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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με το π.δ 80/2016 (Α’ 145) και τις από 15/06/2018 υπ’. Αρίθμ.ΑΠ: 2/47972/0026 και Α.Π.οικ.
2/47891/ΔΠΓΚ εγκυκλίους που αποσκοπούν στην ορθή τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων και των
εκθέσεων αναφοράς του μητρώου δεσμεύσεων αντίστοιχα, οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης συντάσσουν κάθε μήνα περιληπτικό πίνακα των μέχρι το τέλος του προηγούμενου
μήνα εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών – σύνοψη του
ΜΔ, καθώς και μηνιαία συνοπτική έκθεση σχετικά με το ύψος των υποχρεώσεων του φορέα, τους
λόγους για την εξέλιξή τους και σχετικές προτεινόμενες δράσεις για τη μείωσή τους. Επιπλέον για την
παρακολούθηση των καθυστερήσεων στις πληρωμές των υποχρεώσεων φορέων του δημοσίου, οι
φορείς Γενικής Κυβέρνησης αποστέλλουν τα στοιχεία του δείκτη KPI σε τριμηνιαία βάση. Οι συνόψεις
του μητρώου δεσμεύσεων, οι μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις των φορέων και τα KPI ελέγχονται για την
ορθότητά τους και εγκρίνονται από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
των οικείων Υπουργείων, οι οποίες έχουν την πρόσθετη υποχρέωση υποβολής στο ΓΛΚ της μηνιαίας
συνοπτικής έκθεσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συνόλου εποπτευόμενων φορέων
Γενικής Κυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των συνόψεων, των μηνιαίων αναφορών και των
KPI διαβιβάζονται και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).
Η εφαρμογή συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων (glksynopsis) εξυπηρετεί το σύνολο των φορέων
Γενικής Κυβέρνησης παρέχοντάς τους τη δυνατότητα υποβολής συνόψεων μητρώου δεσμεύσεων,
μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και στοιχείων KPI, τις
αρμόδιες ΓΔΟΥ των Υπουργείων για παρακολούθηση και έγκριση των στοιχείων που υποβάλλονται από
τους φορείς, την υποβολή μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων συνόλου εποπτευόμενων φορέων Γενικής Κυβέρνησης και την έκδοση στατιστικών
στοιχείων , αλλά και τους χρήστες του ΓΛΚ που έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται
από τους φορείς και τις ΓΔΟΥ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στην εφαρμογή έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των φορέων με ρόλο «Χρήστης
Φορέα εφαρμογής Μ.Δ.», οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των ΓΔΟΥ των οικείων Υπουργείων με ρόλο
«Χρήστης ΓΔΟΥ», οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΓΛΚ με ρόλο «Χρήστης ΓΛΚ» και οι
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΓΓΠΣ με ρόλο «Διαχειριστής εφαρμογής Μ.Δ».. Η εξουσιοδότηση
γίνεται από την εφαρμογή εξουσιοδοτήσεων «AppAuth». Η είσοδος στην εφαρμογή «glksynopsis» και
η αυθεντικοποίηση των χρηστών, γίνεται με χρήση των κωδικών του taxisnet. Ο χρήστης φορέα έχει
πρόσβαση στη λίστα του συνόλου των συνόψεων, μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων και kpi που έχουν
δημιουργηθεί από το φορέα και έχει τη δυνατότητα υποβολής και δημιουργίας νέας σύνοψης, μηνιαίας
συνοπτικής έκθεσης ή kpi αντίστοιχα. Ειδικότερα για την περίπτωση των συνόψεων και των kpi εκτός
από αρχική δήλωση ο χρήστης μπορεί να υποβάλει και τροποποιητική, εφόσον η αρχική δήλωση έχει
εγκριθεί από την αρμόδια ΓΔΟΥ ( ο κύκλος ζωής μιας τροποιητικής δήλωσης είναι όμοιος με αυτόν της
αρχικής). Ακολουθεί καταγραφή των δυνατών ενεργειών της εφαρμογής ανά ρόλο χρήστη:
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• Διαχείριση Συνόψεων
• Χρήστης Φορέα
o Προβολή Λίστας Συνόψεων ΜΔ του Φορέα
o Δημιουργία Νέας Σύνοψης ΜΔ
▪ Μεταφόρτωση στοιχείων από excel
▪ Διενέργεια ελέγχου στηλών
o Επεξεργασία Σύνοψης
o Διαγραφή Σύνοψης ΜΔ
o Υποβολή Σύνοψης ΜΔ στην αρμόδια ΓΔΟΥ
o Ξεκλείδωμα/Επιστροφή για επεξεργασία σύνοψης που έχει υποβληθεί
▪ Δυνατότητα ενσωμάτωσης σχολίου
o Προβολή Στοιχείων σύνοψης
▪ Εξαγωγή στοιχείων σε excel
o Δημιουργία τροποποιητικής σύνοψης
• Χρήστης ΓΔΟΥ
o Προβολή Λίστας Συνόψεων ΜΔ που έχουν υποβληθεί από τους εποπτευόμενους Φορείς
της αρμόδιας ΓΔΟΥ
o Προβολή Σύνοψης ΜΔ
▪ Εξαγωγή στοιχείων σε excel
▪ Διενέργεια Ελέγχου στηλών
o Ξεκλείδωμα Σύνοψης ΜΔ και επιστροφή για επεξεργασία στο φορέα
▪ Δυνατότητα ενσωμάτωσης σχολίου
o Έγκριση Μεμονωμένης Σύνοψης ΜΔ
o Μαζική έγκριση συνόψεων
• Χρήστης ΓΛΚ
o Προβολή Λίστας Συνόψεων ΜΔ που έχουν υποβληθεί από όλους τους Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης
o Προβολή Σύνοψης ΜΔ
▪ Εξαγωγή στοιχείων σε excel
▪ Διενέργεια Ελέγχου στηλών
• Διαχειριστής
o Προβολή Λίστας Συνόψεων ΜΔ όλων των φορέων
o Προβολή Στοιχείων Σύνοψης ΜΔ
▪ Εξαγωγή στοιχείων σε excel
• Διαχείριση Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων
• Χρήστης Φορέα
o Προβολή Λίστας Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων του Φορέα
o Δημιουργία Νέας Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
• Αυτόματη Άντληση στοιχείων από συνόψεις μήνα αναφοράς,
προηγούμενου μήνα και 12ου μήνα προηγούμενου έτους
o Επεξεργασία Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα

Σελίδα 4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Διαγραφή Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
Υποβολή Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα στην αρμόδια ΓΔΟΥ
Ξεκλείδωμα/Επιστροφή για επεξεργασία Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα που έχει
υποβληθεί
▪ Δυνατότητα ενσωμάτωσης σχολίου
o Προβολή Στοιχείων Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
▪ Εκτύπωση Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα (αρχείο pdf)
Χρήστης ΓΔΟΥ
o Προβολή Λίστας Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων Φορέα που έχουν υποβληθεί από
τους εποπτευόμενους Φορείς της αρμόδιας ΓΔΟΥ
o Προβολή Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
▪ Εκτύπωση Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα (αρχείο pdf)
o Ξεκλείδωμα Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα και επιστροφή για επεξεργασία στο
φορέα
▪ Δυνατότητα ενσωμάτωσης σχολίου
o Έγκριση Μεμονωμένης Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
o Μαζική έγκριση Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων Φορέων
Χρήστης ΓΛΚ
o Προβολή Λίστας Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων Φορέων που έχουν υποβληθεί από
όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
o Προβολή Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
▪ Εκτύπωση Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα (αρχείο pdf)
Διαχειριστής
o Προβολή Λίστας Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων Φορέων όλων των φορέων Γενικής
Κυβέρνησης
o Προβολή Στοιχείων Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
▪ Εκτύπωση Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα (αρχείο pdf)
o
o
o

•

•

•

• Διαχείριση Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων συνόλου
εποπτευόμενων φορέων Γενικής Κυβέρνησης
• Χρήστης ΓΔΟΥ
o Προβολή Λίστας Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων της ΓΔΟΥ
o Δημιουργία Νέας Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης ΓΔΟΥ
• Αυτόματη Άντληση στοιχείων από τις μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις
απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων εποπτευόμενων φορέων
o Επεξεργασία Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης ΓΔΟΥ
o Διαγραφή Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης ΓΔΟΥ
o Υποβολή Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης ΓΔΟΥ στο ΓΛΚ
o Ξεκλείδωμα/Επιστροφή για επεξεργασία Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης ΓΔΟΥ που έχει
υποβληθεί
▪ Δυνατότητα ενσωμάτωσης σχολίου
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•

•

o Προβολή
Χρήστης ΓΛΚ
o Προβολή
o Προβολή
Διαχειριστής
o Προβολή
o Προβολή

Στοιχείων Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης ΓΔΟΥ
Λίστας Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων ΓΔΟΥ που έχουν υποβληθεί
Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης ΓΔΟΥ
Λίστας Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων ΓΔΟΥ
Στοιχείων Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης ΓΔΟΥ

• Διαχείριση KPI
• Χρήστης Φορέα
o Προβολή Λίστας KPI του Φορέα
o Δημιουργία Νέου KPI τριμήνου
o Επεξεργασία KPI
o Διαγραφή KPI
o Υποβολή KPI στην αρμόδια ΓΔΟΥ
o Ξεκλείδωμα/Επιστροφή για επεξεργασία KPI που έχει υποβληθεί
▪ Δυνατότητα ενσωμάτωσης σχολίου
o Προβολή Στοιχείων KPI
o Δημιουργία τροποποιητικού KPI
• Χρήστης ΓΔΟΥ
o Προβολή Λίστας KPI που έχουν υποβληθεί από τους εποπτευόμενους Φορείς της
αρμόδιας ΓΔΟΥ
o Προβολή KPI
o Ξεκλείδωμα KPI και επιστροφή για επεξεργασία στο φορέα
▪ Δυνατότητα ενσωμάτωσης σχολίου
o Έγκριση Μεμονωμένου KPI
o Μαζική έγκριση KPI
• Χρήστης ΓΛΚ
o Προβολή Λίστας KPI που έχουν υποβληθεί από όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
o Προβολή KPI
• Διαχειριστής
o Προβολή Λίστας KPI όλων των φορέων
o Προβολή Στοιχείων KPI

• Στατιστικά
• Χρήστης ΓΔΟΥ, Χρήστης ΓΛΚ, Διαχειριστής
o Προβολή Φορέων που έχουν υποβάλει συνόψεις ανά ΓΔΟΥ, περίοδο και έτος
▪ Εξαγωγή στοιχείων σε excel
o Προβολή Φορέων που δεν έχουν υποβάλει συνόψεις ανά ΓΔΟΥ, περίοδο και έτος
▪ Εξαγωγή στοιχείων σε excel
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o

o

o
o
o
o

Προβολή Φορέων που έχουν υποβάλει μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις ανά ΓΔΟΥ,
περίοδο και έτος
▪ Εξαγωγή στοιχείων σε excel
Προβολή Φορέων που δεν έχουν υποβάλει μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις ανά ΓΔΟΥ,
περίοδο και έτος
▪ Εξαγωγή στοιχείων φορέων σε excel
Μαζική εξαγωγή στοιχείων μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων φορέα σε excel
Προβολή Φορέων που έχουν υποβάλει KPI ανά ΓΔΟΥ, τρίμηνο και έτος
▪ Εξαγωγή στοιχείων σε excel
Προβολή Φορέων που δεν έχουν υποβάλει KPI ανά ΓΔΟΥ, τρίμηνο και έτος
▪ Εξαγωγή στοιχείων σε excel
Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων φορέων ανά
αιτιολογικό πίνακα έκθεσης

Στα σχήματα που ακολουθούν φαίνονται οι δυνατές λειτουργίες της εφαρμογής και οι
αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών ομάδων χρηστών. Στο Σχήμα 1α παρουσιάζονται τα στάδια της
διαδικασίας υποβολής και έγκρισης της σύνοψης ΜΔ, στο Σχήμα 1β τα στάδια υποβολής και έγκρισης
της Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης του φορέα, στο Σχήμα 1γ τα στάδια υποβολής μηνιαίας συνοπτικής
έκθεσης συνόλου εποπτευόμενων φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τις ΓΔΟΥ και στο Σχήμα 1δ τα
στάδια υποβολής KPI από τον φορέα.

Σελίδα 7

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Χρήστης ΓΔΟΥ

Χρήστης Φορέα
Δημιουργία
Σύνοψης (αρχικής ή
τροποποιητικής)

Χρήστης ΓΛΚ

Επεξεργασία/Μεταφόρτωση
αρχείου/ Διενέργεια Ελέγχου
στηλών/ Προσωρινή
Αποθήκευση/Εξαγωγή σε Excel

Άνοιγμα Σύνοψης
Διαγραφή

Υποβολή Σύνοψης

Άνοιγμα Σύνοψης

Επιτυχείς έλεγχοι

Επιστροφή για
Επεξεργασία

Επιστροφή για επεξεργασία

Διόρθωση
(επιστροφή για
επεξεργασία) ή
Έγκριση;

Προβολή
αποτελέσματος
ελέγχων/
Εξαγωγή σε excel

Άνοιγμα Σύνοψης

Προβολή
αποτελέσματος
ελέγχων/
Εξαγωγή σε excel

Έγκριση

Σχήμα 1α: Αλληλεπιδράσεις διαφορετικών ομάδων χρηστών κατά την υποβολή μηνιαίας σύνοψης
ΜΔ

Σελίδα 8

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Χρήστης ΓΔΟΥ

Χρήστης Φορέα

Χρήστης ΓΛΚ

Δημιουργία
Μηνιαίας Έκθεσης
Φορέα
Επεξεργασία/Εκτύπωση σε pdf
Άνοιγμα Έκθεσης
Διαγραφή

Υποβολή Έκθεσης

Άνοιγμα Μηνιαίας
Έκθεσης Φορέα

Επιστροφή για
Επεξεργασία

Διόρθωση
(επιστροφή για
επεξεργασία) ή
Έγκριση;

Επιστροφή για επεξεργασία

Εκτύπωση σε pdf

Άνοιγμα Μηνιαίας
Έκθεσης Φορέα

Εκτύπωση σε pdf

Έγκριση

Σχήμα 1β: Αλληλεπιδράσεις διαφορετικών ομάδων χρηστών κατά την υποβολή μηνιαίας συνοπτικής
έκθεσης Φορέα

Σελίδα 9

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Χρήστης ΓΛΚ

Χρήστης ΓΔΟΥ
Δημιουργία
Μηνιαίας Έκθεσης
ΓΔΟΥ
Επεξεργασία
Άνοιγμα Έκθεσης

Διαγραφή

Υποβολή Έκθεσης

Άνοιγμα Μηνιαίας
Έκθεσης ΓΔΟΥ

Επιστροφή για
Επεξεργασία

Σχήμα 1γ: Αλληλεπιδράσεις διαφορετικών ομάδων χρηστών κατά την υποβολή μηνιαίας συνοπτικής
έκθεσης ΓΔΟΥ

Σελίδα 10

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Χρήστης ΓΔΟΥ

Χρήστης Φορέα

Χρήστης ΓΛΚ

Δημιουργία KPI
(αρχική ή
τροποποιητική)
Επεξεργασία/
Προσωρινή
Αποθήκευση
Άνοιγμα KPI
Διαγραφή

Υποβολή KPI

Άνοιγμα KPI

Επιστροφή για
Επεξεργασία

Διόρθωση
(επιστροφή για
επεξεργασία) ή
Έγκριση;

Επιστροφή για επεξεργασία

Άνοιγμα KPI

Έγκριση

Σχήμα 1δ: Αλληλεπιδράσεις διαφορετικών ομάδων χρηστών κατά την υποβολή KPI από τον φορέα
Επιπλέον, στα σχήματα 2α, 2β, 2γ και 2δ απεικονίζονται οι διαφορετικές καταστάσεις του κύκλου ζωής
της σύνοψης του ΜΔ, της μηνιαίας συνοπτικής έκθεσης Φορέα, της μηνιαίας συνοπτικής έκθεσης ΓΔΟΥ
και του KPI αντίστοιχα (οι κωδικοί των καταστάσεων παρατίθενται στο παράρτημα).

Σελίδα 11

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Έναρξη
Δημιουργία Τροποποιητικής
Δημιουργία Σύνοψης

Υποβολή

Προσωρινή
Αποθήκευση

Οριστική Υποβολή

Έγκριση

Έγκριση

Χ

Επιστροφή για Επεξεργασία

Επεξεργασία Σύνοψης
Διαγραφή

Επανυποβολή

Χ

Επιστροφή για
Επεξεργασία

Σχήμα 2α: Μεταβάσεις Κατάστασης Σύνοψης ΜΔ
Μία σύνοψη είναι σε «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» από τη δημιουργία της και μέχρι την υποβολή της
από το φορέα, οπότε μεταβαίνει αντίστοιχα σε κατάσταση «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ». Κατά την
προσωρινή αποθήκευση είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων από το φορέα και η διαγραφή της
σύνοψης. Σε περίπτωση που υποβληθεί, τα πεδία της φόρμας κλειδώνουν και η φόρμα είναι ορατή
στην αρμόδια ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ. Μια σύνοψη σε οριστική υποβολή μπορεί να επιστραφεί για επεξεργασία
είτε από το φορέα είτε από τη ΓΔΟΥ για διορθώσεις. Η φόρμα ξεκλειδώνει και μπορεί να την
επεξεργαστεί αποκλειστικά ο φορέας και να την επανυποβάλει. Όταν η σύνοψη εγκρίνεται από τη ΓΔΟΥ
μεταβαίνει στην κατάσταση «ΕΓΚΡΙΣΗ». Μετά την έγκριση η αρχική σύνοψη δεν μπορεί να μεταβληθεί,
είναι όμως δυνατή η δημιουργία τροποποιητικής σύνοψης, μιας νέας σύνοψης που βασίζεται στην
τελευταία εγκεκριμένη και ακολουθεί τον ίδιο κύκλο ζωής με την αρχική.

Έναρξη

Δημιουργία Έκθεσης

Υποβολή

Προσωρινή
Αποθήκευση

Οριστική Υποβολή

Έγκριση

Έγκριση

Χ

Επιστροφή για Επεξεργασία

Επεξεργασία Έκθεσης
Διαγραφή
Χ

Επανυποβολή

Επιστροφή για
Επεξεργασία

Σχήμα 2β: Μεταβάσεις Κατάστασης Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
Η μηνιαία συνοπτική έκθεση φορέα ακολουθεί αντίστοιχο κύκλο ζωής με τη σύνοψη ΜΔ. Στη μηνιαία
συνοπτική έκθεση ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργίας τροποιητικής έκθεσης.

Σελίδα 12

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Έναρξη

Δημιουργία Έκθεσης

Υποβολή

Προσωρινή
Αποθήκευση

Οριστική Υποβολή

Χ

Επιστροφή για Επεξεργασία

Επεξεργασία Έκθεσης
Διαγραφή

Επανυποβολή

Χ

Επιστροφή για
Επεξεργασία

Σχήμα 2γ: Μεταβάσεις Κατάστασης Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης ΓΔΟΥ
Μία σύνοψη είναι σε «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» από τη δημιουργία της και μέχρι την υποβολή της
από τη ΓΔΟΥ, οπότε μεταβαίνει αντίστοιχα σε κατάσταση «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ». Κατά την προσωρινή
αποθήκευση είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων από τη ΓΔΟΥ και η διαγραφή της έκθεσης. Σε
περίπτωση που υποβληθεί, τα πεδία της φόρμας κλειδώνουν και η φόρμα είναι ορατή στο ΓΛΚ. Μια
έκθεση σε οριστική υποβολή μπορεί να επιστραφεί για επεξεργασία από τη ΓΔΟΥ για διορθώσεις. Η
φόρμα ξεκλειδώνει και μπορεί να την επεξεργαστεί αποκλειστικά η ΓΔΟΥ και να την επανυποβάλει.
Έναρξη
Δημιουργία Τροποποιητικής
Δημιουργία KPI

Υποβολή

Προσωρινή
Αποθήκευση

Οριστική Υποβολή

Έγκριση

Έγκριση

Χ

Επιστροφή για Επεξεργασία

Επεξεργασία KPI
Διαγραφή
Χ

Επανυποβολή

Επιστροφή για
Επεξεργασία

Σχήμα 2δ: Μεταβάσεις Κατάστασης KPI
Το KPI που υποβάλλεται σε τριμηνιαία βάση από το φορέα ακολουθεί ακριβώς τον ίδιο κύκλο ζωής με
τη σύνοψη ΜΔ

Σελίδα 13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται sceenshots της εφαρμογής με τις δυνατότητες ανά ρόλο χρήστη.

Σελίδα 14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς taxisnet και μεταβαίνει στη σελίδα προσδιορισμού παραμέτρων εισόδου, όπου επιλέγει ρόλο και φορέα.
Επισημαίνεται ότι ένας χρήστης μπορεί να είναι εξουσιοδοτημένος με περισσότερους από έναν ρόλους ή/και για να ενεργήσει για
λογαριασμό περισσότερων φορέων στην εφαρμογή συνόψεων μητρώου δεσμεύσεων.

Σχήμα 3: Σελίδα επιλογής ρόλου και φορέα

Σελίδα 15

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΨΕΙΣ - ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΕΑ ΜΔ
Προβολή Λίστας Συνόψεων ΜΔ
Με την είσοδό του στην εφαρμογή ο χρήστης φορέα έχει πρόσβαση στη λίστα των συνόψεων ΜΔ που έχει δημιουργήσει ο φορέας. Για
προβολή/επεξεργασία σύνοψης επιλέγει τη σύνοψη που επιθυμεί και πατάει το κουμπί «Άνοιγμα» που εμφανίζεται μόνο μετά από επιλογή
της σύνοψης. Αντίστοιχα για δημιουργία νέας σύνοψης επιλέγει «Νέα Σύνοψη».

Σχήμα 4: Λίστα συνόψεων ΜΔ φορέα

Σελίδα 16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Δημιουργία Σύνοψης
Επιλέγοντας τη δημιουργία νέας σύνοψης, ο χρήστης φορέα καλείται να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία της σύνοψης, μέσω φόρμας.
Υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσει περίοδο και έτος. Επιπλέον στο χρήστη δίνεται η δυνατότητα φόρτωσης τιμών από excel.

Σχήμα 5: Δημιουργία Σύνοψης ΜΔ

Σελίδα 17

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Για αποθήκευση της φόρμας πατάει το κουμπί «προσωρινή αποθήκευση» και η σύνοψη ΜΔ δημιουργείται σε κατάσταση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».
Δημιουργία Τροποποιητικής Σύνοψης
Η δυνατότητα αυτή δύναται μόνο σε συνόψεις που έχουν εγκριθεί. Από τη λίστα συνόψεων ΜΔ ο χρήστης φορέα επιλέγει την σύνοψη που
επιθυμεί και επιλέγει «τροποποιητική». Δημιουργείται αντίγραφο της επιλεγμένης σύνοψης στο οποίο δίνεται ο επόμενος αριθμός έκδοσης
(η αρχική σύνοψη έχει την έκδοση 1, η πρώτη τροποποιητική την έκδοση 2 κοκ). Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των
τροποποιητικών συνόψεων που μπορούν να δημιουργηθούν.
Επεξεργασία/Διαγραφή/Διενέργεια Ελέγχων/Οριστική Υποβολή
Όσο η σύνοψη είναι σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ο χρήστης μπορεί να την επεξεργαστεί εκ νέου, ανοίγοντάς την από τη λίστα
συνόψεων ΜΔ του φορέα, να προβεί σε διαγραφή, μετά από επιβεβαίωση της ενέργειας ή να την υποβάλει μετά από επιβεβαίωση της
ενέργειας. Κατά την υποβολή διενεργείται αυτόματα έλεγχος στηλών και η οριστική υποβολή πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο έλεγχος
είναι επιτυχής. Μετά την οριστικοποίηση της σύνοψης η φόρμα κλειδώνει και ο χρήστης φορέα δεν μπορεί να την επεξεργαστεί. Επιπλέον
η φόρμα είναι διαθέσιμη στην αρμόδια ΓΔΟΥ και στο ΓΛΚ. Η ενέργεια της οριστικοποίησης καταγράφεται και προβάλλεται στο ιστορικό
ενεργειών, στο εικονίδιο μεγεθυντικού φακού στο πάνω μέρος της φόρμας.

Σελίδα 18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Σχήμα 6: Καταγραφή οριστικής υποβολής στο ιστορικό ενεργειών

Σελίδα 19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Επιστροφή για Επεξεργασία Σύνοψης ΜΔ
Έχει δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες φορέα να ξεκλειδώνουν μια οριστικοποιημένη φόρμα για τυχόν διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή
δεν παρέχεται δυνατότητα διαγραφής και οφείλουν να επανυποβάλουν τη σύνοψη. Κατά το ξεκλείδωμα μπορούν να προσθέσουν
αιτιολογικά σχόλια τα οποία θα είναι προσβάσιμα από τους χρήστες ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ.

ΣΥΝΟΨΕΙΣ - ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΔΟΥ
Προβολή Λίστας Συνόψεων Φορέων
Οι χρήστες ΓΔΟΥ έχουν πρόσβαση σε όλες τις συνόψεις ΜΔ των εποπτευόμενων φορέων τους μετά την οριστική υποβολή τους. Για
πρόσβαση στα επιμέρους στοιχεία της σύνοψης ΜΔ πρέπει να την επιλέξουν από τη λίστα και να πατήσουν το κουμπί «Άνοιγμα»( όμοια με
τους χρήστες φορέα).
Ενέργειες σε Οριστικά Υποβεβλημένη σύνοψη
Κατά το άνοιγμα σύνοψης ΜΔ που έχει υποβληθεί οριστικά, οι χρήστες ΓΔΟΥ μπορούν να αποφασίσουν είτε επιστροφή για επεξεργασία,
που θα οδηγήσει σε ξεκλείδωμα της φόρμας για διόρθωση και επανυποβολή από το φορέα, είτε έγκριση που είναι τελική ενέργεια και δεν
μπορεί να αναιρεθεί.
Επιστροφή για Επεξεργασία Σύνοψης ΜΔ
Με την ενέργεια αυτή, για την οποία απαιτείται επιβεβαίωση, ξεκλειδώνεται η φόρμα της σύνοψης ΜΔ για τυχόν διορθώσεις και
επανυποβολή από τους φορείς. Ο χρήστης ΓΔΟΥ μπορεί να συμπληρώσει αιτιολογικό σχόλιο για την ενέργεια αυτή, το οποίο και
καταγράφεται στη λίστα ενεργειών (εικονίδιο μεγεθυντικού φακού στο πάνω μέρος της φόρμας).

Σελίδα 20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Σχήμα 7:Επιστροφή για επεξεργασία από Χρήστη ΓΔΟΥ
Έγκριση Σύνοψης ΜΔ
Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί και καταλήγει σε τελική έγκριση της σύνοψης ΜΔ από τη ΓΔΟΥ. Επιπλέον οι χρήστες ΓΔΟΥ έχουν
τη δυνατότητα μαζικής έγκρισης συνόψεων ΜΔ από τη λίστα των συνόψεων ΜΔ, με επιλογή κατάλληλων φίλτρων.

Σελίδα 21

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Σχήμα 8α:Έγκριση μεμονωμένης σύνοψης ΜΔ

Σελίδα 22

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Σχήμα 8β:Μαζική Έγκριση Συνόψεων ΜΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ- ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΕΑ ΜΔ
Προβολή Λίστας Συνοπτικών Μηνιαίων Εκθέσεων Φορέα
Ο χρήστης φορέα έχει πρόσβαση στη λίστα των μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων που έχει δημιουργήσει. Για προβολή/επεξεργασία έκθεσης
πατάει το κουμπί «Άνοιγμα» που εμφανίζεται μόνο μετά από επιλογή της έκθεσης που επιθυμεί από τη λίστα. Αντίστοιχα για δημιουργία
νέας έκθεσης επιλέγει «Νέα Έκθεση».

Σελίδα 23

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Σχήμα 9: Λίστα μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων φορέα
Δημιουργία Μηνιαίας Συνοπτικής έκθεσης Φορέα
Επιλέγοντας τη δημιουργία νέας έκθεσης, ο χρήστης φορέα καλείται να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία της έκθεσης, μέσω φόρμας.
Υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσει περίοδο και έτος. Για να δημιουργηθεί η έκθεση θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένη σύνοψη κατά το
μήνα αναφοράς. Με την επιλογή περιόδου συμπληρώνονται αυτόματα οι βασικοί πίνακες απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων

Σελίδα 24

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
οφειλών, αντλώντας στοιχεία από τη σύνοψη του μήνα αναφοράς, του προηγούμενου μήνα και του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Σχήμα 10: Δημιουργία Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
Για συμπλήρωση των αιτιολογικών πινάκων, ο χρήστης φορέα απαιτείται να έχει κάνει προσωρινή αποθήκευση πατώντας το αντίστοιχο
κουμπί.

Σελίδα 25

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Επεξεργασία/Διαγραφή/Οριστική Υποβολή
Όσο η έκθεση είναι σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ο χρήστης μπορεί να την επεξεργαστεί εκ νέου, ανοίγοντάς την από τη λίστα
εκθέσεων του φορέα, να προβεί σε διαγραφή, μετά από επιβεβαίωση της ενέργειας ή να την υποβάλει μετά από επιβεβαίωση της
ενέργειας. Μετά την οριστική υποβολή της έκθεσης η φόρμα κλειδώνει και ο χρήστης φορέα δεν μπορεί να την επεξεργαστεί. Επιπλέον η
φόρμα είναι διαθέσιμη στην αρμόδια ΓΔΟΥ και στο ΓΛΚ. Η ενέργεια της οριστικοποίησης καταγράφεται και προβάλλεται στο ιστορικό
ενεργειών, στο εικονίδιο μεγεθυντικού φακού στο πάνω μέρος της φόρμας.
Επιστροφή για Επεξεργασία Έκθεσης
Έχει δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες φορέα να ξεκλειδώνουν μια οριστικοποιημένη φόρμα για τυχόν διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή
δεν παρέχεται δυνατότητα διαγραφής και οφείλουν να επανυποβάλουν την έκθεση. Κατά το ξεκλείδωμα μπορούν να προσθέσουν
αιτιολογικά σχόλια τα οποία θα είναι προσβάσιμα από τους χρήστες ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ - ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΔΟΥ
Προβολή Λίστας Συνοπτικών Μηνιαίων Εκθέσεων Φορέα
Οι χρήστες ΓΔΟΥ έχουν πρόσβαση σε όλες τις μηνιαίες εκθέσεις των εποπτευόμενων φορέων τους μετά την οριστική υποβολή τους. Για
πρόσβαση στα επιμέρους στοιχεία της έκθεσης πρέπει να την επιλέξουν από τη λίστα και να πατήσουν το κουμπί «Άνοιγμα»( όμοια με
τους χρήστες φορέα).
Ενέργειες σε Οριστικά Υποβεβλημένη έκθεση
Κατά το άνοιγμα μηνιαίας συνοπτικής έκθεσης που έχει υποβληθεί οριστικά από τους φορείς, οι χρήστες ΓΔΟΥ μπορούν να αποφασίσουν
είτε επιστροφή για επεξεργασία, που θα οδηγήσει σε ξεκλείδωμα της φόρμας για διόρθωση και επανυποβολή από το φορέα, είτε έγκριση
που είναι τελική ενέργεια και δεν μπορεί να αναιρεθεί.
Επιστροφή για Επεξεργασία Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Φορέα
Με την ενέργεια αυτή, για την οποία απαιτείται επιβεβαίωση, ξεκλειδώνεται η φόρμα της έκθεσης για τυχόν διορθώσεις και επανυποβολή
από τους φορείς. Ο χρήστης ΓΔΟΥ μπορεί να συμπληρώσει αιτιολογικό σχόλιο για την ενέργεια αυτή, το οποίο και καταγράφεται στη λίστα
ενεργειών (εικονίδιο μεγεθυντικού φακού στο πάνω μέρος της φόρμας).

Σελίδα 26

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Έγκριση Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης
Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί και καταλήγει σε τελική έγκριση της μηνιαίας έκθεσης του φορέα από τη ΓΔΟΥ. Επιπλέον οι
χρήστες ΓΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα μαζικής έγκρισης εκθέσεων από τη λίστα των εκθέσεων, με επιλογή κατάλληλων φίλτρων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΔΟΥ- ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΔΟΥ
Προβολή Λίστας Συνοπτικών Μηνιαίων Εκθέσεων Συνόλου Φορέων
Ο χρήστης ΓΔΟΥ έχει πρόσβαση στη λίστα των μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων συνόλου φορέων που έχει δημιουργήσει. Για
προβολή/επεξεργασία έκθεσης πατάει το κουμπί «Άνοιγμα» που εμφανίζεται μόνο μετά από επιλογή της έκθεσης που επιθυμεί από τη
λίστα. Αντίστοιχα για δημιουργία νέας έκθεσης επιλέγει «Νέα Έκθεση».

Σχήμα 11: Λίστα μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων ΓΔΟΥ

Σελίδα 27

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Δημιουργία Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Συνόλου Φορέων
Επιλέγοντας τη δημιουργία νέας έκθεσης, ο χρήστης ΓΔΟΥ καλείται να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία της έκθεσης, μέσω φόρμας.
Υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσει περίοδο και έτος. Με την επιλογή περιόδου συμπληρώνονται αυτόματα οι βασικοί πίνακες
απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, αντλώντας στοιχεία από τις εγκεκριμένες μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις που έχουν
υποβάλει οι φορείς για το μήνα αναφοράς.

Σχήμα 12: Δημιουργία Μηνιαίας Συνοπτικής Έκθεσης Συνόλου Φορέων

Σελίδα 28

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Για συμπλήρωση των αιτιολογικών πινάκων, ο χρήστης ΓΔΟΥ απαιτείται να έχει κάνει προσωρινή αποθήκευση πατώντας το αντίστοιχο
κουμπί.
Επεξεργασία/Διαγραφή/Οριστική Υποβολή
Όσο η έκθεση είναι σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ο χρήστης μπορεί να την επεξεργαστεί εκ νέου, ανοίγοντάς την από τη λίστα
εκθέσεων της ΓΔΟΥ, να προβεί σε διαγραφή, μετά από επιβεβαίωση της ενέργειας ή να την υποβάλει μετά από επιβεβαίωση της ενέργειας.
Μετά την οριστική υποβολή της έκθεσης η φόρμα κλειδώνει και ο χρήστης ΓΔΟΥ δεν μπορεί να την επεξεργαστεί. Επιπλέον η φόρμα είναι
διαθέσιμη στο ΓΛΚ. Η ενέργεια της οριστικοποίησης καταγράφεται και προβάλλεται στο ιστορικό ενεργειών, στο εικονίδιο μεγεθυντικού
φακού στο πάνω μέρος της φόρμας.
Επιστροφή για Επεξεργασία Έκθεσης
Έχει δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες ΓΔΟΥ να ξεκλειδώνουν μια οριστικοποιημένη φόρμα για τυχόν διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή
δεν παρέχεται δυνατότητα διαγραφής και οφείλουν να επανυποβάλουν την έκθεση. Κατά το ξεκλείδωμα μπορούν να προσθέσουν
αιτιολογικά σχόλια τα οποία θα είναι προσβάσιμα από τους χρήστες ΓΛΚ.

KPI - ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΕΑ ΜΔ
Προβολή Λίστας KPI
Με την είσοδό του στην εφαρμογή ο χρήστης φορέα έχει πρόσβαση στη λίστα των KPI που έχει δημιουργήσει ο φορέας. Για
προβολή/επεξεργασία KPI επιλέγει το KPI που επιθυμεί και πατάει το κουμπί «Άνοιγμα» που εμφανίζεται μόνο μετά από επιλογή του KPI.
Αντίστοιχα για δημιουργία νέου KPI επιλέγει «Νέο KPI».

Σελίδα 29

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Σχήμα 13: Λίστα KPI φορέα

Σελίδα 30

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Δημιουργία KPI
Επιλέγοντας τη δημιουργία νέου KPI, ο χρήστης φορέα καλείται να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία του KPI, μέσω φόρμας. Υποχρεωτικά
πρέπει να συμπληρώσει τρίμηνο και έτος. Ο χρήστης φορέα συμπληρώνει το σύνολο διάρκειας, το συνολικό ποσό, το συνολικό ποσό
τόκων και τον αριθμό ενταλμάτων ενώ αυτόματα υπολογίζονται και συμπληρώνονται το KPI, ο Μ.Ο. ποσού, ο Μ.Ο. τόκων και τα συνολικά
αθροίσματα στην τελευταία στήλη.

Σχήμα 14: Δημιουργία KPI

Σελίδα 31

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Για αποθήκευση της φόρμας πατάει το κουμπί «προσωρινή αποθήκευση» και το KPI τριμήνου δημιουργείται σε κατάσταση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».
Δημιουργία Τροποποιητικού KPI
Η δυνατότητα αυτή δύναται μόνο σε KPI που έχουν εγκριθεί. Από τη λίστα KPI ο χρήστης φορέα επιλέγει το KPI που επιθυμεί και επιλέγει
«τροποποιητική». Δημιουργείται αντίγραφο του επιλεγμένου KPI στο οποίο δίνεται ο επόμενος αριθμός έκδοσης (το αρχικό KPI έχει την
έκδοση 1, η πρώτη τροποποιητική την έκδοση 2 κοκ). Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τροποποιητικών KPI που μπορούν να
δημιουργηθούν.
Επεξεργασία/Διαγραφή/ Οριστική Υποβολή
Όσο το KPI είναι σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ο χρήστης μπορεί να το επεξεργαστεί εκ νέου, ανοίγοντάς το από τη λίστα KPI
του φορέα, να προβεί σε διαγραφή, μετά από επιβεβαίωση της ενέργειας ή να το υποβάλει μετά από επιβεβαίωση της ενέργειας. Μετά την
οριστικοποίηση του KPI η φόρμα κλειδώνει και ο χρήστης φορέα δεν μπορεί να την επεξεργαστεί. Επιπλέον η φόρμα είναι διαθέσιμη στην
αρμόδια ΓΔΟΥ και στο ΓΛΚ. Η ενέργεια της οριστικοποίησης καταγράφεται και προβάλλεται στο ιστορικό ενεργειών, στο εικονίδιο
μεγεθυντικού φακού στο πάνω μέρος της φόρμας.

Σελίδα 32

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Σχήμα 15: Καταγραφή οριστικής υποβολής στο ιστορικό ενεργειών

Σελίδα 33

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Επιστροφή για Επεξεργασία KPI
Έχει δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες φορέα να ξεκλειδώνουν μια οριστικοποιημένη φόρμα για τυχόν διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή
δεν παρέχεται δυνατότητα διαγραφής και οφείλουν να επανυποβάλουν το KPI. Κατά το ξεκλείδωμα μπορούν να προσθέσουν αιτιολογικά
σχόλια τα οποία θα είναι προσβάσιμα από τους χρήστες ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ.

KPI - ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΔΟΥ
Προβολή Λίστας KPI Φορέων
Οι χρήστες ΓΔΟΥ έχουν πρόσβαση σε όλα τα KPI των εποπτευόμενων φορέων τους μετά την οριστική υποβολή τους. Για πρόσβαση στα
επιμέρους στοιχεία της φόρμας KPI πρέπει να την επιλέξουν από τη λίστα και να πατήσουν το κουμπί «Άνοιγμα»( όμοια με τους χρήστες
φορέα).
Ενέργειες σε Οριστικά Υποβεβλημένο KPI
Κατά το άνοιγμα KPI που έχει υποβληθεί οριστικά, οι χρήστες ΓΔΟΥ μπορούν να αποφασίσουν είτε επιστροφή για επεξεργασία, που θα
οδηγήσει σε ξεκλείδωμα της φόρμας για διόρθωση και επανυποβολή από το φορέα, είτε έγκριση που είναι τελική ενέργεια και δεν μπορεί
να αναιρεθεί.
Επιστροφή για Επεξεργασία KPI
Με την ενέργεια αυτή, για την οποία απαιτείται επιβεβαίωση, ξεκλειδώνεται η φόρμα KPI για τυχόν διορθώσεις και απαιτείται επανυποβολή
από τους φορείς. Ο χρήστης ΓΔΟΥ μπορεί να συμπληρώσει αιτιολογικό σχόλιο για την ενέργεια αυτή, το οποίο και καταγράφεται στη λίστα
ενεργειών (εικονίδιο μεγεθυντικού φακού στο πάνω μέρος της φόρμας).
Έγκριση KPI
Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί και καταλήγει σε τελική έγκριση του KPI από τη ΓΔΟΥ. Επιπλέον οι χρήστες ΓΔΟΥ έχουν τη
δυνατότητα μαζικής έγκρισης KPI από τη λίστα των KPI, με επιλογή κατάλληλων φίλτρων.

Σελίδα 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Σχήμα 16α:Έγκριση μεμονωμένου KPI

Σελίδα 35

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Σχήμα 16β:Μαζική Έγκριση KPI

Σελίδα 36

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Φόρμα Στατιστικών Στοιχείων
Η φόρμα αυτή είναι διαθέσιμη στους χρήστες ΓΔΟΥ και ΓΛΚ. Ο χρήστης επιλέγει υποχρεωτικά περίοδο, τρίμηνο, έτος (και ΓΔΟΥ
προκειμένου για χρήστη ΓΛΚ).

Σχήμα 17:Στατιστικά Στοιχεία
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Πατώντας το κουμπί αναζήτησης συμπληρώνονται τα στοιχεία των πινάκων και ενεργοποιείται η δυνατότητα εξαγωγής σε excel στοιχείων
εγκεκριμένων συνοπτικών μηνιαίων εκθέσεων φορέων (για όλους τους φορείς της επιλεγμένης ΓΔΟΥ),δυνατότητα εξαγωγής σε excel
φορέων που υπέβαλαν και φορέων που δεν υπέβαλαν σύνοψη ΜΔ, μηνιαία συνοπτική έκθεση φορέα και KPI επιλεγμένου τριμήνου. Τέλος
δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης επιμέρους στατιστικών των αιτιολογικών πινάκων των μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων φορέων, με
επιλογή του επιθυμητού αιτιολογικού πίνακα.

Σχήμα 18:Επιμέρους στατιστικά στοιχεία αιτιολογικών πινάκων μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων φορέων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΨΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προσωρινή Αποθήκευση
Υποβλήθηκε Οριστικά

Συνοψη σε προσωρίνη αποθηκευση
Συνοψη που εχεί υποβληθεί ορίστίκα απο το φορεα
Συνοψη που εχεί ξεκλείδωθεί μετα απο ορίστίκη
υποβολη γία δίορθωσείς είτε απο το φορεα, είτε απο τη
ΓΔΟΥ
Συνοψη που εχεί εγκρίθεί απο τη ΓΔΟΥ

100
200

Επιστροφή για Επεξεργασία
Εγκρίθηκε από ΓΔΟΥ

300
400

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προσωρινή Αποθήκευση
Υποβλήθηκε Οριστικά

Έκθεση σε προσωρίνη αποθηκευση
Έκθεση που εχεί υποβληθεί ορίστίκα απο το φορεα
Έκθεση που εχεί ξεκλείδωθεί μετα απο ορίστίκη
υποβολη γία δίορθωσείς είτε απο το φορεα, είτε απο τη
ΓΔΟΥ
Έκθεση που εχεί εγκρίθεί απο τη ΓΔΟΥ

100
200

Επιστροφή για Επεξεργασία
Εγκρίθηκε από ΓΔΟΥ

300
400

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προσωρινή Αποθήκευση

Έκθεση σε προσωρίνη αποθηκευση

100
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Υποβλήθηκε Οριστικά
Επιστροφή για Επεξεργασία

Έκθεση που εχεί υποβληθεί ορίστίκα απο τη ΓΔΟΥ
Έκθεση που εχεί ξεκλείδωθεί μετα απο ορίστίκη
υποβολη γία δίορθωσείς απο τη ΓΔΟΥ

200
300

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KPI
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προσωρινή Αποθήκευση
Υποβλήθηκε Οριστικά

KPI σε προσωρίνη αποθηκευση
KPI που εχεί υποβληθεί ορίστίκα απο το φορεα
KPI που εχεί ξεκλείδωθεί μετα απο ορίστίκη υποβολη
γία δίορθωσείς είτε απο το φορεα, είτε απο τη ΓΔΟΥ
KPI που εχεί εγκρίθεί απο τη ΓΔΟΥ

100
200

Επιστροφή για Επεξεργασία
Εγκρίθηκε από ΓΔΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
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