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1. Νέα Δυνατότητα. Βεβαίωση και ενημέρωση είσπραξης 

οφειλών μέσω Δ.Ο.Υ.  

Προστέθηκε η διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η 

διαδικασία μείωσης εσόδων μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορείτε αφού δημιουργήσετε ηλεκτρονικά τον τίτλο βεβαίωσης 

(Χρηματικός Κατάλογος), να αποστείλετε τις οφειλές στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. και να 

λάβετε ηλεκτρονικά το συνολικό ποσό βεβαίωσης καθώς και τον αριθμό του 

Τριπλότυπου  Περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης ανά Δ.Ο.Υ. Επίσης μπορείτε να 

λαμβάνετε ενημέρωση για την είσπραξη των ήδη βεβαιωθέντων ποσών. Τέλος, 

μπορείτε να δημιουργήσετε το  Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης για ολική ή μερική μείωση, 

ήδη βεβαιωθέντων εσόδων.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας επικοινωνήστε με 

της OTS. 

 

2. Νέα Δυνατότητα. Αποστολή οφειλών προς Δημόσια 

Κατάθεση.  

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να δημιουργήσετε καταστάσεις ενταλμάτων ως 

προς την αποστολή τους προς Δημόσια Κατάθεση, βγάζοντας τις αντίστοιχες 

εκτυπώσεις.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας επικοινωνήστε με 

της OTS. 

3. Νέα Δυνατότητα. Προσθήκη ειδοποίησης για λήξη 

Φορολογικής Ενημερότητας Προμηθευτή.   

Έχει προστεθεί η δυνατότητα εμφάνισης ειδοποιήσεων για τη λήξη της Φορολογικής 

Ενημερότητας των προμηθευτών, κατά την είσοδο στην εφαρμογή της οικονομικής 

διαχείρισης. Αρχικά πρέπει να κάνετε την παραμετροποίηση προκειμένου να 

εμφανίζεται η συγκεκριμένη ειδοποίηση.   
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Πιο συγκεκριμένα, από τη διαδρομή Λογαριασμός  Παραμετρικά Ειδοποιήσεων, 

πατάτε νέα εγγραφή . Στην καρτέλα που εμφανίζεται, στο tab περιγραφή, από το 

μενού, επιλέγετε Εντάλματα - Λήξη Φορ. Ενημερότητας. 

 

 

 

Στην συνέχεια, επιλέγετε σε πόσες μέρες πριν την λήξη της φορολογικής ενημερότητα 

του προμηθευτή θέλετε να εμφανιστεί η ειδοποίηση. Στο πεδίο Πρώτη 

Προειδοποίηση εισάγετε τον αριθμό των ημερών. Εξορισμού έρχονται οι πέντε μέρες. 

Στην συνέχεια πατάνε αποθήκευση .  

 

 

 

Το επόμενο βήμα είναι να ορίσετε ποιοι χρήστες της Οικονομικής διαχείρισης θέλετε 

να βλέπουν την συγκεκριμένη ειδοποίηση. Από το ίδιο παράθυρο επιλέγετε τη καρτέλα 

Χρήστες. Στα δεξιά βλέπετε όλους τους χρήστες της Οικονομικής Διαχείρισης. 

Επιλέγετε αυτούς που θέλετε να λαμβάνουν την ειδοποίηση και τους μεταφέρετε με το 

κουμπί   στα αριστερά  και στην συνέχεια πατάτε αποθήκευση . 
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Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε κάποιον από τις ειδοποιήσεις τον επιλέγετε 

από το αριστερό πεδίο και με το πλήκτρο  τον αφαιρείτε. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ειδοποίησης είναι να είναι ενημερωμένο 

το πεδίο Φορολογική Ενημερότητα στη καρτέλα του Προμηθευτή, η ημερομηνία λήξης 

 και να έχει εκδοθεί ένταλμα 

στον συγκεκριμένο προμηθευτή.  

 Με την είσοδό σας στην εφαρμογή, εμφανίζετε το παρακάτω μήνυμα. 

 

 

Για την εμφάνιση της ειδοποίησης πηγαίνετε στην διαδρομή Λογαριασμός  

Ειδοποιήσεις, πατώντας το πλήκτρο ανανέωση εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις . Στο 

παράθυρο αυτό μπορείτε να δείτε τι αφορά η συγκεκριμένη ειδοποίηση, ποιον 

προμηθευτή και να ενημερωθείτε για το πότε λήγει η φορολογική του ενημερότητα. 

Στην στήλη Διαβάστηκε μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι ειδοποιήσεις που δεν έχουν 

διαβαστεί. Αν θέλετε να κάνετε ανενεργή μια ειδοποίηση για να μην εμφανιστεί εκ 

νέου, την επιλέγετε και από την μπάρα εργασιών πατάτε το πλήκτρο Αναγνωσμένο. 
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Στην περίπτωση αυτή η ένδειξή ΌΧΙ της στήλης Διαβάστηκε αλλάζει σε ΝΑΙ. Αν 

θέλετε να κάνετε ξανά ενεργή μια ειδοποίηση πατάτε το πλήκτρο  «Μη 

Αναγνωσμένο» από την μπάρα εργασιών και η ένδειξή ΝΑΙ της στήλης Διαβάστηκε 

αλλάζει σε ΟΧΙ. 

 

 

4. Βελτίωση. Προσθήκη ημερομηνία λήξης στις επιτροπές.  

Πιο συγκεκριμένα, από την διαδρομή Προμήθειες  Επιτροπές, κατά την 

καταχώρηση μιας νέας επιτροπής μπορείτε να καταχωρήσετε και την Ημερομηνία 

Λήξης της θητείας της επιτροπής. Το πεδίο είναι απλώς πληροφοριακό. 

 

 
 

5. Νέα Δυνατότητα. Δυνατότητα εμφάνισης των 

Αβεβαίωτων Χρηματικών Καταλόγων στις νέες Ταμειακές 

Ειδοποιήσεις. 

Έχει προστεθεί η δυνατότητα στις Ταμειακές Ειδοποιήσεις να εμφανίζονται και οι 

αβεβαίωτες οφειλές. Πιο συγκεκριμένα, από τη διαδρομή  Ταμείο  Ταμειακές 

ειδοποιήσεις   Νέα Εγγραφή, υπάρχει πλέον φίλτρο που δίνει τη δυνατότητα 

ανάκτησης των Χρηματικών Καταλόγων σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκονται. 

Υπάρχουν τρεις επιλογές, Βεβαιωμένοι – Αβεβαίωτοι – Όλοι οι Χ.Κ.  
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6. Βελτίωση στην εκτύπωση των νέων Ταμειακών 

Ειδοποιήσεων – «Τύπος 1 Ληξιπρόθεσμες». 

Προστέθηκε η δυνατότητα στην εκτύπωση «Τύπος 1 Ληξιπρόθεσμες» των νέων 

Ταμειακών Ειδοποιήσεων, προσθήκης της ηλεκτρονικής υπογραφής του υπογράφοντα.  

 

Για την συγκεκριμένη δυνατότητα επικοινωνήστε με την OTS. 

 

 

7. Βελτίωση. Εισαγωγή στήλης στην εκτύπωση Ημερολόγιο 

Διπλοτύπων.  

Πιο συγκεκριμένα, από την διαδρομή Εκτυπώσεις  Νέες Εκτυπώσεις  

Ημερολόγια  Ημερολόγιο Διπλοτύπων, προστέθηκε η στήλη «Παρατηρήσεις», η 

οποία φέρνει τις παρατηρήσεις της κεφαλής του διπλοτύπου. 
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8. Νέα Δυνατότητα. Προσθήκη πεδίου για την Ημ/νία 

Θανάτου στην καρτέλα του Υπόχρεου. 

Πιο συγκεκριμένα από τη διαδρομή Συναλλασσόμενοι  Υπόχρεοι, προστέθηκε η 

δυνατότητα συμπλήρωσης της Ημ/νίας Θανάτου στην καρτέλα του Υπόχρεου, εφόσον 

το κουτάκι Απεβίωσε είναι επιλεγμένο.   

9. Βελτίωση. Προσθήκη πεδίου στην εκτύπωση Κινήσεων 

Οφειλέτη.  

Πιο συγκεκριμένα, από τη διαδρομή Συναλλασσόμενοι  Υπόχρεοι, από την 

εκτύπωση Κινήσεις Οφειλέτη προστέθηκε το πεδίο Πατρώνυμο. 

 

 

10. Βελτίωση. Βελτίωση στην εκτύπωση Νέα Καρτέλα 

Συν/νου.  

Από τη διαδρομή Συναλλασσόμενοι  Δικαιούχοι ή  Υπόχρεοι,  από την μπάρα 

εργασιών επιλέγετε το κουμπί Νέα Καρτέλα Συν/νου . Στην παραγόμενη εκτύπωση 

προστέθηκε το πεδίο Πατρώνυμο. 
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11. Βελτίωση. Προσθήκη 2 εφαρμογών στο ομώνυμο 

φίλτρο στο παράθυρο Μεταφορά ΧΚ από Εφαρμογές 

Open1 

Από τη διαδρομή Έσοδα  Χρηματικοί Κατάλογοι, νέα εγγραφή  και το πλήκτρο 

 , προστέθηκαν στη λίστα του 

φίλτρου Εφαρμογές, οι εφαρμογές Δημοτική Αστυνομία (WEB) και Εισφορά Γης σε 

Χρήμα (WEB).  

12. Νέα Δυνατότητα. Προσθήκη νέων πεδίων 

καταγραφής πληροφοριών της Εγγυητικής Επιστολής 

Προστέθηκε η δυνατότητα καταγραφής πληροφοριών της Εγγυητικής Επιστολής στην 

καρτέλα της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, από την διαδρομή Προμήθειες   

Συμβάσεις και εμφανίζοντας μια σύμβαση,  προστέθηκαν πεδία για το είδος, το ποσό, 

την ημ/νία λήξης και τη ημ/νία επιστροφής της εγγυητικής επιστολής. 

 

13. Βελτίωση. Συμβάσεις, προσθήκη νέου 

πληροφοριακού πεδίου Κατηγορία Δαπάνης. 

Στην καρτέλα της Σύμβασης από την διαδρομή Προμήθειες   Συμβάσεις και 

εμφανίζοντας μια σύμβαση, προστέθηκε ως πληροφοριακό πεδίο η Κατηγορία 

Δαπάνης  . Ως επιλογές έρχονται οι 

Κατηγορίες Δαπάνης των παραστατικών Δαπανών/Αγορών. 
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14. Βελτίωση. Συμβάσεις, προσθήκη στηλών στο 

ευρετήριο των  συμβάσεων. 

Στο ευρετήριο των Συμβάσεων από Προμήθειες   Συμβάσεις, προστέθηκαν δύο 

νέες στήλες: Ο Χρήστης Δημιουργίας και ο ΑΔΑ. 

15. Βελτίωση. Συμβάσεις, προσθήκη νέων κριτηρίων 

αναζήτησης. 

Πιο συγκεκριμένα από την διαδρομή Προμήθειες   Συμβάσεις, στο ευρετήριο 

προστέθηκαν δύο νέα πεδία ως κριτήρια αναζήτησης: Το Ποσό Σύμβασης και ο ΑΔΑ. 

16. Νέα Δυνατότητα.  Άνοιγμα καρτέλας της Α.Α.Υ. από 

την καρτέλα της Σύμβασης.  

Προστέθηκε η δυνατότητα προβολής της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης μέσα από 

την καρτέλα της Σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, από Προμήθειες   Συμβάσεις και 

εμφανίζοντας μια σύμβαση, στο TAB Δεσμεύσεις, κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο 

  μεταφερόμαστε στην καρτέλα της Α.Α.Υ. 

 

 

17. Βελτίωση. Προσθήκη κριτηρίων στην Εκτύπωση 

Εισπράξεις Οφειλέτη ανά ΚΑΕ.  

Πιο συγκεκριμένα, από τη διαδρομή Πηγαίνοντας στην εκτύπωση από την διαδρομή 

Εκτυπώσεις     Αναφορές Εφαρμογής    Συναλλασσόμενοι   Υπόχρεοι     

Εισπράξεις Οφειλέτη ανά ΚΑΕ, προστέθηκαν ως κριτήρια αναζήτησης, το ΑΦΜ  του 

Οφειλέτη και Από Κ.Α.Ε. – Έως Κ.Α.Ε. Η συγκεκριμένη εκτύπωση μπορεί να φέρει 

τις κινήσεις του οφειλέτη και από προηγούμενα οικονομικά έτη.  
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18. Βελτίωση. Προσθήκη ταυτότητας οφειλής στις 

εκτυπώσεις Ταμειακή Ειδοποίηση από ΧΚ και Ταμειακή 

Ειδοποίηση από ΧΚ Τύπος 2. 

Πιο συγκεκριμένα, από Έσοδα  Χρηματικοί Κατάλογοι, επιλέγοντας κάποιον 

κατάλογο και πατώντας το εικονίδιο για τις Ταμειακές Ειδοποιήσεις,  στις εκτυπώσεις, 

Ταμειακή Ειδοποίηση από ΧΚ και Ταμειακή Ειδοποίηση από ΧΚ Τύπος 2 προστέθηκε 

η Ταυτότητα Οφειλής.  

 

 

19. Νέα Δυνατότητα. Προσθήκη μονάδα μέτρησης στις 

Αιτήσεις δαπανών.  

Πιο συγκεκριμένα, από Έξοδα   Αιτήσεις Δαπανών,  κατά την καταχώρηση της 

αίτησης προστέθηκε το πεδίο Μονάδα Μέτρησης στις γραμμές των αιτήσεων. 
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20. Νέα Δυνατότητα. Συνοδευτικό αρχείο απορρίψεων 

Ηλεκτρονικών Εισπράξεων.  

Πιο συγκεκριμένα, από την διαδρομή Έσοδα  Ηλεκτρονικές Εισπράξεις, κατά την 

εξαγωγή αρχείου απορρίψεων, εξάγεται και ένα συνοδευτικό αρχείο απορρίψεων στο 

οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο κωδικός RF των οφειλών που απορρίπτονται.  

21. Νέα Δυνατότητα. Προσθήκη ιστορικού στο 

παράθυρο Έλεγχος Ηλεκτρονικών Εισπράξεων.  

Πιο συγκεκριμένα, από τη διαδρομή Έσοδα  Ηλεκτρονικές Εισπράξεις Έλεγχος 

Ηλεκτρονικών Εισπράξεων  προστέθηκε το πλήκτρο Ιστορικό Κωδικών Εισπρ. 

 

 

 

Κατά την επιλογή του συγκεκριμένου πλήκτρου μπορείτε να δείτε τους προηγούμενους 

Κωδικούς RF και ποια ήταν η τελευταία κατάσταση τους.  


