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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 

 

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: Ενότητα Γ του εγγράφου 
 

Αθήνα,  20  Φεβρουαρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.: 11637 
 
Προς:  Ως πίνακας αποδεκτών 

 

      
ΘΕΜΑ: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου πληροφοριακού συστήματος υποβολής 

Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ), Εκθέσεων Απλήρωτων και 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ). 

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 2/4250/ΔΠΓΚ/24-01-2020 έγγραφο του ΓΛΚ.  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώσουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/loipes-ypiresies-dd/synopsi-mitrooy-desmeyseon έχει τεθεί 
σε παραγωγική λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Συνόψεων του Μητρώου 
Δεσμεύσεων (ΜΔ), Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη 
Επιδόσεων Πληρωμών (ΚΡΙ) των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

Η έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας συνεπάγεται την παύση αποστολής των 
μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (πίνακες excel) της εγκυκλίου 
32/2019 (ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Α. Εγγραφή χρηστών στο νέο πληροφοριακό σύστημα – Εξουσιοδότηση υπαλλήλων 

Η χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος προαπαιτεί : 

• την αναγνώριση του φορέα μέσα στο σύστημα με ρόλο «Δημόσιος Φορέας» και 

• την εξουσιοδότηση των υπαλλήλων του φορέα ως χρήστες μέσα στο σύστημα. 

Ειδικότερα, ο κάτοχος κωδικού TaxisNet του φορέα θα εισέλθει στην εφαρμογή «AppAuth», η 
οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/dsae/appauth, θα 
λάβει τον πρόσθετο ρόλο «Δημόσιος Φορέας» και στη συνέχεια θα προβεί στις εξουσιοδοτήσεις 
υπαλλήλων.  Ως χρήστες θα εξουσιοδοτηθούν:  

i. όσοι θα εισάγουν στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή θα υποβάλουν τις 
μηνιαίες εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και το δείκτη ΚΡΙ, και  

ii. υποχρεωτικά όλοι οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.). 

Η ενεργοποίηση της εξουσιοδότησης πραγματοποιείται με την αποδοχή της από τον υπάλληλο. Ο 
εξουσιοδοτημένος υπάλληλος προσδιορίζεται με τον ρόλο «Χρήστης Φορέα ΜΔ» και ο 
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Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών με τον ρόλο «Χρήστης ΠΟΥ ΟΤΑ». Σε περίπτωση που ο 
προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών θα εκτελεί δύο ρόλους, δηλαδή «Χρήστης Φορέα ΜΔ» και 
«Χρήστης ΠΟΥ ΟΤΑ», τότε θα πρέπει να λάβει και να αποδεχτεί δύο εξουσιοδοτήσεις. Η είσοδος 
στην εφαρμογή από τους χρήστες πραγματοποιείται με την χρήση προσωπικών κωδικών 
ΤaxisΝet. 

  

Β. Υποβολή εκθέσεων και δείκτη KPI στο πληροφοριακό σύστημα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση των εκθέσεων και του δείκτη ΚΡΙ είναι η 
προηγούμενη υποβολή των στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας 
(για δήμους και περιφέρειες) και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (για νομικά πρόσωπα).  

Για να καταστεί εφικτή η συμπλήρωση και υποβολή των εκθέσεων και του δείκτη KPI του 
Ιανουαρίου 2020, η υπηρεσία μας θα μεριμνήσει για την ανάρτηση στο νέο πληροφοριακό 
σύστημα των συνόψεων ΜΔ ανά φορέα για τους μήνες «Δεκέμβριος 2019» και «Ιανουάριος 
2020» (σύμφωνα με τα στοιχεία που θα έχουν υποβληθεί στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ μέχρι 
την Παρασκευή 21/02/2020) έως την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, οπότε και θα ειδοποιηθείτε 
σχετικά με e-mail.  

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την άμεση αποστολή των στοιχείων του ΜΔ Ιανουαρίου 2020 
στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣ. 

Γ. Επιπρόσθετες πληροφορίες για το πληροφοριακό σύστημα. 

Αναλυτικές οδηγίες επί της διαδικασίας «Εξουσιοδότησης Υπαλλήλων» και της υποβολής 
«Σύνοψης Μητρώου Δεσμεύσεων» παρέχονται στην κεντρική σελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων → Δημόσια Διοίκηση → Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων στην 
ηλεκτρονική διαδρομή https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/loipes-ypiresies-dd/synopsi-mitrooy-
desmeyseon. Για επιπρόσθετες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο help desk της ΓΓΠΣ 
(δείτε «Επικοινωνία – Υποστήριξη» στην ως άνω σελίδα). 

  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση εγγραφή των φορέων του υποτομέα των 
ΟΤΑ στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Η συνεργασία σας και η υποστήριξη στο νέο εγχείρημα 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει και εγκύκλιός μας με αναλυτικές κατευθύνσεις. 

 

 

 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  
Το με αρ. πρωτ. 2/4250/ΔΠΓΚ/24/01/2020 έγγραφο του ΓΛΚ. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν τα νομικά τους 
πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης)  
2. Τα 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 
6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους με την υποχρέωση να ενημερώσουν για τις δικές 
τους ενέργειες τα λοιπά υπόχρεα νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. 
 
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
Υπουργείο Οικονομικών 
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Γεν. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Π/Θ  
-  Δ/νση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης  (dpgk@glk.gr)   
 - Δ/νση  Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων (fd@glk.gr )  
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης 
- Γενικό Διευθυντής Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
- Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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