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Διαδικασίες τέλους χρήσης στο Δημόσιο Λογιστικό 

Στην εφαρμογή Galaxy, στο τέλος της χρήσης ορίζονται για το δημόσιο λογιστικό μια σειρά 

διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση στη νέα χρήση.  

Οι διαδικασίες που καλείται να εκτελέσει ο χειριστής, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του 

δημόσιου λογιστικού, αφορούν τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων 

του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Αναλυτικότερα: 

Για τα Έξοδα: 

Πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, για την έναρξη του νέου οικονομικού 

έτους, θα πρέπει να δεσμευτούν στον νέο προϋπολογισμό του φορέα, άμεσα και κατ’ απόλυτη 

προτεραιότητα, πιστώσεις που αφορούν σε  Ανατροπή Δεσμεύσεων Πιστώσεων. 

Συγκεκριμένα: 

α) Ανατροπή των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προβλέπεται  

στο τέλος του έτους που λήγει, ανατροπή των απλήρωτων αναλήψεων υποχρέωσης δαπανών 

(ΑΥΔ), των Δεσμεύσεων δηλαδή που δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή τους μέσα στο τρέχον 

έτος. 

β) Ανατροπή των πιστώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων, 

κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί στο νέο έτος. Η δαπάνη θα 

αναληφθεί για το ποσό που αφορά στο νέο έτος, αμέσως με την έναρξη της χρήσης του,  στον 

ίδιο ΚΑΕ του προηγούμενου έτους. 

γ) Ανατροπή των πιστώσεων συμβατικών υποχρεώσεων, κατά το ανεκτέλεστο μέρος 

τους, το μέρος δηλαδή της δαπάνης που αναλήφθηκε εντός του τρέχοντος έτους και δεν 

πραγματοποιήθηκε, και άρα δεν εκδόθηκαν τα σχετικά παραστατικά. Το ποσό αυτό θα 

εμφανίζεται ως συνεχιζόμενο και στο επόμενο οικονομικό έτος, με ανάληψη υποχρέωσης στον 

ίδιο ΚΑΕ, με αυτόν που καταχωρήθηκε στο προηγούμενο έτος.  
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Για τα Έσοδα: 

Για τα έσοδα προβλέπεται μεταφορά των βεβαιωμένων οφειλών, ως απαιτήσεις του φορέα 

από πελάτες ή/και χρεώστες στο νέο έτος. 

 

 

    

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σημαντικό είναι να ελεγχθεί η παραμετροποίηση σχετικά με τις εργασίες τέλους 

χρήσης, όπως οι λογαριασμοί μεταφοράς των λογαριασμών/ΚΑΕ στη νέα χρήση, 

καθώς και οι σχετικοί τύποι παραστατικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

δημόσιου λογιστικού και τις ανάγκες του φορέα.     
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Ροή Εργασιών 

Η βασική ροή των εργασιών, που πρέπει να ακολουθεί περιγράφεται ως εξής: 

  

Ροή εργασιών 

 

1. Δημιουργία Νέας χρήσης :  Το άνοιγμα της νέας χρήσης είναι απαραίτητο για τη 

δημιουργία των επόμενων βημάτων μεταφοράς στη νέα χρήση.  (Για τις σχετικές 

οδηγίες, ανατρέξτε στο manual HowTo_Οδηγίες_Τέλους_Χρήσης). 

- Εισαγωγή του νέου προϋπολογισμού, για την καταχώριση των ποσών 

των πιστώσεων στο νέο έτος. (Για τις σχετικές οδηγίες, ανατρέξτε στο 

manual του Δημόσιου Λογιστικού). 

- Έγκριση του νέου προϋπολογισμού,  για την έναρξη εκτέλεσης του νέου 

προϋπολογισμού. (Για τις σχετικές οδηγίες, ανατρέξτε στο manual του 

Δημόσιου Λογιστικού). 

-  

2. Αναίρεση των απλήρωτων Χρηματικών Ενταλμάτων της προηγούμενης 

χρήσης,  για την μεταφορά των παραστατικών δαπανών στη νέα χρήση και τη 

σύνδεσή τους με τον προϋπολογισμό του νέου έτους. (Για τις σχετικές οδηγίες, 

ανατρέξτε στο manual του Δημόσιου Λογιστικού). 

 

3. Διαδικασίες τέλους χρήσης:  

- Μεταφορά Πολυετών Δεσμεύσεων 

- Μεταφορά Δεσμεύσεων στη νέα χρήση  ή/και 

- Αντιλογισμός δεσμεύσεων στην τρέχουσα χρήση 

- Μεταφορά δαπανών στη νέα χρήση  

- Μεταφορά Βεβαιωθέντων στη νέα χρήση 
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Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών τέλους χρήσης   

Από το αρχικό μενού επιλέξτε Δημόσιο Λογιστικό 

 

Στο μενού του Δημόσιου Λογιστικού, στην επιλογή Διαδικασίες Τέλους Χρήσης εμφανίζονται 

οι επιλογές που αναλύονται στη συνέχεια: 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι διαδικασίες με τη σειρά που καλείστε να τις εκτελέσετε. 
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Μεταφορά Πολυετών δεσμεύσεων 

Βήμα 1: “Καθορισμός παραμέτρων και κριτηρίων”  

 

Επιλέγετε στα αντίστοιχα πεδία την εταιρία και το υποκατάστημα (προτείνονται), καθώς και 

τον προϋπολογισμό και τα παραστατικά  αντιλογισμού και μεταφοράς πολυετών δεσμεύσεων. 

    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί, σε κάθε βήμα της,  με την επιλογή του 

αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος της οθόνης.  

Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της ακύρωσης.  

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 

οθόνη.  
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Βήμα 2: “Δεδομένα προς δημιουργία κινήσεων”  

 

 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα των πολυετών Δεσμεύσεων του έτους για να επιλέξετε ποιες 

από αυτές θα αντιλογιστούν. 

Οι Δεσμεύσεις που εμφανίζονται είναι αυτές που έχουν υπόλοιπο. 

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιες κλικάροντας μέσα στο πρώτο πεδίο με τον τίτλο Επιλογή ή να 

διαγράψετε κάποια/ες από τη λίστα, με το πλήκτρο στα δεξιά της εγγραφής . 

 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 

οθόνη. 
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Βήμα 3: “Ολοκλήρωση της διαδικασίας”  

 

 

Στην τρίτη οθόνη της διαδικασίας έχουν οριστικοποιηθεί οι εργασίες που ορίστηκαν από τον 

χρήστη στα προηγούμενα βήματα, και με το πλήκτρο Ολοκλήρωση η διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί δημιουργώντας για τις επιλεγμένες Δεσμεύσεις αντίστοιχες αντιλογιστικές 

κινήσεις Αναίρεσης. 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
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Έλεγχος Αποτελεσμάτων διαδικασίας 

Για να δείτε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, ελέγχετε στο αρχικό μενού, στο πάνω μέρος της 

οθόνης, το εικονίδιο Ειδοποιήσεων: 

 

Μετακινηθείτε μέσα στην οθόνη ελέγχοντας τα μηνύματα αποτελεσμάτων της διαδικασίας.
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Μεταφορά δεσμεύσεων στη νέα χρήση 

Βήμα 1: “Καθορισμός παραμέτρων και κριτηρίων”  

 

Επιλέγετε στα αντίστοιχα πεδία την εταιρία και το υποκατάστημα (προτείνονται), καθώς και 

τον προϋπολογισμό,  το παραστατικό αντιλογισμού δεσμεύσεων και το παραστατικό 

μεταφοράς των δεσμεύσεων στη νέα χρήση. 

    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί, σε κάθε βήμα της,  με την επιλογή του 

αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος της οθόνης.  

Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της ακύρωσης.  

 

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 

οθόνη.  
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Βήμα 2: “Δεδομένα προς δημιουργία κινήσεων”  

 

 

 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα των Δεσμεύσεων του έτους για να επιλέξετε ποιες από αυτές 

θα αντιλογιστούν. 

Οι Δεσμεύσεις που εμφανίζονται είναι αυτές που έχουν υπόλοιπο. 

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιες κλικάροντας μέσα στο πρώτο πεδίο με τον τίτλο Επιλογή ή να 

διαγράψετε κάποια/ες από τη λίστα, με το πλήκτρο στα δεξιά της εγγραφής . 

 

Παράλληλα, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί άλλος λογαριασμός – ΚΑΕ για τη δέσμευση που 

θα δημιουργηθεί στη νέα χρήση, επιλέξτε αντίστοιχα από τη στήλη «Νέος ΚΑΕ» τον αντίστοιχο 

κωδικό για κάθε δέσμευση. 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 

οθόνη. 
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Βήμα 3: “Ολοκλήρωση της διαδικασίας”  

 

Στην τρίτη οθόνη της διαδικασίας έχουν οριστικοποιηθεί οι εργασίες που ορίστηκαν από τον 

χρήστη, στα προηγούμενα βήματα και με το πλήκτρο Ολοκλήρωση η διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί δημιουργώντας για τις επιλεγμένες Δεσμεύσεις αντίστοιχες αντιλογιστικές 

κινήσεις Αναίρεσης και νέες δεσμεύσεις στη νέα χρήση. 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

 

Έλεγχος Αποτελεσμάτων διαδικασίας 

Για να δείτε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, ελέγχετε στο αρχικό μενού, στο πάνω μέρος της 

οθόνης, το εικονίδιο Ειδοποιήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες Έλεγχος Αποτελεσμάτων. 

    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Εάν επιθυμείτε τη δημιουργία ανατροπών/αντιλογισμών των δεσμεύσεων 

στην τρέχουσα χρήση, ΧΩΡΙΣ να δημιουργηθούν δεσμεύσεις στη νέα χρήση, 

προτείνεται η διαδικασία «Αντιλογισμός Δεσμεύσεων», η οποία 

περιγράφεται στη συνέχεια.  
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Αντιλογισμός Δεσμεύσεων 

Βήμα 1: “Καθορισμός παραμέτρων και κριτηρίων”  

Επιλέγετε στα αντίστοιχα πεδία την εταιρία και το υποκατάστημα (προτείνονται), καθώς και 

τον προϋπολογισμό και το παραστατικό αντιλογισμού δεσμεύσεων. 

    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί, σε κάθε βήμα της,  με την επιλογή του 

αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος της οθόνης.  

Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της ακύρωσης.  

 

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 

οθόνη.  
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Βήμα 2: “Δεδομένα προς δημιουργία κινήσεων”  

 

 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα των Δεσμεύσεων του έτους για να επιλέξετε ποιες από αυτές 

θα αντιλογιστούν. 

Οι Δεσμεύσεις που εμφανίζονται είναι αυτές που έχουν υπόλοιπο. 

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιες κλικάροντας μέσα στο πρώτο πεδίο με τον τίτλο Επιλογή ή να 

διαγράψετε κάποια/ες από τη λίστα, με το πλήκτρο στα δεξιά της εγγραφής . 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

 

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 

οθόνη. 
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Βήμα 3: “Ολοκλήρωση της διαδικασίας”  

 

 

Στην τρίτη οθόνη της διαδικασίας έχουν οριστικοποιηθεί οι εργασίες που ορίστηκαν από τον 

χρήστη, στα προηγούμενα βήματα και με το πλήκτρο Ολοκλήρωση η διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί δημιουργώντας για τις επιλεγμένες Δεσμεύσεις αντίστοιχες αντιλογιστικές 

κινήσεις Αναίρεσης.  

Προσοχή: Δεν δημιουργούνται παραστατικά δεσμεύσεων στη νέα χρήση. 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

 

Έλεγχος Αποτελεσμάτων διαδικασίας 

Για να δείτε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, ελέγχετε στο αρχικό μενού, στο πάνω μέρος της 

οθόνης, το εικονίδιο Ειδοποιήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες Έλεγχος Αποτελεσμάτων. 
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Μεταφορά δαπανών στη νέα χρήση  

Βήμα 1: “Καθορισμός παραμέτρων και κριτηρίων”  

Επιλέγετε στα αντίστοιχα πεδία την εταιρία και το υποκατάστημα (προτείνονται), τον 

προϋπολογισμό και τους τύπους παραστατικών που πρόκειται να μεταφερθούν. Στη συνέχεια 

επιλέγετε τον τύπο παραστατικού δέσμευσης και τον τύπο παραστατικού δαπάνης που θα 

δημιουργηθούν στη νέα χρήση. 

    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί, σε κάθε βήμα της,  με την επιλογή του 

αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος της οθόνης.  

Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της ακύρωσης.  

 

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 
οθόνη. 
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Βήμα 2: “Δεδομένα προς δημιουργία κινήσεων”  

 

 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα των παραστατικών του έτους για να επιλέξετε ποια από αυτά 

θα μεταφερθούν στη νέα χρήση. 

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιες κλικάροντας μέσα στο πρώτο πεδίο με τον τίτλο Επιλογή ή να 

διαγράψετε κάποια από τη λίστα, με το πλήκτρο στα δεξιά της εγγραφής . 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

 

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 

οθόνη. 

 

 

  



SingularLogic Galaxy ERP                                           How to Διαδικασίες τέλους χρήσης 

Βήμα 3: “Ολοκλήρωση της διαδικασίας”  

 

 

Στην τρίτη οθόνη της διαδικασίας έχουν οριστικοποιηθεί οι εργασίες που ορίστηκαν από τον 

χρήστη, στα προηγούμενα βήματα και με το πλήκτρο Ολοκλήρωση η διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί δημιουργώντας για τα επιλεγμένα παραστατικά  αντίστοιχες Δεσμεύσεις και 

παραστατικά στη νέα χρήση. 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

 

Έλεγχος Αποτελεσμάτων διαδικασίας 

Για να δείτε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, ελέγχετε στο αρχικό μενού, στο πάνω μέρος της 

οθόνης, το εικονίδιο Ειδοποιήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες Έλεγχος Αποτελεσμάτων. 
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Μεταφορά Βεβαιωθέντων στη νέα χρήση 

Βήμα 1: “Καθορισμός παραμέτρων και κριτηρίων”  

 

 

Επιλέγετε στα αντίστοιχα πεδία την εταιρία (προτείνεται), τον προϋπολογισμό και τους τύπους 

παραστατικών που πρόκειται να μεταφερθούν. Στη συνέχεια επιλέγετε τον τύπο παραστατικού 

μεταφοράς για τα παραστατικά επαναβεβαιώσεων που θα δημιουργηθούν στη νέα χρήση. 

    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί, σε κάθε βήμα της,  με την επιλογή του 

αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος της οθόνης.  

Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της ακύρωσης.  

 

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 
οθόνη. 
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Βήμα 2: “Δεδομένα προς δημιουργία κινήσεων”  

 

 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα των βεβαιώσεων του έτους που εμφανίζουν υπόλοιπο 

(ανείσπρακτα), για να επιλέξετε ποια από αυτά θα μεταφερθούν στη νέα χρήση. 

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιες κλικάροντας μέσα στο πρώτο πεδίο με τον τίτλο Επιλογή ή να 

διαγράψετε κάποια/ες από τη λίστα, με το πλήκτρο στα δεξιά της εγγραφής . 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

 

Με το πλήκτρο Επόμενο, στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζεται η διαδικασία στην επόμενη 

οθόνη. 
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Βήμα 3: “Ολοκλήρωση της διαδικασίας”  

 

 

Στην τρίτη οθόνη της διαδικασίας έχουν οριστικοποιηθεί οι εργασίες που ορίστηκαν από τον 

χρήστη, στα προηγούμενα βήματα και με το πλήκτρο Ολοκλήρωση η διαδικασία θα 

ολοκληρωθεί δημιουργώντας για τα επιλεγμένα παραστατικά  βεβαιώσεων αντίστοιχα 

παραστατικά Βεβαιώσεων στη νέα χρήση. 

 

Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου, στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

 

Έλεγχος Αποτελεσμάτων διαδικασίας 

Για να δείτε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, ελέγχετε στο αρχικό μενού, στο πάνω μέρος της 

οθόνης, το εικονίδιο Ειδοποιήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες Έλεγχος Αποτελεσμάτων. 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχή 


