρεσία μας μέσω του Κόμβου 

Διαλειτουργικότητας. Δεδομένης της προγραμματισμένης, εντός του έτους, μετάβασης στην 

αποκλειστική χρήση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας ως πληροφοριακού συστήματος 

συλλογής των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την 

ορθή αποτύπωση των δεδομένων και για τις απαραίτητες διορθώσεις και 

παραμετροποιήσεις στην εφαρμογή του προϋπολογισμού σε συνεργασία με την εταιρεία 

πληροφορικής που σας υποστηρίζει  εάν αυτό απαιτείται. 

 

Παρακάτω περιγράφονται τα κυριότερα σφάλματα που έχουν εντοπιστεί μέχρι 

σήμερα:  

 

 

1. Το σύνολο των ποσών στη στήλη «Εγκεκριμένος Π/Υ» του ΜΔ (Αναφορά Μητρώου 

Δεσμεύσεων) είναι μεγαλύτερο  από το σύνολο των ποσών της  στήλης 

«Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων» της αναφοράς  απολογιστικών στοιχείων (Αναφορά 

στοιχείων Προϋπολογισμού και Απολογισμού). Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 21919/30-

6-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣ στο αρχείο XML του Μητρώου Δεσμεύσεων, 

περιλαμβάνονται μόνο ΚΑΕ που έχουν μη μηδενικές δεσμεύσεις, επομένως ο 

Εγκεκριμένος Π/Υ του ΜΔ μπορεί να είναι μικρότερος ή ίσος (μόνο στην περίπτωση 

που όλοι οι ΚΑΕ έχουν δέσμευση) από τον Εγκεκριμένο Π/Υ Εξόδων των 

απολογιστικών στοιχείων. 

2. Στο αρχείο XML δεν τηρείται η σχέση Εκκρεμείς Δεσμεύσεις = Αξία Δέσμευσης – 

Αξία Πληρωμής. Για παράδειγμα αποστέλλεται  αρχείο με ποσά της μορφής : 



(εκκρεμείς δεσμεύσεις) PENDING_BOUNDS="0" ενώ (αξία δέσμευσης) 

BOUND_VALUE="1000.00" και (αξία πληρωμής) PAY_VALUE="700.00". Η ορθή τιμή 

στο παραγόμενο XML αρχείο πρέπει να είναι (εκκρεμείς δεσμεύσεις) 

PENDING_BOUNDS=" 300.00". 

3. Αποστέλλεται αναλυτικό Μητρώο Δεσμεύσεων με το σύνολο των τιμολογίων και 

όχι συγκεντρωτικό όπως αυτό ορίζεται με το υπ’αριθμ. 21919/30-6-2016 έγγραφο 

του ΥΠΕΣ,  με αποτέλεσμα ο Κόμβος  Διαλειτουργικότητας να μην υπολογίζει σωστά 

τη στήλη Εκκρεμείς Δεσμεύσεις. 

 

Επιπλέον θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η αποστολή αξιόπιστων στοιχείων 

αποτελεί ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα καθώς και του 

υπαλλήλου που έχει οριστεί υπεύθυνος (στατιστικός ανταποκριτής) με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου του φορέα. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η παροχή οδηγιών 

της οικονομικής υπηρεσίας προς τις εταιρείες πληροφορικής  προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κάθε φορά ισχυουσών οδηγιών. Οι εταιρείες 

πληροφορικής ενσωματώνουν τις οδηγίες αυτές με την κατάλληλη παραμετροποίηση των 

εφαρμογών προϋπολογισμών όπου απαιτείται και παράλληλα μεριμνούν για την 

ακεραιότητα  του συστήματος.  

   Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί ειδική διαδικτυακή 

εφαρμογή στη διεύθυνση  
1

http://komvos.ypes.gr/stats  όπου, μεταξύ άλλων,  οι 

στατιστικοί ανταποκριτές των φορέων είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν οι ίδιοι: 

 

α) την ενσωμάτωση των αντλούμενων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας στοιχείων τους 

β) την ορθότητα και ακρίβεια αυτών των στοιχείων. 

 

Με την πρόσβασή σας στην εφαρμογή μπορείτε να διασφαλίζετε και επιβεβαιώνετε 

την αξιοπιστία των υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων και να εντοπίζετε  έγκαιρα 

πιθανά σφάλματα.  

 

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

για περαιτέρω διευκρινίσεις με τον κ. Κ. Τσιμπουκέλη στο τηλ. 213 1361323 ή στο e-mail: 

komvos_oik@ypes.gr (Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης ΥΠΕΣ) και για λοιπά θέματα με την κ. M. 

Χιώτη στο τηλ. 213 1364815 ή στο e-mail: mar.chioti@ypes.gr. 

 

 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

                              Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           
1
 Για αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων της εφαρμογής δείτε το αρίθμ. 9093/22-03-2016 έγγραφο του 

ΥΠ.ΕΣ. (http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr9093-22032016.pdf) 

 



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 Εταιρείες πληροφορικής για την υποστήριξη των εφαρμογών Π/Υ των ΟΤΑ  

(μέσω e-mail)  

1. Alfaware (dlouvari@support.alfaware.gr ) 

2. MEGAPLAN (megaplan@otenet.gr )  

3. Neuropublic (k_stamataki@neuropublic.gr)  

4. OTS ( glioliou@ots.gr )  

5. Q&R (gpet@qnr.com.gr )  

6. Singular Logic (pmaniatis@singularlogic.eu, cbratos@singularlogic.eu )  

7. Unisystems (nikolopoulost@unisystems.gr )  

8. ΔΑΕΜ (t.tzekas@daem.gr)  

9. ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (gkolovos@egritosgroup.gr ) 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. Αν. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής 

4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.  

-Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας  Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. 

5. Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής Πολιτικής 

6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

     (µε την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)   

      -Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ 

      


