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Αθήνα, 08 Ιουλίου 2016

Αρ. Πρωτ. 223/ΔΣ

Προς: Συντονίστρια Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του

Προγράμματος Διαύγεια του ΑΠΘ, κ. Κορνηλία Σκαρπέτα

    

Θέμα: Ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του

Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια)

Αξιότιμη κ. Σκαρπέτα,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, η οποία γίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας

για  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  δεδομένων  που  καταχωρούνται  στη

Διαύγεια, και με δεδομένο ότι υπήρξε άμεση ανταπόκριση από το φορέα σας καθώς

και από τους υπόλοιπους φορείς στους οποίους απευθυνθήκαμε θα θέλαμε να σας

επισημάνουμε τις επιπλέον παρακάτω ανακολουθίες σε καταχωρήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

του  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  στην  οριστικοποίηση

πληρωμών  δικαιούχων  και  έγκριση  δαπάνης  που  διαπιστώσαμε,  για  τις  οποίες

παρακαλούμε να αποκαταστήσετε τα λάθη και να συμπληρώσετε τις ελλείψεις (όπου

αυτές υπάρχουν). 

Ειδικότερα σας επισημαίνουμε τα παρακάτω σημεία των καταχωρήσεων σας που

χρειάζονται διόρθωση:
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1. Η Οριστικοποίηση πληρωμής με ΑΔΑ 6ΔΙΤ46Ψ8ΧΒ-ΦΕ2 που έχετε καταχωρήσει

 έχει λάθος ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό δαπάνης στα στοιχεία του

δικαιούχου. Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο ποσό της δαπάνης, το ΑΦΜ

του  Δικαιούχου  (162500709)  με  συνέπεια  να  εμφανίζεται  το  ποσό  των

162.500.709,00  ευρώ  αντί  120,00  ευρώ  όπως  αυτό  αναγράφεται  στο

ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε αναρτήσει.

2. Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  76ΘΡ46Ψ8ΧΒ-ΝΦΓ  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (160919445)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 160.919.445,00 ευρώ αντί 120,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε αναρτήσει.

3. Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  710Π46Ψ8ΧΒ-ΩΥΗ  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (159626516)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 159.626.516,00 ευρώ αντί 120,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

4. Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  7Δ7546Ψ8ΧΒ-Ο7Λ  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (158973880)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 158.973.880,00 ευρώ αντί 120,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

5. Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  ΒΧ9Μ46Ψ8ΧΒ-135  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (158114120)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 158.114.120,00 ευρώ αντί 120,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

6. Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  6ΥΨΨ46Ψ8ΧΒ-ΕΟΝ  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (156977556)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 156.977.556,00 ευρώ αντί 120,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.
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7. Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  7ΡΠΘ46Ψ8ΧΒ-Υ43  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (154533255)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 154.533.255,00 ευρώ αντί 120,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

8. Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  7ΚΨΛ46Ψ8ΧΒ-ΙΜ7  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (145095216)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 145.095.216,00 ευρώ αντί 120,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

9. Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  Ω7ΙΝ46Ψ8ΧΒ-ΧΘΛ  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (143791263)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 143.791.263,00 ευρώ αντί 240,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

10.Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  ΒΔΩΟ46Ψ8ΧΒ-ΚΥΣ  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου. Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (143791263)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 143.791.263,00 ευρώ αντί 240,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε αναρτήσει.

11.Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  6ΠΙ246Ψ8ΧΒ-ΒΩ5  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (140497357)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 140.497.357,00 ευρώ αντί 120,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

12.Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  Ω57Σ46Ψ8ΧΒ-Θ25  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (128061080)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται  το  ποσό  των  128.061.080,00  ευρώ αντί  1.000,00  ευρώ όπως

αυτό αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.
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13.Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  63ΑΧ46Ψ8ΧΒ-Λ1Ε  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου. Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (121696710)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 121.696.710,00 ευρώ αντί 240,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

14.Η Οριστικοποίηση πληρωμής με ΑΔΑ ΩΓ1Ι46Ψ8ΧΒ-ΞΞΩ που έχετε καταχωρήσει

συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό δαπάνης στα

στοιχεία  του  δικαιούχου.  Συγκεκριμένα  έχετε  καταχωρίσει  στο  ποσό  της

δαπάνης, το ΑΦΜ του Δικαιούχου (099336203) με συνέπεια να εμφανίζεται το

ποσό των 99.336.203,00 ευρώ αντί 500,00 ευρώ όπως αυτό αναγράφεται στο

ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

15.Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  ΩΝ7Θ46Ψ8ΧΒ-92Ρ  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (094447829)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 94.447.829,00 ευρώ αντί 243,61 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

16.Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  Ω88Π46Ψ8ΧΒ-ΧΡΦ  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (077126090)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 77.126.090,00 ευρώ αντί 369,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

17.Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  ΒΘΙ546Ψ8ΧΒ-30Ο  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου.  Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (076439140)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 76.439.140,00 ευρώ αντί 307,50 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

18.Η  Έγκριση  δαπάνης  με  ΑΔΑ  6ΥΩΞ46Ψ8ΧΒ-ΞΝΕ  που  έχετε καταχωρήσει

συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό δαπάνης στα

στοιχεία  του  δικαιούχου.   Συγκεκριμένα  έχετε  καταχωρίσει  στο  ποσό  της

δαπάνης, το ΑΦΜ του Δικαιούχου (997810020) με συνέπεια να εμφανίζεται το

ποσό των 997.810.020,00 ευρώ αντί 87,00 ευρώ όπως αυτό αναγράφεται στο

ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.
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19.Η  Οριστικοποίηση  πληρωμής  με  ΑΔΑ  61Β446Ψ8ΧΒ-Β0Θ  που  έχετε

καταχωρήσει   συνίσταται σε λανθασμένο ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό

δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου. Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει στο

ποσό  της  δαπάνης,  το  ΑΦΜ  του  Δικαιούχου  (140488625)  με  συνέπεια  να

εμφανίζεται το ποσό των 140.488.625,00 ευρώ αντί 240,00 ευρώ όπως αυτό

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο  που έχετε αναρτήσει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι  θεωρούμε σκόπιμο να θεσπίσετε  εργαλεία  και  διαδικασίες

(π.χ. αυτόματη ανάρτηση από το πληροφοριακό σας σύστημα) ώστε να αποφεύγονται

τέτοιου είδους λάθη και ότι περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σχετικές με

την  εφαρμογή  του  Ν.3861/2010  μπορείτε  να  βρείτε  στην  ιστοσελίδα

https://diavgeia.gov.gr/faq/post.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αυτής της

πρωτοβουλίας έχει εκδοθεί Δελτίο Τύπου και ότι στόχος μας είναι με τη συμμετοχή

εθελοντών  νομικών  (https://ellak.gr/katalogos-nomikon/)  να  συνεισφέρουμε  ενεργά

στον εντοπισμό αποκλίσεων στις καταχωρήσεις των ανάλογων φορέων.

         Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης
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