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προτεινόμενος προϋπολογισμός

εγκεκριμένος προϋπολογισμός

εκτέλεσηδυναμική ενημέρωση



Ενδεικτικά κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή  
της Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης στα θέματα του Προϋπολογισμού, είναι:

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τους διάφορους ελέγχους που 
εκτελούνται.
‣ �Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εσόδων�-�εξόδων�

είναι ισοσκελισμένος.
‣ �Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των λογαριασμών 

εσόδων της Ομάδας�Ι δεν είναι μεγαλύτερος από τον ανώτατο 
προϋπολογισμό όπως αυτός καθορίζεται από την ΚΥΑ.

‣ �Έλεγχος του προτεινόμενου ποσού�μη�είσπραξης�παρελθόντων�
οφειλών (λογαριασμός 85 των εξόδων) όπως αυτός καθορίζεται 
από την ΚΥΑ.

‣ �Έλεγχος ότι ο συνολικός προϋπολογισμός�δαπανών δεν είναι 
μεγαλύτερος από το συνολικό προϋπολογισμό εσόδων όπως αυτός 
καθορίζεται από την ΚΥΑ.

Εμφάνιση�συνολικού�προϋπολογισμού�εσόδων�και�εξόδων�
με�τη�σχετική�διαφορά�τους.

Εμφάνιση ανάλυσης λογαριασμών εσόδων της Ομάδας Ι με βάση 
το μήνα αναφοράς που καθορίζεται κάθε φορά, για τη διευκόλυνση 

του υπολογισμού του μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού 
εσόδων (σύγκριση των συνόλων των στηλών 5 και 6).

Εμφάνιση ανάλυσης των λογαριασμών της Ομάδας ΙΙ με�βάση�το�μήνα�αναφοράς που καθορίζεται κάθε φορά, για τη διευκόλυνση 
του υπολογισμού�του�ποσού�πρόβλεψης�μη�είσπραξης�παρελθόντων�οφειλών (Ομάδες 32 στα Έσοδα και 85 στα Έξοδα).

Εμφάνιση ανάλυσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού 
εσόδων και εξόδων με παράλληλο έλεγχο�ύπαρξης�σχετικής�
υπέρβασης (οι σχετικές δαπάνες δε μπορούν να υπερβαίνουν 
τα σχετικά έσοδα).

Εμφάνιση ανάλυσης του προτεινόμενου�προϋπολογισμού�
εξόδων�ανά�υπηρεσία.



Να σημειωθεί πως η ενημέρωση των ποσών στις καρτέλες αυτές καθώς επίσης και 
οι�υπάρχοντες�έλεγχοι�εκτελούνται�δυναμικά κατά την καταχώριση των ποσών 
στους λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται η συνεχής αποθήκευση παρέχοντας έτσι 
μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες.

Αντίστοιχη δυναμική�ενημέρωση πραγματοποιείται στα�ποσά�εισπράξεων των 
προηγούμενων ετών με την επιλογή κάποιου άλλου μήνα αναφοράς.

Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν αφορά μόνο την κατάρτιση του προϋπολογισμού αλλά 
και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα δημιουργίας και της διαγραφής λογαριασμών μέσα 
από το παράθυρο της καταχώρισης του προϋπολογισμού έτσι ώστε να διευκολύνεται 
ακόμη περισσότερο η κατάρτιση του σε περίπτωση που απαιτούνται αλλαγές στο 
λογιστικό σχέδιο (π.χ. ανάλυση ενός λογαριασμού σε περισσότερους).

Προς διευκόλυνση της κατάρτισης του προϋπολογισμού έχει προστεθεί η δυνατότητα  
ενημέρωσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού των ΚΑΕ της νέας χρήσης με βάση 
τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων, επιλέγοντας την επιθυμητή 
χρήση καθώς και το ποσοστό διαμόρφωσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές (Τρόπος/Πεδίο Υπολογισμού) ανά είδος λογαριασμού  
είναι οι εξής:

Να σημειωθεί πως δεν είναι απαραίτητο όλοι οι λογαριασμοί να αρχικοποιηθούν με 
τον ίδιο τρόπο, είναι δυνατή η επιλογή των ΚΑΕ που θα ενημερώνονται κάθε φορά.

‣  Έσοδα
  Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Υπόλοιπα Εισπράξεων  
σε Συνδεδεμένους Κ.Α.Ε. 

‣  Έξοδα
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
Δεσμευθέντα
Ενταλθέντα
Πληρωθέντα



από το 1993 στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης
γιατί  ξεχωρίζουμε…

‣  Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορι-
κής, με 20ετή εμπειρία, αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα.

‣  Συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και έχουμε υλοποιήσει με από-
λυτη επιτυχία ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής.

‣  Με ισχυρή οικονομική βάση, βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, της αγοράς και της τεχνολο-
γίας, στοχεύουμε στη συνέπεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία.

‣  Διαθέτουμε το μέγεθος, τα προϊόντα, την τεχνολογική υπεροχή και τη στελεχιακή διάρθρωση, 
ώστε να αναλαμβάνουμε και να υλοποιούμε σύνθετα και υψηλής δυσκολίας έργα.

‣  Συνθέτουμε τις λύσεις μας με βασικό κριτήριο την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών λειτουρ-
γιών των Φορέων και την εξυπηρέτηση των Πολιτών και των Επιχειρήσεων.

‣  Επενδύουμε συνεχώς σε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης. 

‣  Παρακολουθούμε διαρκώς τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και προβλέπουμε τις μελλοντικές.

‣  Πιστεύουμε στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκη-
σης και τον υποστηρίζουμε με λύσεις πληροφορικής που τον ενισχύουν.

‣  Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην αντίληψη ότι η πληροφορική είναι εργαλείο του 
Φορέα για το αποτέλεσμα σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων και επίτευξης στόχων και δεν 
αρκούμαστε στο ελάχιστο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Θεσμικού Πλαισίου.

‣  Για εμάς τα εργαλεία και οι εφαρμογές Πληροφορικής δεν ολοκληρώνουν το ρόλο τους όταν 
ο Φορέας έχει απλά αποτυπώσει ηλεκτρονικά τις πράξεις του  και μπορεί να αξιοποιήσει την 
πληροφορία. Αρχίζουν από εκεί και αποτελούν βασικό αρωγό στην προσπάθεια επιχειρησιακής 
ανάπτυξης και στην επίτευξη απτών και μετρήσιμων στόχων.

‣  Θεωρούμε όχι μόνο ευπρόσδεκτη, αλλά απαιτούμε κάθε καλόπιστη κριτική που θα συμβάλει 
στη βελτίωση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

‣  Επιμένουμε στις συνεχείς προσπάθειες για τη δημιουργία θετικής προοπτικής ακόμη και σε 
δύσκολες περιόδους.

ΘΕσσαλονίΚη 
Μοναστηρίου 125, TK 54627 
T 2310 590100 F 2310 518757

sales@ots.gr

αΘηνα 
Πάτμου 12, TK 15123 Μαρούσι 
T 210 6872900 F 210 6872929

www.ots.gr 


