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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να παρουσιάσει και 
να αναλύσει τις εναλλακτικές δυνατότητες Διαχείρισης Πληροφοριακών 
Συστημάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα γίνει εκτενής αναφορά στις 
ανάγκες των Ο.Τ.Α. για τη χρήση ολοκληρωμένων Πληροφοριακών 
Συστημάτων, καθώς οι ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. και το 
μεγάλο πρόβλημα της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο Τομέα, καθιστούν 
αναγκαία συστήματα διαχείρισης πληροφοριών που να αντεπεξέρχονται στις 
παρούσες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα επιτάσσουν την 
ανάγκη για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων 
Πληροφοριακών Συστημάτων.  
 Επίσης, η απαίτηση για γρήγορη διεκπεραίωση των συναλλαγών, η 
πληθώρα δικαιολογητικών που απαιτείται για την τέλεσή τους, η έλλειψη 
τεχνογνωσίας από την πλευρά των Ο.Τ.Α. και η μη επαρκής μηχανογραφική 
κάλυψη –σε μικρούς κυρίως Δήμους και Κοινότητες- συμβάλλουν προς την 
κατεύθυνση αυτή.  
 Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες από τις εκάστοτε 
Κεντρικές Διοικήσεις για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και 
ευρυζωνικών δικτύων στους Ο.Τ.Α. Η αρχή έγινε με τη δημιουργία των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)1, που σκοπό είχε την πάταξη της 
γραφειοκρατίας και την έκδοση πιστοποιητικών σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα. Εξυπηρετούν πλέον χιλιάδες αιτήσεις ημερησίως, αποσυμφορούν τις 
υπηρεσίες από τον όγκο των δικαιολογητικών, μειώνουν την ταλαιπωρία και 
την αναμονή και όλα αυτά βασιζόμενα στο πολύ πρακτικό και αποτελεσματικό 
Πληροφοριακό Σύστημα που διαχειρίζεται μία ενιαία Βάση Δεδομένων του 
Υπουργείου Εσωτερικών.  
 Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο εγχείρημα ενοποίησης πληροφοριακών 
συστημάτων και ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στο Δημόσιο, ίσως ένα από 
τα μεγαλύτερα έργα που πραγματοποιήθηκαν ποτέ στο Δημόσιο Τομέα, το 
Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, που μεταξύ των 
άλλων θα προσφέρει δυνατότητες «άγνωστες» στο Δημόσιο Τομέα, όπως 
τηλεδιασκέψεις, τηλεκπαίδευση, ενοποιημένες υπηρεσίες, σύνδεση στο 
Διαδίκτυο με μεγάλο εύρος ζώνης, υπερσύγχρονα τηλεφωνικά κέντρα κ.ά., θα 
δώσει τη δυναμική ώθηση στη γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση των 
πληροφοριών από τους Ο.Τ.Α.  
 Η μεθοδολογία προσέγγισης της εργασίας αυτής βασίζεται στην 
ανάλυση των λειτουργιών των Ο.Τ.Α. Η προσέγγιση αυτή πραγματοποιήθηκε 
σε πραγματικό περιβάλλον με αναλυτική καταγραφή των αναγκών ενός 
συγκεκριμένου Ο.Τ.Α. (Δήμος Αμπελοκήπων). Εξετάστηκαν οι υπάρχουσες 
δομές του Πληροφοριακού Συστήματος που χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος 
Δήμος, η δικτυακή υποδομή, τα προβλήματα που προκύπτουν από τη 
διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος, οι απαιτήσεις των χρηστών και ο 
εναρμονισμός των μηχανογραφικών λειτουργιών με την υπάρχουσα Κρατική 
Νομοθεσία. 
                                                 
1 http://www.kep.gov.gr 
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 Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, εκτίθενται αναλυτικά οι στόχοι των 
Πληροφοριακών Συστημάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Ο.Τ.Α., οι 
προδιαγραφές τους έτσι όπως ορίζονται από την Κρατική Νομοθεσία και οι 
χρήστες των συστημάτων αυτών με τους ρόλους τους. Γίνεται επίσης μία 
εκτενής αναφορά και περιγραφή των εφαρμογών της Δ.Α.Ε.Μ. (Δήμος 
Αθηναίων Επιχείρηση Μηχανοργάνωσης) και πλήρης περιγραφή του 
Πληροφοριακού Συστήματος ενός συγκεκριμένου Ο.Τ.Α. (Δήμος 
Αμπελοκήπων). Η Διπλωματική Εργασία κλείνει με την περιγραφή του Δικτύου 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και της σημασίας του στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών Δικτύων 
στους Ο.Τ.Α. και στη Δημόσια Διοίκηση συνολικά, καθώς επίσης και με τις 
μελλοντικές προοπτικές και τα προβλήματα διαχείρισης Π.Σ. για την 
υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
Ο.Τ.Α. 

1.1. Οι στόχοι των συστημάτων και οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. 

Η Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης2 έχει 
θεσμοθετηθεί και υλοποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΕΠΤΑ), το οποίο χρηματοδοτεί την εφαρμογή του προγράμματος 
«Ι.Καποδίστριας». Το υποπρόγραμμα 2 του ΕΠΤΑ καλύπτει τις βασικές 
δαπάνες οργάνωσης, μηχανοργάνωση και κατάρτιση του ανθρώπινου 
δυναμικού των νέων ΟΤΑ. 

Οι διαδικασίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος 
μηχανοργάνωσης ΟΤΑ3 και οι στόχοι του προγράμματος μηχανοργάνωσης των 
ΟΤΑ είναι:  
 
• Η μηχανοργάνωση των νέων δήμων του Προγράμματος «Ι. 

Καποδίστριας»4 με ταχύ ρυθμό ώστε να ικανοποιηθούν έγκαιρα οι ανάγκες 
οργάνωσης και λειτουργίας τους 

• Η τεχνική και οικονομική υποστήριξη των Δήμων που δεν εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας» για την αναβάθμιση και επέκταση του 
μηχανογραφικού τους συστήματος και με ειδικότερο στόχο την εφαρμογή 
του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 

 
Οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος στοχεύουν: 

 
• στην αποδοτική αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν 
• στη διασφάλιση των θεσμικών προβλέψεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών ώστε το έργο να είναι λειτουργικό για τους Δήμους 
 

Η εικόνα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ όπως διαμορφώνεται μετά την 
εφαρμογή του «Ι. Καποδίστριας» παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΟΤΑ Αριθμός ΟΤΑ πριν την 
εφαρμογή του ν. 2539/97 

Αριθμός ΟΤΑ μετά την 
Εφαρμογή του ν.2539/97 

Δήμοι 456 900 
Κοινότητες 5.318 133 
Σύνολο 5.775 1.033 

 
Επειδή οι ΟΤΑ διαφοροποιούνται βάσει: 

• του πληθυσμού 
• της υφιστάμενης οργανωτικής δομής και στελέχωσης και 

                                                 
2 Ν.2539/97 (Φ.Ε.Κ. 244/4-12-97, Τεύχος Α΄) «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Καποδίστριας)» 
3  4/2/1999 – Α.Π. οικ 4151 Εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΔΑ 
4 Ν. 2539/1997 
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• της υπάρχουσας μηχανογραφικής υποδομής, 
κρίθηκε αναγκαίο να ομαδοποιηθούν οι ΟΤΑ σε κατηγορίες για τις οποίες θα 
υπάρξει διαφοροποιημένη προσέγγιση ως προς την προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού. 
 

Για να επιτευχθεί η επιτόπου τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των 
Περιφερειών για την κατάταξη των ΟΤΑ σε κατηγορίες και την διεξαγωγή των 
διαγωνισμών προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού από νομό κρίθηκε 
αναγκαίο να συγκροτηθούν Ομάδες Εργασίας ανά Νομό, οι οποίες σε 
συνεργασία με την Κεντρική Ομάδα Έργου, να αποτελούν την δομή 
υποστήριξης για τον σχεδιασμό και εφαρμογή του Προγράμματος. 

Οι ΟΤΑ κατ' αρχάς, κατετάγησαν στις παρακάτω κατηγορίες 
(πληθυσμιακή κατάταξη βάσει του πληθυσμού απογραφής 1991): 

 
Κατηγορία ΟΤΑ 

Α Κοινότητες και Δήμοι με πληθυσμό μέχρι 3000 κατοίκους 
Β Δήμοι με πληθυσμό από 3001 έως 5000 κατοίκους 
Γ Δήμοι με πληθυσμό από 5001 έως 10000 κατοίκους 
Δ Δήμοι με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10000 κατοίκους 

 
Στη συνέχεια οι Ομάδες Εργασίας Νομού, βάσει οδηγιών της Κεντρικής 

Ομάδας Εργασίας και λαμβάνοντας υπόψιν τους τις διαφοροποιήσεις των ΟΤΑ 
σχετικά με την οργανωτική δομή, την υπάρχουσα στελέχωση, την διασπορά 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων και την υπάρχουσα μηχανογραφική κατάσταση 
του κάθε ΟΤΑ, κατέταξαν τελικά τους ΟΤΑ στις διαφορετικών 
μηχανογραφικών αναγκών  κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ (τελική μηχανογραφική 
κατάταξη). 
 
 

1.2. Το Πληροφοριακό Σύστημα των Ο.Τ.Α. και η δομή του 

Ως Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΤΑ ορίζεται το σύνολο των 
μηχανογραφικών εφαρμογών και το σύνολο των φυσικών αρχείων στο οποίο 
αποθηκεύονται και φυλάσσονται τα στοιχεία και τα λοιπά δεδομένα που 
απαιτούνται ώστε ο ΟΤΑ να λειτουργεί ορθά και αποτελεσματικά. Οι 
πληροφορίες οι οποίες φυλάσσονται στο Πληροφοριακό Σύστημα είναι 
ποικίλες και καταχωρούνται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

Η εισαγωγή και εφαρμογή ολοκληρωμένων και σύγχρονων 
πληροφοριακών συστημάτων για την κάλυψη των βασικών λειτουργιών των 
ΟΤΑ θα πρέπει να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κάθε 
ΟΤΑ. Επιπλέον η δημιουργία ενιαίου Οργανωτικού αλλά και Πληροφοριακού 
Περιβάλλοντος στους ΟΤΑ θα έχει σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία του 
συνόλου της Αυτοδιοίκησης και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 
ένταξη των ΟΤΑ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της χώρας. 

Από την εμπειρία προηγούμενων προσπαθειών για την Μηχανογράφηση 
των ΟΤΑ, και των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, για την επιτυχή πορεία 
της Μηχανογράφησης των ΟΤΑ και τη δημιουργία του Πληροφοριακού τους 
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Συστήματος, κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο να υπάρχουν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

 
• Να υπάρχουν κοινές προδιαγραφές για τις εφαρμογές λογισμικού και 

πάντοτε με την πρόβλεψη για λειτουργία σε δίκτυο ώστε να είναι εφικτή η 
μηχανογραφική κάλυψη των αποκεντρωμένων μονάδων του ΟΤΑ 
(Δημοτικά Διαμερίσματα, εργοτάξια κ.λπ.) 

• Να υπάρχει συμβατότητα των υπολογιστικών συστημάτων των ΟΤΑ, 
δυνατότητα δικτύωσης και πρόβλεψη για την επικοινωνία με το διαδίκτυο 
και τους λοιπούς ΟΤΑ 

• Να υπάρχει, σε τοπικό επίπεδο, διαρκής και καλής ποιότητας τεχνική 
υποστήριξη 

• Να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού των ΟΤΑ και πρόβλεψη για την ύπαρξη εξειδικευμένου 
προσωπικού 

 
 

1.3. Οι Χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος 

Το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΤΑ πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 
διαφορετικών, και με διαφορετικά αντικείμενα, ομάδων (εν δυνάμει χρήστες). 
Η κάθε ομάδα έχει διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις από το Πληροφοριακό 
Σύστημα αλλά και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στο Πληροφοριακό 
Σύστημα του ΟΤΑ:  

 
 

1.3.1. Το Προσωπικό των Ο.Τ.Α. 

Πρώτη ομάδα είναι οι υπηρεσιακός μηχανισμός του ΟΤΑ. Το προσωπικό 
των υπηρεσιών του ΟΤΑ είναι οι βασικοί χρήστες και χειριστές του 
Πληροφοριακού Συστήματος. Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος θα 
έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σωστά και να εκτελούν τις εργασίες 
τους με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτό θα 
λειτουργούν αποδοτικότερα και πλέον εύρυθμα και κατά συνέπεια θα 
λειτουργεί σωστά, αποδοτικά και αποτελεσματικά ο ΟΤΑ.  

Επειδή οι υπάλληλοι του ΟΤΑ διαχειρίζονται την πληροφορία μέσα στον 
ΟΤΑ, η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος θα κάνει πιο εύκολη την 
καθημερινή χρήση και διαχείριση αυτών των πληροφοριών, οι οποίες 
απαιτούνται από τις υπόλοιπες ομάδες, καθώς θα μπορούν: 

 
α)   να είναι καλύτερα ενημερωμένες και έτσι να παρέχουν  
ικανοποιητικότερα τις υπηρεσίες προς τους δημότες, 
β) να τροφοδοτούν με καλύτερα ενημερωμένα και πλέον έγκυρα στοιχεία 

την διοίκηση του ΟΤΑ και 
γ) να επικοινωνούν ευκολότερα με τους συναλλασσόμενους, τους άλλους 

ΟΤΑ και το κράτος 
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Είναι προφανής η σπουδαιότητα και σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης 

και της διαρκούς επιμόρφωσης για τον αποτελεσματικό χειρισμό και την 
βέλτιστη αξιοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος. 

 
 

1.3.2. Οι Πολίτες (Δημότες και Κάτοικοι) 

Δεύτερη ομάδα είναι οι πολίτες (δημότες και κάτοικοι). Αυτή είναι η ομάδα 
από την οποία αντλεί την ύπαρξή του ο ΟΤΑ και της οποίας πρέπει κατά 
προτεραιότητα να καλύπτονται οι ανάγκες. Στη συγκεκριμένοι ομάδα οι 
πολίτες νοούνται ως αποδοχείς των υπηρεσιών του ΟΤΑ. Για τις όποιες 
δραστηριότητες τους που αποτελούν παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΤΑ οι 
πολίτες ως φυσικά πρόσωπα κατατάσσονται στην τελευταία κατηγορία.  

Οι απαιτήσεις για τους πολίτες από το Πληροφοριακό Σύστημα αφορούν 
πιστοποιητικά για τους δημότες, δοσοληψίες για την πληρωμή τελών και 
φόρων, πολεοδομικά θέματα, πληροφορίες για άλλα θέματα που τους 
απασχολούν, έκδοση βεβαιώσεων κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται με την 
μεσολάβηση των υπηρεσιών του ΟΤΑ.  

Στο εγγύς μέλλον, όταν θα έχει αναπτυχθεί αρκετά η παροχή 
πληροφοριών από τον ΟΤΑ με ηλεκτρονικά μέσα, οι πολίτες θα έρχονται σε 
άμεση επαφή με υποσυστήματα του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΤΑ 
(είτε με τη χρήση οθονών επαφής είτε με επικοινωνία μέσω Internet) για να 
αντλήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και να επικοινωνήσουν με τις 
υπηρεσίες του ΟΤΑ για τις οποιεσδήποτε συναλλαγές τους. 

 
 

1.3.3. Οι αιρετοί 

Τρίτη ομάδα είναι οι αιρετοί. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του 
ΟΤΑ έχουν ανάγκη από έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για να 
αντεπεξέλθουν στο επιτελικό έργο τους με κύριο στόχο την ανάπτυξη του 
ΟΤΑ και την εξυπηρέτηση των δημοτών. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα εκτός από την κάλυψη των τρεχουσών, 
διοικητικής φύσεως, αναγκών (αλληλογραφία, αποφάσεις, πρακτικά, κ.λπ.) 
πρέπει να καλύπτει και τις ανάγκες για πληροφορίες (χρηματοοικονομικά 
δεδομένα κ.λπ.) απαραίτητες για την χάραξη της πολιτικής ανάπτυξης του 
ΟΤΑ. 

Στην πλήρη ανάπτυξη του το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να δίνει 
τη δυνατότητα στους αιρετούς να αντλούν με ευκολία, και χωρίς την ανάγκη 
ιδιαίτερα επίπονης εκπαίδευσης, τα απαραίτητα στοιχεία και να δημιουργούν 
σενάρια για την ανάπτυξη του ΟΤΑ μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον. 
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1.3.4. Το Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Άλλη ομάδα αποτελούν οι ΟΤΑ, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι 
Περιφέρειες, το Κράτος και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την 
ομάδα αυτή ο ΟΤΑ, εκτός από δεδομένα διοικητικής υφής ανταλλάσσει και 
πληροφορίες απαραίτητες για τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό και το 
συντονισμό των ενεργειών για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του 
ΟΤΑ. 

Το κράτος και η αυτοδιοίκηση τροφοδοτούν το Πληροφοριακό Σύστημα 
του ΟΤΑ με διοικητική κυρίως πληροφορία (εγκύκλιοι, διάφορα έγγραφα 
κ.λπ.) και ζητούν αντίστοιχες πληροφορίες. Σήμερα η επικοινωνία γίνεται με 
τους κλασσικούς τρόπους μεταφοράς πληροφορίας (fax, έγγραφα, δισκέτες 
κ.λπ.). Όταν το κράτος και οι φορείς της αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ, Νομαρχίες) 
αποκτήσουν Πληροφοριακά συστήματα με δυνατότητες ασφαλούς 
επικοινωνίας τότε όλη αυτή η διοικητική πληροφορία θα ανταλλάσσεται με 
ηλεκτρονικό τρόπο. 

 
 

1.3.5. Οι παροχείς υπηρεσιών προς τους Ο.Τ.Α. 

Τέλος, ιδιαίτερη ομάδα αποτελούν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα 
οποία παρέχουν υπηρεσίες προς τον ΟΤΑ και με τα οποία ο ΟΤΑ έχει 
οικονομικές συναλλαγές. 

Προϊόντος του χρόνου, καθώς όλο και περισσότερο ωριμάζει η πρακτική 
και η τεχνολογία για την ασφαλή ανταλλαγή στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο 
(EDI) και την αυξημένη οικονομική δραστηριοποίηση μέσω των ηλεκτρονικών 
δικτύων (δημοπρασίες, προκηρύξεις, προσφορές κ.λπ.) τόσο θα αυξάνεται και 
η χρήση των δικτύων για οικονομικές περιεχομένου πράξεις αλλά και για απλή 
αλληλογραφία μεταξύ του ΟΤΑ και των συναλλασσομένων με αυτόν. 
 
 

1.4. Οι Λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος 

Οι λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος, στην ολοκληρωμένη του 
μορφή, θα πρέπει να εξυπηρετούν: 

 
• τις εσωτερικές διοικητικές λειτουργίες των υπηρεσιών του ΟΤΑ 
• τις λειτουργίες εξυπηρέτησης των πολιτών (δημοτών και των κατοίκων) 
• τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες 
• τις ανάγκες επικοινωνίας με εξωτερικές πηγές πληροφοριών 
 

Κορμό των λειτουργιών του Πληροφοριακού Συστήματος αποτελούν οι 
λειτουργίες που καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΤΑ. Με την 
κάλυψη των λειτουργιών αυτών εξυπηρετούνται άμεσα και οι πολίτες και οι 
αιρετοί. Με τη δυνατότητα διασύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) 
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αξιοποιούνται και άλλες πηγές πληροφοριών και μελλοντικά τα Πληροφοριακά 
Συστήματα που θα δημιουργηθούν.  

Από το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να εξυπηρετείται όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων του ΟΤΑ και να υποστηρίζονται με εφαρμογές 
πληροφορικής οι διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, 
πολεοδομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές λειτουργίες του ΟΤΑ στις 
αντίστοιχες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ο ΟΤΑ θα πρέπει να ενισχύσει τις 
λειτουργίες Προγραμματισμού και Οργάνωσης ώστε να τεθούν τα θεμέλια της 
οικονομικής ευρωστίας του. 

Ακολουθεί η αντιστοίχηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ με τις 
Μηχανογραφημένες λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος. Δεν είναι 
υποχρεωτικό σε κάθε ΟΤΑ να υπάρχουν όλες αυτές, ή μόνο αυτές, οι 
λειτουργίες, όπως επίσης δεν είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι λειτουργίες να 
είναι μηχανογραφημένες.  

 
 

1.5. Οι λειτουργίες των Ο.Τ.Α. και η μηχανογραφική τους κάλυψη 

1.5.1. Διοικητικές Λειτουργίες 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Δημοτολογίου  Δημοτολόγιο 
Μητρώα αρρένων-Στρατολογία κ.λπ.  Μητρώο Αρρένων 
Εκλογικά Εκλογικά 
Ληξιαρχείο Ληξιαρχείο  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Θέματα Προσωπικού Προσωπικό 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Γραμματειακή υποστήριξη Αυτοματισμός Γραφείου 
Πρωτόκολλο - Αρχείο - Διεκπεραίωση Πρωτόκολλο 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Διοικητική Υποστήριξη Νομικών Προσώπων 
του Δήμου 

Αυτοματισμός Γραφείου 

Άδειες καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 

Διαχείριση Αδειών 
Καταστημάτων 

Διαχείριση αγροτικών θεμάτων Αυτοματισμός Γραφείου 
 
 

1.5.2. Ειδικές Υπηρεσίες 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Διοικητική υποστήριξη δημοτικής αστυνομίας Διαχείριση κλήσεων 

παράνομης στάθμευσης 
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1.5.3. Οικονομικές Λειτουργίες 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Θέματα Λογιστηρίου Λογιστικό Πακέτο 
Σύνταξη /παρακολούθηση προϋπολογισμού - 
Σύνταξη απολογισμού 

Προϋπολογισμός – 
Απολογισμός 

Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής Εντάλματα 
Μισθοδοσία Μισθοδοσία 
Προμήθειες  Προμήθειες 
Διαχείριση υλικών – Αποθήκη Διαχείριση υλικών  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Διαχείριση Εσόδων Εφαρμογές εσόδων και 

τελών 
Ζητήματα δημοτικής Περιουσίας Διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Λειτουργίες Ταμία - Εισπράξεις - Έλεγχοι-
Πληρωμές 

Ταμείο 

 
 

1.5.4. Περιβαλλοντικές Λειτουργίες 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Διοίκηση λειτουργιών- Εποπτεία συνεργείων  
Αποκομιδή απορριμμάτων Διαχείριση διαδρομών 

απορριμματοφόρων  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Διοίκηση λειτουργιών - Υγειονομική προστασία 
νερών 
Συνεργεία ύδρευσης (μετρητές, συντήρηση 
υδρομέτρων, αποκατάσταση βλαβών δικτύου 
κ.λπ.) 
Επεξεργασία λυμάτων ΜΕΛ (βιολογικός 
καθαρισμός) 
Εποπτεία λειτουργίας ΜΕΛ  

Αυτοματισμός Γραφείου 
Εφαρμογές Ύδρευσης,  
Άρδευσης, Αποχέτευσης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Διοίκηση λειτουργιών - Μελέτες ανάπλασης 
Συνεργείο συντήρησης κήπων, πάρκων, 
πλατειών, παιδικών χαρών 
Φυτώριο 
Συντήρηση σιντριβανιών, αυτόματο πότισμα 

Αυτοματισμός Γραφείου 

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
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Διαχείριση - Φύλαξη - Καθαριότητα 
κοιμητηρίου 

Διαχείριση Νεκροταφείου 

Λειτουργίες Λαϊκής Αγοράς Άδειες & Τέλη Λαϊκών 
αγορών 

 
 

1.5.5. Τεχνικές Λειτουργίες 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραμματειακή υποστήριξη των τεχνικών 
υπηρεσιών  

Αυτοματισμός Γραφείου 

Παρακολούθηση / αρχείο τεχνικών έργων 
Σχεδιαστικές εργασίες των τεχνικών 
υπηρεσιών  

Διαχείριση Έργων 
Σχεδιαστικό Πακέτο 

ΛΕΙΤ. ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Μελέτες / επιβλέψεις κτιριακών έργων 
Μελέτες / επιβλέψεις έργων ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πάρκα, 
παιδικές χαρές 
Μελέτες / επιβλέψεις Η/Μ έργων 
Μελέτες / επιβλέψεις έργων οδοποιίας. - 
Κυκλοφορία / στάθμευση οχημάτων 

Διαχείριση Έργων  
Σχεδιαστικό Πακέτο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Επισκευής - Συντήρησης κτιριακών 
εγκαταστάσεων (πχ για δημοτικά, σχολικά 
κτίρια) 
Επισκευής - Συντήρησης έργων οδοποιίας 
Επισκευής - Συντήρησης έργων ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων 
Εργασίες σήμανσης - διαγράμμισης οδών και 
πλατειών 

Διαχείριση Έργων 
Σχεδιαστικό Πακέτο 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η\Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Κίνηση και Συντήρηση οχημάτων και 
μηχανημάτων - Επισκευή Συντήρηση Η\Μ 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
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1.5.6. Πολεοδομικές Εφαρμογές 

Πολεοδομικός Σχεδιασμός 
Τοπογραφικές Εφαρμογές (πράξεις 
αναλογισμού, οικοδομικές γραμμές, 
τροποποιήσεις) 
Κτηματολόγιο 
Έκδοση οικοδομικών αδειών 
Έλεγχος αυθαιρέτων 

Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών 

 
 

1.5.7. Λειτουργίες Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Γραμματειακή Υποστήριξη Δημάρχου 
Γραμματεία Δ.Σ. – Δ.Ε. 
Γραμματ. υποστήριξη Αντιδημάρχων, 
Επιτροπών Δημ. Συμβουλίου,  

Αυτοματισμός Γραφείου 
(Διευθυνσιογράφος) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Δημοσιότητα -Δημόσιες Σχέσεις -Εθιμοτυπία και 
διοργάνωση εκδηλώσεων 
Επικοινωνία - Εξυπηρέτηση Πολιτών  
Διεθνείς Σχέσεις 

Αυτοματισμός Γραφείου 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
Σύνδεση με Διαδίκτυο 

 

1.5.8. Λειτουργίες Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Αναπτυξιακός Προγραμματισμός 
Θέματα οικονομικής ανάπτυξης (Τουρισμός, 
Υποστήριξη ΜΜΕ) 
Θέματα Ευρωπαϊκής Ενωσης / Προγραμμάτων 
ΕΕ 
Θέματα τεχν. υποδομών & πολεοδομίας 
Θέματα προστασίας περιβάλλοντος 
Θέματα αγροτικής ανάπτυξης 
Θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού 

Αυτοματισμός Γραφείου 
Στατιστικά 
Οργανογράμματα 

Πληροφορική - Υποστήριξη μηχανοργάνωσης 
υπηρεσιών του Δήμου 

Εργαλεία ανάπτυξης 
εφαρμογών και 
τεκμηρίωσης  
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1.5.9. Λειτουργίες Κοινωνικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών 

Θέματα κοινωνικής πολιτικής 
Θέματα πολιτιστικά 
Θέματα παιδείας /σχολικών επιτροπών 
Θέματα νεολαίας - αθλητισμού  

Αυτοματισμός Γραφείου 

 

1.6. Οι Γενικές Αρχές του Λογισμικού των Ο.Τ.Α. 

Οι εφαρμογές λογισμικού είναι από τους βασικούς παράγοντες της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των ΟΤΑ που έχουν μηχανογραφηθεί. 

Για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ 
πρέπει να εξασφαλίζεται ομοιόμορφο, φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον 
εργασίας για τους χρήστες κατά την εκτέλεση της εργασίας τους από το 
λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας 

Οι εφαρμογές πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει την λειτουργία που εξυπηρετούν, να λειτουργούν με συνέπεια και 
ορθότητα, να εξασφαλίζουν για την ακεραιότητα των δεδομένων και την 
ιστορικότητά τους σε όποιο σημείο αυτό απαιτείται και βεβαίως να είναι 
λειτουργικές και φιλικές προς το χρήστη. 

Πέραν τούτων για την ασφαλή λειτουργία απαιτείται η φυσική ασφάλεια 
και προστασία των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων όπου θα 
λειτουργούν οι εφαρμογές λογισμικού.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογικές απαιτήσεις για το Υλικό 
(Hardware), το Δίκτυο (Network), το Λογισμικό Συστήματος (System 
Software) και το Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) 
 

1.6.1. Ανοικτά Συστήματα (Open Systems) 

Η γενική φιλοσοφία των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 
να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open 
Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» 
υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και 
την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards) που διασφαλίζουν: 

 
• την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και 

λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών 
• την μέσω δικτύων συνεργασία και εφαρμογών που βρίσκονται σε 

διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα 
• τη δυνατότητα πολλαπλής εγκατάστασης των εφαρμογών και 

προσαρμογής τους σε όλες τις πλατφόρμες (μεταφερτότητα) 
• την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων 

χωρίς αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία 
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Βασικότερα λειτουργικά συστήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν με 
τον όρο «ανοικτά» είναι το Unix/Linux και τα Windows NT. 

Το Unix (και το πρόσφατο Linux) χρησιμοποιείται σε workstations, servers 
καθώς και σε μεσαία και μεγάλα συστήματα για την εξυπηρέτηση πολλών 
χρηστών (multi-user), πολλών ταυτόχρονων εφαρμογών (multi-tasking) και 
εφαρμογών πραγματικού χρόνου (real time). Το Unix αποτέλεσε το πρότυπο 
για τα συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής και έχει ενσωματωμένη την 
υποστήριξη των δικτυακών πρωτοκόλλων που αποτελούν σήμερα τα de-facto 
πρότυπα της αγοράς. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις του για συστήματα 
διαφόρων κατασκευαστών και έχει μεγάλη εγκατεστημένη βάση εφαρμογών, 
ιδιαιτέρως δε στο χώρο των servers. 

Τα Windows NT, ο κυριότερος ανταγωνιστής του Unix τα τελευταία 
χρόνια, χαρακτηρίζεται εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά (multi-user, 
multi-tasking, κ.λπ.) και από την μεγάλη υποστήριξη σε επίπεδο εφαρμογών, 
με βασικό πλεονέκτημα κυρίως την ύπαρξη εφαρμογών που διαθέτουν ένα 
σταθερό, χρηστικό και απλό γραφικό περιβάλλον όμοιο με αυτό του 
περιβάλλοντος των προσωπικών υπολογιστών (Windows 95/98).  

 

1.6.2. Αρχιτεκτονική Client-Server 

Βασικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής Client - Server είναι η 
αξιοποίηση των δικτύων για την κατανεμημένη επεξεργασία προβλημάτων. 
Μια εφαρμογή πελάτης (client), που συνήθως επικοινωνεί με τον χρήστη, ζητά 
από τον εξυπηρετητή (server), που συνήθως βρίσκεται σε διαφορετικό 
υπολογιστικό σύστημα, να επεξεργαστεί ένα σύνθετο αίτημα για το οποίο έχει 
το πλεονέκτημα να έχει ή τα στοιχεία ή την υπολογιστική ισχύ να το 
διεκπεραιώσει γρήγορα.  

Τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής client - server είναι η ευελιξία για 
την κατανομή κόστους μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, 
η ευκολία ολοκλήρωσης και εξυπηρέτησης απομακρυσμένων σταθμών 
εργασίας, η αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και η μεγάλη ευκολία στην 
επεκτασιμότητα. 

 
 

1.6.3. Οι Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (RDBMS) 

Οι σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης 
Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Relational Data Base Management Systems - 
RDBMS) έχουν καθιερωθεί σαν η πλέον ομοιόμορφη προσέγγιση στην 
διαχείριση στοιχείων, με ταυτόχρονη αποδέσμευση από τα ιδιωτικά 
συστήματα αποθήκευσης των δεδομένων.  

Με τη χρήση αρχιτεκτονικών client - server η πρόσβαση στα δεδομένα 
πολλών Βάσεων Δεδομένων μπορεί να γίνει με διαφανή τρόπο και ανεξάρτητα 
από το μέγεθος των Βάσεων Δεδομένων ή το μέγεθος και την ταχύτητα των 
εμπλεκόμενων υπολογιστικών συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
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καλύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής και ανεξαρτητοποιούνται οι 
εφαρμογές από τα δεδομένα που χρησιμοποιούν. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων μπορούν να 
συνοψιστούν στα εξής: 

 
• Μεταφερσιμότητα των εφαρμογών 
• Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 
• Αποδοτική διαχείριση της Βάσης Δεδομένων 
• Δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη σε παραθυρικό 

περιβάλλον 
• Αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος με ικανοποιητικό χρόνο 

απόκρισης στην περίπτωση αποτυχίας κάποιου τμήματος του συνολικού 
συστήματος. 

• Δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. 
 
 

1.6.4. Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (GUI) 

Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας Χρήστη με τον Υπολογιστή 
(Graphical User Interface - GUI) αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία για 
την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και από άτομα που δεν έχουν ειδικές 
γνώσεις Υπολογιστών. 

Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας προσφέρει: 
 

• Ευκολία εκμάθησης της εφαρμογής 
• Ευκολία στη χρήση και κατά συνέπεια αύξησης της παραγωγικότητας 
• Δυνατότητα διαχείρισης ήχου και εικόνας 
 
 

1.6.5. Το Λογισμικό Συστημάτων 

Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν σε κάθε ΟΤΑ είναι ένας 
τουλάχιστον εξυπηρετητής (server) και κάποιος αριθμός σταθμών εργασίας. 
Στη συνέχεια περιγράφονται οι γενικές αρχές που πρέπει να ισχύουν για το 
λογισμικό συστήματος, το λογισμικό κοινής χρήσης και το λογισμικό 
διαχείρισης των υπολογιστικών συστημάτων. 

Ο server και οι σταθμοί εργασίας θα είναι συνδεδεμένοι σε ένα τοπικό 
δίκτυο (LAN) και θα επικοινωνούν μεταξύ τους τουλάχιστον με το 
πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocol). 
Στον server θα υπάρχει εγκατεστημένο, και σε λειτουργία, Σύστημα 
Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Relational Data Base Management 
System - RDBMS). Η έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων 
Δεδομένων θα πρέπει να είναι η τελευταία έκδοση που θα είναι συμβατή με το 
υπόλοιπο λογισμικό συστήματος. 
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Επίσης θα είναι εγκατεστημένο λογισμικό και υλικό για τη λήψη των 
αντιγράφων ασφαλείας (Backup) και των δεδομένων του server και των 
αρχείων που θα βρίσκονται στους σταθμούς εργασίας. 

Ο server και οι σταθμοί εργασίας θα διαθέτουν λειτουργικό σύστημα με εξ 
ολοκλήρου γραφικό περιβάλλον εργασίας (Graphical User Interface - GUI) για 
την επικοινωνία με τον χρήστη. 

Το υλικό και το λογισμικό του κάθε υπολογιστικού συστήματος και όλες οι 
εφαρμογές πρέπει: 

 
• Να μη παρουσιάζουν πρόβλημα στη διαχείριση του έτους 2000 
• Να λειτουργούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ-928 5 με τις επεκτάσεις για τη 

χρήση του Ευρώ6 
• Να υποστηρίζουν το σύμβολο του Ευρώ (εμφάνιση στο πληκτρολόγιο, 

στην οθόνη και στις εκτυπώσεις)  
 
 

1.6.6. Το Λογισμικό Εφαρμογών 

Κοινές απαιτήσεις για όλες τις εφαρμογές είναι: 
 

• Η πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται 
• Η ακεραιότητα των δεδομένων της εφαρμογής 
• Η φιλικότητα προς τον χρήστη και η παροχή όλων εκείνων των 

διευκολύνσεων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής 
• Η ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων της εφαρμογής 
• Η ανεξαρτησία των στοιχείων από την εφαρμογή συγκεκριμένου 

παραγωγού 
• Η ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την εξαγωγή όλων των 

στοιχειών της εφαρμογής από την Βάση Δεδομένων και την εισαγωγή 
εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. 

 
Είναι προφανές ότι απαιτείται η επαρκής εκπαίδευση των χρηστών για την 

αποτελεσματική χρήση της κάθε εφαρμογής. 
 
 

1.6.7. Λειτουργία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 

Κάθε εφαρμογή είναι απαραίτητο να λειτουργεί σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει τη μηχανογραφημένη λειτουργία. 

Από το θεσμικό πλαίσιο καθορίζονται τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι 
υποχρεωτικές λειτουργίες που πρέπει να διενεργούνται από την εφαρμογή. Η 
εφαρμογή είναι απαραίτητο να αποθηκεύει σε Βάση Δεδομένων όλα αυτά τα 
στοιχεία. Παράλληλα από την καθημερινή λειτουργία και τις ανάγκες των 
                                                 
5.  Εκτός πιθανόν κάποιων προγραμμάτων των λειτουργικών συστημάτων τα οποία εισάγονται και δεν έχουν 

μεταγλωττιστεί στην Ελληνική γλώσσα. 
6.  http://www.ispo.cec.be/y2keuro/euroit.htm,  http://www.ispo.cec.be/y2keuro/src/eupract.htm  
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χρηστών της εφαρμογής μπορεί να προκύπτει η ανάγκη επέκτασης με 
επιπλέον δεδομένα και λειτουργίες, αν βέβαια αυτό επιτρέπεται από το 
θεσμικό πλαίσιο. 

Είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση της εφαρμογής όποτε αλλάζει το 
θεσμικό ή κανονιστικό πλαίσιο. 

 
 

1.6.8. Παράλληλη λειτουργία πολλών χρηστών 

Σε περιβάλλοντα, όπως αυτά των ΟΤΑ είναι απαραίτητη η πρόσβαση 
πολλών ατόμων σε κοινά δεδομένα. Στις περιπτώσεις αυτές η εφαρμογή είναι 
απαραίτητο: 

 
• να εξυπηρετεί πολλούς ταυτόχρονους χρήστες (multi-user). 
• να λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου και στο μοντέλο πελάτη - 

εξυπηρετητή (client-server) 
• να αποθηκεύει τα δεδομένα σε ένα εξυπηρετητή (server) που θα είναι 

προσβάσιμος από όλους τους χρήστες 
• να αποθηκεύει τα δεδομένα σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών 

Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) ώστε να διασφαλίζεται η εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση και η ακεραιότητα των δεδομένων. 

 
 

1.6.9. Φιλικότητα προς το χρήστη 

Η τεχνολογική εξέλιξη έχει πλέον καθορίσει ότι η λειτουργία σε γραφικό 
περιβάλλον είναι η ελάχιστη απαίτηση που μπορεί κάποιος να έχει από μια 
σύγχρονη εφαρμογή. 

Παράλληλα έχει γενικευτεί η χρήση του ποντικιού (mouse), των διαφόρων 
τύπων μενού (drop-down, popup menus) και των εργαλειοθηκών (toolbars). Η 
ευκολία και η ομοιομορφία, στο χειρισμό των εφαρμογών, δίνουν τη 
δυνατότητα στον χρήστη, εύκολα να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της 
εφαρμογής και να επικεντρώσει την προσπάθεια του στην για εκμάθηση της 
ουσίας της εφαρμογής. 

Επιπλέον σε όποιο σημείο της εφαρμογής και αν βρίσκεται ο χρήστης και 
σχεδόν για κάθε μία από τις λειτουργίες η βοήθεια βρίσκεται «ένα κλικ 
μακριά». 
 
 

1.6.10. Εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στα δεδομένα 

Τα στοιχεία που διαχειρίζεται η κάθε εφαρμογή είναι της απόλυτης 
κυριότητας του ΟΤΑ και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
εγκατεστημένα βοηθητικά προγράμματα για την εξαγωγή όλων των στοιχειών 
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της εφαρμογής από την Βάση Δεδομένων και την εισαγωγή εξωτερικών 
στοιχείων από και προς αρχεία συγκεκριμένης δομής. 

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους ΟΤΑ 
(Δημοτολόγιο κ.λπ.) δεν θα πρέπει να είναι «κλειδωμένες». Στην περίπτωση 
που αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας τότε, αρμόδια 
εξουσιοδοτημένος μόνιμος υπάλληλος του ΟΤΑ θα πρέπει να μπορεί να 
ξεκλειδώσει την εφαρμογή χωρίς την παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου. 

 
 

1.6.11. Η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδομένων 

Είναι απαραίτητο: 
 

• Να υπάρχει διάκριση των χρηστών και των αρμοδιοτήτων και ενεργειών 
που τους επιτρέπεται να ενεργούν 

• Να διασφαλίζεται, με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών, η ακεραιότητα 
των δεδομένων της εφαρμογής. 

 
 

1.6.12. Τεχνικά εγχειρίδια της εφαρμογής 

Κάθε εφαρμογή πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τεχνικά 
εγχειρίδια στα οποία, ενδεικτικά, θα αναφέρονται αναλυτικά: 

 
• Τα στοιχεία που αποθηκεύει η εφαρμογή στη Βάση Δεδομένων 
• Τα επιπλέον στοιχεία τα οποία φυλάσσονται ώστε να διασφαλίζεται η 

ακεραιότητα των δεδομένων και να είναι εφικτή η διακρίβωση αλλοιώσεων 
των στοιχείων 

• Εσωτερικές λειτουργίες (συνδεσμολογίες, ενδιάμεσες εγγραφές, μεταφορές 
στοιχείων κ.λπ.) οι οποίες δεν είναι ορατές στον χρήστη και εκτελούνται 
στη διάρκεια δικών του ενεργειών 

• Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής 
• Εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας της εφαρμογής  
• Γενικές οδηγίες για τις εφαρμογές και την ασφάλεια όπου θα δίνονται 

κατευθύνσεις και οδηγίες τουλάχιστον για τα ακόλουθα θέματα τα οποία 
θα είναι και θέματα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων: 

 
1. Που θα πρέπει να αποθηκεύονται τα προγράμματα και τα αντίστοιχα 

εγχειρίδια 
2. Ποιοι θα πρέπει να ασχολούνται με τη δημιουργία των αντιγράφων; Ποιες 

διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται. Πως αξιολογούνται και πως 
βελτιώνονται οι διαδικασίες αυτές 

3. Ποιοι τύποι πρόσβασης σε προγράμματα και δεδομένα αρχείων θα πρέπει 
να προσφέρονται; Πως θα ελέγχεται η πρόσβαση 
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4. Ποια πολιτική πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με τη χρήση και αλλαγή 
κωδικών, συνθηματικών ή άλλων μυστικών πληροφοριών απαραίτητων για 
την επαλήθευση της ταυτότητας κατά τον έλεγχο της πρόσβασης 

5. Ποια πολιτική πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με την καταγραφή και 
αξιοποίηση παραβιάσεων δικαιωμάτων πρόσβασης σε προγράμματα και 
αρχεία δεδομένων. Τι λογισμικό ή/και υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
τον έλεγχο πρόσβασης 

6. Ποιες διαδικασίες επανεκκίνησης και επανόρθωσης (recovery) πρέπει να 
ενσωματωθούν και αξιοποιηθούν 

7. Ποιες διαδικασίες ελέγχου και τεκμηρίωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

8. Ποιες διαδικασίες ελέγχου των μέτρων προστασίας πρέπει να 
ακολουθούνται για την αξιολόγηση της επάρκειας αυτών; Πως μπορούν 
αυτές να βελτιώνονται διαρκώς 

9. Πως μπορούν τα δεδομένα ή πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή 
απόρρητου χαρακτήρα να προστατεύονται κατά την αποθήκευσή και 
μετάδοσή τους από υποκλοπή. Ποια πρέπει να χαρακτηρισθούν σαν 
απόρρητα. Σύμφωνα με ποιους κανόνες και διαδικασίες 

10. Πως μπορούν να ελέγχονται οι διάφορες ρουτίνες και διαγνώσεις για την 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων μέσων ειδοποίησης ή ενημέρωσης 
κρίσιμης σημασίας 

 
 

1.7. Οι Προδιαγραφές των Εφαρμογών 

1.7.1. Κοινές Προδιαγραφές των Εφαρμογών 

o Στατιστικά στοιχεία 
Δυνατότητα παράθεσης γραφημάτων (ιστογράμματα και πίτες), για 

κάθε αιτούμενο στατιστικό στοιχείο ή και δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων 
για την επεξεργασία με στατιστικά πακέτα ή εφαρμογές δημιουργίας 
γραφημάτων. 

 
o Ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων 

I. Ορισμός χρηστών και έλεγχος προσβάσεων στη λειτουργία του 
προγράμματος, με διαφορετικά προνόμια ανά διαδικασία ή και 
οθόνη 

II. Διαδικασίες λήψης και αποκατάστασης αντιγράφων ασφαλείας 
(backup) 

III. Ιστορικότητα μεταβολών. Δυνατότητα τήρησης του ιστορικού των 
μεταβολών επιλεγμένων στοιχείων. Ενδεικτικά θα πρέπει να 
τηρούνται: 

IV. Περιγραφή του στοιχείου που τροποποιήθηκε (π.χ. όνομα πεδίου). 
V. Παλιά και νέα τιμή αυτού του στοιχείου και ημερομηνία 

τροποποίησης 
VI. Η ταυτότητα του χειριστή που έκανε την τροποποίηση 
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o Διαδικασίες εισαγωγής - εξαγωγής όλων των δεδομένων από 
και σε ASCII αρχεία7  
Διασφάλιση φυσικής και λογικής ανεξαρτησίας των δεδομένων από την 

εφαρμογή και δυνατότητα προσπέλασης των δεδομένων με οποιοδήποτε 
εργαλείο που στέλνει SQL requests στη βάση δεδομένων. 

 
o Εγχειρίδια της εφαρμογής 

I. Τεχνικά εγχειρίδια 
II. Παρουσίαση της σχεδίασης της βάσης δεδομένων, της 

συνδεσμολογίας των πινάκων, των μεθόδων που προκρίθηκαν για 
την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων κ.λπ. 

III. Εγχειρίδια χρήσης 
IV. Αναλυτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις 

οδηγίες χρήσης διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 
 

o Λειτουργικά στοιχεία της εφαρμογής 
I. Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi 

user) 
II. Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από 

περισσότερους του ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς 
εργασίας 

III. Τήρηση των δεδομένων της εφαρμογής σε server Βάσης 
Δεδομένων (Data Base Server) 

IV. Υλοποίηση της εφαρμογής με αρχιτεκτονική client-server 
V. Αντιμετώπιση του προβλήματος του έτους 2000 

VI. Δυνατότητα διαχείρισης χρηματικών ποσών και σε Ευρώ. 
 
 
o Επικοινωνία με τον χρήστη 

 
I. Γραφικό περιβάλλον (GUI) 

II. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ύπαρξη παραθύρων (όχι Dos, 
Console/VGA κ.λπ.), διαφόρων τύπων μενού (drop-down, popup 
menus), εργαλειοθηκών (toolbars), εικονιδίων, τη χρήση του 
ποντικιού (mouse) κ.λπ. 

III. Άμεση υποστήριξη βοήθειας (On-line help) 
IV. Ενσωμάτωση στην εφαρμογή on-line υποστήριξης και οδηγίες 

προς τους χρήστες, ανά διαδικασία ή και οθόνη σε μορφή PDF, 
Windows Help ή HTML 

V. Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα 
VI. Ειδοποίηση του χρήστη με όρους οικείους προς αυτόν. 
 
 

                                                 
7  Πιστοποίηση (ELOT-928) 
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1.7.2. Δημοτολόγιο 

Οι εργασίες του Δημοτολογίου εντάσσονται στις λειτουργίες της 
Δημοτικής κατάστασης του Δήμου. Αφορούν το σύνολο των φακέλων – 
μερίδων με τα στοιχεία κάθε οικογένειας που κατοικεί στο Δήμο και είναι 
γραμμένη στα αρχεία του. Προορισμός του είναι η παροχή πληροφοριών που 
αφορούν την ατομική ή οικογενειακή κατάσταση του δημότη. 

 
 Οι εργασίες του Δημοτολογίου περιλαμβάνουν: 
 
• Τη σύνταξη, ενημέρωση και τήρηση των βιβλίων του Δημοτολογίου 
• Τη τήρηση, για κάθε οικογένεια, φακέλου με τα σχετικά δικαιολογητικά 

καθώς και το αρχείο αποφάσεων μεταβολών στο δημοτολόγιο 
• Την έκδοση πιστοποιητικών. 
 
 
Α. Στοιχεία της εφαρμογής 
 

o Τήρηση Αρχείου Δημοτών και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, 
διαγραφή). Για κάθε οικογενειακή μερίδα και για κάθε μέλος της 
μερίδας θα πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία: 

 
 Ο αριθμός μερίδας (αλφαριθμητικό πεδίο) 
 Ο αριθμός μέλους 
 Το φύλο 
 Οικογενειακή σχέση (αρχηγός, σύζυγος, γιος, κόρη) 
 Το είδος της εγγραφής (κανονική, ενδεικτική, κ.λπ.) 
 Ένδειξη για διαγραμμένο μέλος 
 Η οικογενειακή κατάσταση 
 Το επώνυμο 
 Το όνομα 
 Το επώνυμο και το όνομα του πατέρα 
 Το επώνυμο ή το γένος και το όνομα της μητέρας 
 Η ημερομηνία εγγραφής στο Δημοτολόγιο 
 Η απόφαση εγγραφής στο Δημοτολόγιο 
 Η ημερομηνία της απόφασης εγγραφής στο Δημοτολόγιο 
 Η διεύθυνση κατοικίας (οδός - αριθμός - περιοχή - Τ.Κ.) 
 Το επάγγελμα 
 Το θρήσκευμα 
 Η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης 
 Τα στοιχεία δήλωσης της γέννησης (ημερομηνία, ληξιαρχείο, αριθμός 
πράξης, τόμος, έτος) 

 Τα στοιχεία του Μητρώου Αρρένων (τόπος, αριθμός, έτος) για τα 
άρρενα μέλη 

 Ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας 
 Η ημερομηνία κτήσης ιθαγένειας 
 Ο τρόπος κτήσης ιδιότητας του δημότη 
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 Τα στοιχεία της παλαιάς οικογενειακής μερίδας (αριθμός μερίδας, 
αριθμός μέλους, τόπος) 

 Παρατηρήσεις – σχόλια. 
 

Επιπλέον αν πρόκειται για σύζυγο, πρέπει να τηρούνται: 
 Ο βαθμός γάμου του συζύγου με τη συγκεκριμένη σύζυγο 
 Ο βαθμός γάμου της συζύγου με τον συγκεκριμένο σύζυγο 
 Τα ληξιαρχικά στοιχεία δήλωσης του γάμου (ληξιαρχείο, ημερομηνία, 
αριθμός πράξης, τόμος, έτος) 

 Ο τύπος γάμου (πολιτικός, θρησκευτικός ή και τα δύο) 
 Η ημερομηνία και ο τόπος τέλεσης του πολιτικού γάμου 
 Η ημερομηνία και ο τόπος τέλεσης του θρησκευτικού γάμου 
 Το δόγμα του θρησκευτικού γάμου 

 
Για τέκνο αναγνωρισμένο εκτός γάμου επιπλέον πρέπει να τηρείται: 

 Ένδειξη για αναγνωρισμένο τέκνο του συζύγου ή της συζύγου. 
 

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις που απαιτείται η τήρηση 
στοιχείων για τόπο, για κάθε έναν από αυτούς πρέπει να τηρούνται: 

 
 Η ονομασία του τόπου στην περίπτωση που χρειάζεται να 
προσδιοριστεί η περιοχή ή συνοικία μεγάλου δήμου ή κοινότητας 
λόγω συνένωσης 

  Ένδειξη αν πρόκειται για δήμο ή κοινότητα 
  Το όνομα του δήμου ή κοινότητας που ανήκει ο τόπος 
  Το όνομα του δημοτικού διαμερίσματος αν είναι δημοτικό 
διαμέρισμα 

  Ο νομός του δήμου ή κοινότητας 
  Η χώρα του δήμου ή κοινότητας 

 
Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις που απαιτείται η τήρηση 

στοιχείων για Ληξιαρχείο, για κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να τηρούνται: 
 

 Το όνομα του δήμου ή κοινότητας του Ληξιαρχείου 
 Το όνομα του δημοτικού διαμερίσματος αν είναι δημοτικό 
διαμέρισμα 

 Ο νομός του δήμου ή κοινότητας 
 Χαρακτηρισμός αν πρόκειται για ένα από τα ειδικά ληξιαρχεία 
Αθήνας, Πειραιά ή Θεσσαλονίκης 

 
o Τήρηση αρχείου ενδείξεων διαγραφών μελών οικογενειακής 
μερίδας και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή). Για 
διαγραμμένα μέλη πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον: 

 
 Η αιτία διαγραφής 
 Η ημερομηνία του συμβάντος 
 Τα ληξιαρχικά στοιχεία της διαγραφής 
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 Η ημερομηνία της διαγραφής 
 Τα στοιχεία της νέας οικογενειακής μερίδας (αριθμός μερίδας, 
αριθμός μέλους, τόπος), στην περίπτωση που η διαγραφή γίνεται 
λόγω μεταφοράς σε νέα οικογενειακή μερίδα. 

 
 
Β. Λειτουργίες της εφαρμογής 
 

o Χειρισμός ημερομηνιών 
 Δυνατότητα τήρησης ημερομηνιών με ελλιπή στοιχεία (π.χ. μόνο 
έτος, διαφοροποίηση από την 1/1/έτους) 

 Δυνατότητα χρονολογικής ταξινόμησης των ελλιπών ημερομηνιών σε 
σχέση με τις υπόλοιπες. 

 
o Δυνατότητα καταχώρισης δύο ή και περισσοτέρων ονομάτων. 

(Πρακτικά απεριόριστο μήκος). 
 
o Μεταφορά στοιχείων σε νέα οικογενειακή μερίδα 

 Αυτόματη μεταφορά των στοιχείων της παλιάς μερίδας στη νέα 
 Αυτόματη διαγραφή της παλιάς μερίδας και ενημέρωσή της με τα 
στοιχεία της νέας. 

 
o Έκδοση και τήρηση Πράξεων Δημάρχου. 
 Για κάθε μία από τις προηγούμενες ενέργειες θα πρέπει να εκδίδεται και 
η αντίστοιχη πράξη Δημάρχου. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να τηρούνται 
και να είναι διαθέσιμες οποτεδήποτε ζητηθούν. Αναλυτικά οι πράξεις 
Δημάρχου αφορούν τις ενέργειες: 
 

 Δημιουργία νέας οικογενειακής μερίδας 
 Εγγραφή σε υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα 
 Εγγραφή νεογέννητων ή ανηλίκων 
 Διαγραφή από το Δημοτολόγιο 
 Προσθήκη κυρίων ονομάτων ανηλίκων 
 Προσθήκη / συμπλήρωση στοιχείων 
 Διόρθωση / μεταβολή στοιχείων. 

 
o Αναζητήσεις με οποιαδήποτε κριτήρια. 

 Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήποτε χαρακτηριστικού του 
δημότη (π.χ. όνομα, φύλο, ηλικία, τόπος γέννησης) ή και 
οποιουδήποτε συνδυασμού χαρακτηριστικών 

 Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με 
τη λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών 

 
o Έκδοση πιστοποιητικών. 

 Έκδοση πιστοποιητικών με χρήση της διαδικασίας της αναζήτησης 
(δημότης και τύπος πιστοποιητικού) 
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 Προσαρμογή του κειμένου του πιστοποιητικού από τα στοιχεία της 
οικογενειακής μερίδας και του μέλους 

 Δυνατότητα ομαδικής εκτύπωσης πιστοποιητικών βάσει κριτηρίων 
(μαζική εκτύπωση). 

 
o Πιστοποιητικά 

 Οικογενειακής κατάστασης (άνδρες – γυναίκες) 
 Ατομικό γενικής χρήσης (άνδρες – γυναίκες - παιδιά) 
 Για έκδοση δελτίου ταυτότητας (άνδρες – γυναίκες – παιδιά) 
 Ταυτοπροσωπίας γενικής χρήσης (άνδρες – γυναίκες – παιδιά) 
 Οικογενειακής κατάστασης Ο.Γ.Α. (άνδρες - γυναίκες χήρες ή 
διαζευγμένες) 

 Πλησιέστερων συγγενών (αποβιώσαντες – αποβιώσασες) 
 Αποβιώσαντος(για άγαμο, έγγαμο - έγγαμη, άγαμη) 
 Για ΝΑΤ (για αρχηγούς μερίδων) 
 Στρατολογίας (απλό, για ανίκανο πατέρα - για άγαμη, χήρα ή 
διαζευγμένη μητέρα) 

 Φονευθέντος πατρός ή υιού στο στρατό 
 Βεβαίωση για εκλογικό κατάλογο (για δημότη – δημότισσα) 
 Εκλογικό (για δημότη – δημότισσα) 
 Εγγραφής σε στρατιωτική σχολή (άνδρες-γυναίκες) 
 Γέννησης για σπουδές εξωτερικού (άνδρες- γυναίκες) 
 Μεταδημότευσης (άνδρες-γυναίκες) 
 Σχολικό για νηπιαγωγείο ή δημοτικό 
 Μόνιμης κατοικίας (άνδρες – γυναίκες – παιδιά) 
 Για έκδοση διαβατηρίου (άνδρες – γυναίκες-παιδιά) 

 
o Εκτυπώσεις με χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης 

 Βιβλίο Δημοτολογίου 
 Ευρετήρια (αλφαβητικά, βάσει αριθμών μερίδας κ.λπ.) 

 
 

1.7.3. Μητρώο Αρρένων 

 Οι εργασίες του Μητρώου Αρρένων εντάσσονται στις λειτουργίες της 
Δημοτικής κατάστασης του Δήμου. Αφορούν το σύνολο των πληροφοριών 
που είναι απαραίτητες για έκδοση πιστοποιητικών. Η λειτουργία του είναι 
αντίστοιχη με αυτή του Δημοτολογίου με τη διαφορά ότι αφορά μόνο τα 
άρρενα μέλη του Δήμου. 
 
 Οι εργασίες της υπηρεσίας του Μητρώου Αρρένων περιλαμβάνουν: 
 
• Την κατάρτιση ετησίως των μητρώων αρρένων, την τήρηση των αρχείων 

αυτών καθώς και την τήρηση αρχείου των αποφάσεων των μεταβολών 
που επέρχονται σε αυτά 

• Την κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων και την έκδοση των 
απαιτούμενων πιστοποιητικών 
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Α. Στοιχεία της εφαρμογής 
 

o Τήρηση αρχείου Μητρώου Αρρένων και διαχείρισή του (προσθήκη, 
μεταβολή, διαγραφή). Στο αρχείο αυτό πρέπει να περιέχονται, 
τουλάχιστον, τα στοιχεία: 

 Ο αριθμός και το έτος Μητρώου 
 Ένδειξη εγγραφής (αρχική, πρόσθετη) 
 Το έτος εγγραφής στο Μητρώο για τις πρόσθετες εγγραφές 
 Το επώνυμο 
 Το όνομα 
 Το επώνυμο και το όνομα του πατέρα 
 Το επώνυμο ή το γένος και το όνομα της μητέρας 
 Το επάγγελμα πατρός 
 Η διεύθυνση κατοικίας γονέων (οδός - αριθμός - περιοχή – Τ.Κ.) 
 Ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας 
 Το έτος κτήσης ιθαγένειας 
 Ο τόπος γέννησης (περιοχή, ΟΤΑ, νομός, χώρα) 
 Ημερομηνία / τόμος / έτος / αριθμός ληξιαρχικής πράξης 
 Το θρήσκευμα 
 Στρατολογικά στοιχεία (δηλωθέν θρήσκευμα, γραμματικές γνώσεις, 
ξένες γλώσσες, τρέχουσα διεύθυνση, επάγγελμα) 

 Ένδειξη διαγραφής και αιτιολογία 
 Παρατηρήσεις - σχόλια 

 
 
Β. Λειτουργίες της εφαρμογής 
 

o Δυνατότητα καταχώρισης δύο ή και περισσοτέρων ονομάτων 
(Πρακτικά απεριόριστο μήκος). 

 
o Κατάρτιση Μητρώου Αρρένων 
 Δυνατότητα σύνταξης σε ετήσια βάση. Πρόκειται για την ταξινόμηση 
των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης του έτους κατά αλφαβητική σειρά 
επωνύμου. Στον κάθε εγγεγραμμένο αποδίδεται ένας αύξων αριθμός. 
 
o Έκδοση πιστοποιητικών 

 Έκδοση πιστοποιητικών με χρήση της διαδικασίας της αναζήτησης 
(δημότης και τύπος πιστοποιητικού) 

 Προσαρμογή του κειμένου του πιστοποιητικού από τα στοιχεία της 
οικογενειακής μερίδας και του μέλους 

 Δυνατότητα ομαδικής εκτύπωσης πιστοποιητικών βάσει κριτηρίων 
(μαζική εκτύπωση) 

 
o Πιστοποιητικά 

 Εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων 
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 Προσθήκης κυρίου ονόματος (ή και συνοδευτικό) 
 Διόρθωσης κυρίου ονόματος (ή και συνοδευτικό) 
 Διόρθωσης επωνύμου (ή και συνοδευτικό) 
 Διόρθωσης πατρώνυμου / μητρωνύμου (και συνοδευτικό) 
 Πολλαπλώς εγγεγραμμένου (ή και συνοδευτικό) 
 Διαγραφής θήλεος από το Μητρώο Αρρένων 
 Ανυπαρξίας 
 Έγγραφο προς τη Νομαρχία για λανθασμένη εγγραφή στοιχείων 
 Αποστολή δικαιολογητικών στη Νομαρχία για διόρθωση στοιχείων 

 
o Αναζητήσεις με οποιαδήποτε κριτήρια 

 Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήποτε χαρακτηριστικού του 
εγγεγραμμένου (π.χ. όνομα, τόπος γέννησης, έτος εγγραφής) ή και 
οποιουδήποτε συνδυασμού χαρακτηριστικών (π.χ. όνομα και 
επώνυμο, αριθμός μητρώου αρρένων και τόμος ληξιαρχικής πράξης 
γέννησης κ.λπ.) 

 Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με 
τη λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών 

 
o Εκτυπώσεις με χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης 
Ενδεικτικά παραδείγματα εκτυπώσεων: 

 Στρατολογικός πίνακας 
 Βιβλίο Μητρώου Αρρένων 
 Κατάσταση Μητρώου Αρρένων 
 Ομαδική εκτύπωση πιστοποιητικών 
 Εκτύπωση ετικετών 
 Κατάσταση προσθηκών κυρίων ονομάτων 
 Κατάσταση διαγραφέντων λόγω θανάτου 
 Ονοματεπώνυμα / διευθύνσεις κ.λπ. 

 
 

1.7.4. Πρωτόκολλο 

 Οι εργασίες της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου εντάσσονται στις Διοικητικές 
υπηρεσίες του Δήμου και περιλαμβάνουν: 
 
• Την τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους 
εισερχομένων στο Δήμο εγγράφων και τη διανομή τους στις επιμέρους 
υπηρεσίες του Δήμου 

• Την τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους 
εξερχόμενων από το Δήμο εγγράφων και τη διεκπεραίωση / αποστολή των 
εγγράφων αυτών στους αποδέκτες. 

 
 
Α. Στοιχεία της εφαρμογής 
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o Τήρηση αρχείου εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων και 
διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή). Στο αρχείο αυτό 
πρέπει να περιέχονται, τουλάχιστον, τα στοιχεία: 

 
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου και το έτος στο οποίο αντιστοιχεί 
 Η ημερομηνία εισερχόμενου /εξερχόμενου εγγράφου 
 Στοιχεία αποδέκτη (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική Διεύθυνση) 
 Στοιχεία αποστολέα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική Διεύθυνση) 
 Ο τόπος έκδοσης 
 Ο τόπος επίδοσης (χρέωση σε υπηρεσία, τμήμα, υπάλληλο) 
 Η ημερομηνία επίδοσης εγγράφου στον αποδέκτη 
 Διεύθυνση αποστολέα 
 Παρατηρήσεις 
 Περίληψη 
 Σχετιζόμενα έγγραφα (προηγούμενα και επόμενα) 
 Ένδειξη για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το διακινούμενο έγγραφο 
(αρχειοθέτηση, αναμονή διεκπεραίωσης, απάντηση)  

 
 
Β. Λειτουργίες της εφαρμογής 
 

o Αυτόματη απόδοση μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου στα 
εισερχόμενα και τα εξερχόμενα έγγραφα, αλλά και δυνατότητα 
εισαγωγής του από εξουσιοδοτημένο χρήστη. 

 
o Δυνατότητα συσχέτισης εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων και δυνατότητα μετάβασης σ’ όλα τα συσχετιζόμενα 
έγγραφα. 

 
o Παρακολούθηση αλληλογραφίας  

 Δυνατότητα ημερολογιακών αναζητήσεων (ανά ημέρα, βδομάδα, 
μήνα) 

 Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων με χρήση οποιουδήποτε 
συνδυασμού κριτηρίων (ανά υπάλληλο, τμήμα, θέμα και κατάσταση 
εγγράφου κ.λπ.) 

 Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με 
τη λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών. 

 
o Εκτυπώσεις με χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης 
Ενδεικτικά παραδείγματα εκτυπώσεων: 

 Κατάσταση εισερχομένων 
 Κατάσταση εξερχόμενων 
 Εκτύπωση βιβλίου 
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1.7.5. Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα των Ο.Τ.Α. 

Στις εργασίες των Οικονομικών υπηρεσιών εντάσσονται οι λειτουργίες : 
 Προϋπολογισμός – Οικονομική παρακολούθηση – Απολογισμός • 

• 
• 
• 
• 
• 

Διαχείριση δαπανών – Μισθοδοσία 
Διαχείριση εσόδων και Δημοτικής περιουσίας 
Διαχείριση ταμείου (ταμειακή υπηρεσία) 
Προμήθειες – Αποθήκη 
Διπλογραφικό Σύστημα 

 
 
Α. Λειτουργίες της εφαρμογής 
 

o Διαχείριση Προϋπολογισμού 
 Διαχείριση Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ 
 Μεταφορά Λογιστικού Σχεδίου από έτος σε έτος 
 Κατάρτιση προϋπολογισμού 
 Καταχώριση πράξεων έγκρισης για όλους τους κωδικούς 
 Υπολογισμός αποθεματικού ή ελλείμματος 
 Δυνατότητα πολλαπλών αναμορφώσεων του προϋπολογισμού με 
αυτόματη μεταφορά ποσών από το αποθεματικό 

 Δυνατότητα συσχέτισης κωδικού προϋπολογισμού με πηγές  
χρηματοδότησης 

 Δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης έργων 
 Δυνατότητα Προβολής Ειδικών Λογαριασμών 
 Δυνατότητα προβολής καρτέλας κωδικών προϋπολογισμού με τις 
κινήσεις τους συγκεντρωτικά ανά μήνα 

 
o Λειτουργίες Εσόδων 

 Τήρηση κοινού αρχείου υπόχρεων για όλα τα έσοδα 
 Υπολογισμός οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία εσόδου και 
υπόχρεου από τα υποσυστήματα των αντίστοιχων εφαρμογών 

  Διαχείριση (σύνταξη, μεταβολές, διαγραφές) Χρηματικών 
Καταλόγων των οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία εσόδου 

 Διαχείριση οίκοθεν εσόδων 
 Συνολική παρακολούθηση οφειλών υπόχρεου για έκδοση δημοτικής 
ενημερότητας 

 
o Λειτουργίες Εξόδων 

 Καταχώριση έκθεσης ανάληψης δαπάνης 
 Έγκριση, ακύρωση, μεταβολή έκθεσης με έλεγχο του διαθέσιμου     
ποσού του προϋπολογισμού και δέσμευση του ποσού της έκθεσης 

 Έκδοση ενταλμάτων με έλεγχο του διαθέσιμου ποσού του 
αντίστοιχου κωδικού, ταυτόχρονη ενημέρωση του προϋπολογισμού 
για τα ενταλθέντα ποσά συγκεντρωτικά και ανά μήνα και 
υπολογισμό του νέου διαθέσιμου ποσού 

 Διαχείριση κρατήσεων ενταλμάτων 
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o Λειτουργίες Ταμείου 

 Βεβαιώσεις Χρηματικού Καταλόγου 
 Βεβαιώσεις οίκοθεν εσόδων 
 Ταυτόχρονη βεβαίωση και είσπραξη οίκοθεν εσόδων 
 Εισπράξεις από Χρηματικό Κατάλογο 
 Ενημέρωση των υποσυστημάτων των εφαρμογών εσόδων με τα 
στοιχεία των εισπράξεων (οίκοθεν ή από χρηματικό κατάλογο) 

 Ενημέρωση των αντίστοιχων κωδικών προϋπολογισμού για όλες τις 
βεβαιώσεις (συγκεντρωτικά και ανά μήνα) 

 Ενημέρωση των αντίστοιχων κωδικών προϋπολογισμού για όλες τις 
εισπράξεις (συγκεντρωτικά ανά μήνα) 

 Εκδόσεις διπλοτύπων είσπραξης για όλες τις εισπράξεις 
 Εκδόσεις γραμματίων είσπραξης 
 Υπολογισμοί προσαυξήσεων 
 Δυνατότητα μερικής εξόφλησης οφειλής (διακανονισμός) 
 Πληρωμές ενταλμάτων με δυνατότητα μερικής εξόφλησης 
 Ενημέρωση των αντίστοιχων κωδικών προϋπολογισμού για όλες τις 
πληρωμές (συγκεντρωτικά και ανά μήνα) 

 Δυνατότητα καθορισμού του Ειδικού Λογαριασμού πληρωμής του 
εντάλματος 

 Διαχείριση εισπρακτόρων 
 

o Προμήθειες – Αποθήκη 
 Διαχείριση προμηθευτών 
 Διαχείριση και παρακολούθηση αποθεμάτων και παγίων 

 
o Αναζητήσεις με οποιαδήποτε κριτήρια 

 Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήποτε στοιχείου του 
προϋπολογισμού, των εσόδων/εξόδων, των υπόχρεων, των 
ημερομηνιών κ.λπ. ή και οποιουδήποτε συνδυασμού 
χαρακτηριστικών 

 Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με 
τη λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών 

 
o Εκτυπώσεις με χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης 

 Αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων και ανακεφαλαίωση 
 Αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και ανακεφαλαίωση 
 Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων και ανακεφαλαίωση 
 Γενική ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων 
 Κατάσταση αναμορφώσεων 
 Κατάσταση αναλυτικού προϋπολογισμού με αναμορφώσεις 
 Αναλυτική κατάσταση απολογισμού εσόδων και ανακεφαλαίωση 
 Αναλυτική κατάσταση απολογισμού εξόδων και ανακεφαλαίωση 
 Ανακεφαλαίωση απολογισμού εσόδων – εξόδων 
 Περιοδικός απολογισμός εσόδων – εξόδων 
 Χρηματικοί κατάλογοι 
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 Συνοπτικοί χρηματικοί κατάλογοι 
 Ατομική καρτέλα οφειλέτη 
 Καθολικό εσόδων (βεβαιωμένα) 
 Ανάλυση οίκοθεν εισπράξεων από διπλότυπα τύπου Β 
 Εκτύπωση αδέσμευτου υπολοίπου κωδικού προϋπολογισμού 
 Βιβλίο καταχώρησης εκθέσεων αναλήψεων δαπανών 
 Βιβλίο αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων 
 Ημερολόγιο καταχώρισης εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων 
 Βιβλίο καθολικό καταχώρησης εκδιδομένων ενταλμάτων 
 Εκτύπωση ενταλμάτων – έκθεση δαπάνης 
 Κατάσταση ενταλμάτων ανά προμηθευτή 
 Εκτύπωση κρατήσεων 
 Εκτύπωση βεβαίωσης παρακράτησης φόρου 
 Ατομική ειδοποίηση οφειλέτη 
 Εκτύπωση εκδιδομένων διπλοτύπων είσπραξης ανά εισπράκτορα 
 Ανάλυση εισπράξεων από διπλότυπα τύπου Β 
 Κωδικοί ανά βεβαιωτικό τίτλο 
 Κατάσταση εισπραχθέντων εσόδων 
 Βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών (εισπράξεις) 
 Βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών (πληρωμές) 
 Βιβλίο εισπρακτέων εσόδων (βεβαιωμένα) 
 Βιβλίο εισπρακτέων εσόδων (εισπραχθέντα) 
 Κατάσταση πληρωθέντων ενταλμάτων 
 Κατάσταση πληρωθέντων ενταλμάτων ανά Ειδικό Λογαριασμό 

 
 

1.7.6. Διπλογραφικό Σύστημα8-Γενικές Αρχές μηχανογραφικής 
τήρησης και έκδοσης στοιχείων 

 
Το πρόγραμμα για τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και την έκδοση 

των στοιχείων του, πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των 
διατάξεων του Κ.Β.Σ.9  (Π.Δ. 186/1992), καθώς και του Λογιστικού Οδηγού 
των Δήμων όπως ισχύουν κάθε φορά, όπως: 
 
• Να παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης κωδικών αριθμών και τίτλων 
λογαριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου 
μέρους του Λογιστικού οδηγού για τους ΟΤΑ 

• Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα προσδιορισμού των μεταβλητών εσόδων 
κ.λ.π. στον ίδιο τον Δήμο σε περίπτωση διαφοροποίησής τους, χωρίς να 
απαιτείται η παρέμβαση του προγραμματιστή 

                                                 
8 Π.Δ. 315/99, Φ.Ε.Κ. Α΄ 302/30-12-1999 «Περί ορισμού του περιεχομένου & του χρόνου 
ενάρξεως της εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθμού)» 
9 Π.Δ. 186/92 
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• Να εξασφαλίζει την αυτόματη ετήσια προοδευτική αρίθμηση κάθε 
ημερολογιακής εγγραφής, χωριστά για κάθε ημερολόγιο και για την οποία 
να μην επιτρέπεται η τροποποίησή της από το χρήστη 

• Να εξασφαλίζει υποχρεωτικά την ενημέρωση των βιβλίων του Δήμου με το 
περιεχόμενο των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά και παράλληλα 
να αποκλείεται η δυνατότητα στο χρήστη για επιλεκτική καταχώριση του 
περιεχομένου ορισμένων στοιχείων 

• Να παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης του λανθασμένου ενιαίου 
μηχανογραφικού παραστατικού στοιχείου και των εγγραφών που 
πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στους οικείους λογαριασμούς, με την 
μηχανογραφική έκδοση Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου 

• Να εξασφαλίζει στο χρήστη τη δυνατότητα διαχωρισμού, καταχώρισης και 
εκτύπωσης των οικονομικών πράξεων της νέας διαχειριστικής περιόδου, 
παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε 
(σύνταξη ισολογισμού), καθώς και αυτόματης μεταφοράς των υπολοίπων 
στους λογαριασμούς της νέας χρήσης. Κάθε υπόλοιπο που μεταφέρεται, 
πρέπει να είναι οριστικό και εκκαθαρισμένο 

• Να εξασφαλίζει το διαχωρισμό των πράξεων του τελευταίου μήνα της 
διαχειριστικής χρήσης που έληξε, από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας 
χρήσης και τη χωριστή εκτύπωσή τους 

• Να αποκλείεται η δυνατότητα στο χρήστη για την αναδρομική 
τροποποίηση ή την παρεμβολή οποιασδήποτε εγγραφής, μετά την πάροδο 
της προθεσμίας ενημέρωσης, που ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την ημερομηνία λήψης του δικαιολογητικού 

• Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος, να παρέχεται η 
δυνατότητα στο χρήστη για μεταγενέστερη εκτύπωση των εγγραφών που 
έχουν εισαχθεί, μέχρι την τροποποίησή του 

• Τα ποσά των ημερολογίων, των λογαριασμών, των ισοζυγίων, των 
καταστάσεων και των στηλών των βιβλίων πρέπει να αθροίζονται 
αυτόματα και τα αθροίσματα να μεταφέρονται από τη μία σελίδα στην 
άλλη 

• Το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, πρέπει να δίνει οδηγίες και να 
περιέχει πλήρη ανάλυση των δυνατοτήτων του λογισμικού, ούτως ώστε να 
αποτελεί βοήθημα για το χρήστη και με βάση αυτό να μπορεί να 
λειτουργήσει την εφαρμογή. Επί πλέον το εγχειρίδιο να αποτελεί εργαλείο 
ελέγχου και επαλήθευσης για τακτικό και έκτακτο έλεγχο 

 
Συγκεκριμένα πρέπει : 
 

1. Να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα  
2. Να παρέχει οδηγίες χρήσης του υπολογιστή και των περιφερειακών του 

μονάδων 
3. Να περιέχει το σύνολο των προγραμμάτων εφαρμογών, τις οδηγίες χρήσης 

τους και τις δυνατότητές τους, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το 
παρόν διάταγμα 

4. Για κάθε μεταβολή, πρέπει να ενημερώνεται πρώτα το αναλυτικό εγχειρίδιο 
οδηγιών του λογισμικού και μετά να αρχίζει η εφαρμογή του νέου ή 
τροποποιημένου προγράμματος 
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1.8. Εφαρμογή του Μηχανογραφικού Συστήματος 

  Το μηχανογραφημένο οικονομικό διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ θα 
πρέπει να υπόκειται στους κανόνες της Γενικής Λογιστικής, της Αναλυτικής 
Λογιστικής και του Δημοσίου Λογιστικού σύμφωνα με τον Λογιστικό οδηγό και 
να εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη ενημέρωση των αντίστοιχων λογαριασμών. 
Η μεταξύ τους συνδεσμολογία ή ύπαρξη κοινών κανόνων θα πρέπει να 
εξασφαλίζει: 
 
• Την ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής βάσει της Γενικής Λογιστικής 
• Την ενημέρωση του Δημόσιου Λογιστικού βάσει της Αναλυτικής Λογιστικής 
και Γενικής Λογιστικής 

• Την εύχρηστη και λειτουργική συμφωνία των τριών Λογιστικών Σχεδίων 
(Αναλυτική Λογιστική, Γενική Λογιστική, Δημόσιο Λογιστικό) 

 
Αναφέρουμε παρακάτω συνοπτικά τις λειτουργίες των εφαρμογών κάθε 

Λογιστικού Σχεδίου. 

 

1.8.1. Γενική Λογιστική, Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής, 
Λογιστικές Καταστάσεις Ισολογισμού και Λογαριασμών 
Αποτελεσμάτων 

• Παράλληλη λειτουργία με την Αναλυτική Λογιστική χρησιμοποιώντας τους 
λογαριασμούς των ομάδων 00 έως και 89 

• Διαχείριση πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων και 
τεταρτοβάθμιων λογαριασμών 

• Καταχώριση του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Λογιστικής 
• Καταχώριση των αποδείξεων είσπραξης, των ενταλμάτων πληρωμής και 
των συμψηφιστικών πράξεων 

• Εξασφάλιση της λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος 
• Εκτυπώσεις ημερολογίων  
• Εκτύπωση λογιστικών καταστάσεων: 
Ισοζύγια, Καθολικά, εκτυπώσεις Ισολογισμού, καταστάσεων απογραφών και 
γενικά όλες τις απαιτούμενες από τον ΚΒΣ καταστάσεις 

• Εμφάνιση όλων των εκτυπώσεων και στην οθόνη 
• Καταχώριση των εγγραφών Ισολογισμού 
• Αυτόματη μεταφορά των υπολοίπων του προηγούμενου έτους στο 
επόμενο και κλείσιμο του προηγούμενου. 

• Καταχώριση εγγραφών εντός των νομίμων προθεσμιών και μη δυνατότητα 
οποιασδήποτε μεταβολής σ’ αυτές εκτός των προθεσμιών 

• Εισαγωγή τυποποιημένων άρθρων για επαναλαμβανόμενες εγγραφές 
• Δυνατότητα ταυτόχρονης – αυτόματης ενημέρωσης των λογαριασμών της 
αναλυτικής λογιστικής 
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1.8.2. Αναλυτική Λογιστική, Λογιστικό Σχέδιο Αναλυτικής Λογιστικής, 
Λογιστικές Καταστάσεις 

• Παράλληλη λειτουργία με την Γενική Λογιστική χρησιμοποιώντας τους 
λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής με παράλληλη διατήρηση της 
αυτονομίας της 

• Κατάταξη και καταχώριση κατά προορισμό των οικονομικών μεγεθών 
• Προσδιορισμός των βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή 

• Καταχώριση του Λογιστικού Σχεδίου της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα 
με τον Λογιστικό Οδηγό 

• Δημιουργία των βασικών Κέντρων Κόστους αλλά και νέων όποτε ζητηθεί 
• Παρακολούθηση των εσόδων κατά την κατηγορία  
• Εκτύπωση λογιστικών καταστάσεων: 
Αναλυτικά Ισοζύγια, γενικά Ισοζύγια, κ.λ.π. 

• Αυτόματη κατανομή στους λογαριασμούς της Αναλυτικής λογιστικής με 
βάσει ποσοστά η δραχμικά ποσά με δυνατότητα αλλαγής της κατανονομής 
και όταν γίνεται η καταχώρηση 

• Πρόβλεψη για χειρόγραφη καταχώριση με φύλλο μερισμού όπου δεν είναι 
δυνατός ο αυτόματος μερισμός των εξόδων 

 
 

1.8.3. Δημόσιο Λογιστικό, Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμών Τάξεως, 
Λογιστικές Καταστάσεις Προϋπολογισμού, Απολογισμού και 
παρακολούθησης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 

• Καταχώριση του Σχεδίου Λογαριασμών Κωδικών του προϋπολογισμού των 
Δήμων σύμφωνα με το λογιστικό οδηγών των Δήμων  

• Καταχώριση των ποσών του προϋπολογισμού κατά Φορέα / Κωδικό Αριθμό 
Λογαριασμού εσόδου ή εξόδου 

• Καταχώριση των ποσών των μεταβολών του προϋπολογισμού τόσο ως 
προς τα έσοδα, όσο και ως προς τα έξοδα. 

• Καταχώριση των ποσών εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων βάσει των 
εκδιδομένων ενταλμάτων πληρωμής 

• Καταχώριση των ποσών των Γραμματίων Είσπραξης στους οικείους 
Λογαριασμούς ανά Φορέα / Κωδικό Αριθμό Εσόδων 

• Καταχώριση των δεδομένων των πράξεων βεβαιώσεων των εσόδων καθώς 
και τις τυχόν μεταβολές τους στους οικείους λογαριασμούς εσόδων του 
Δημοσίου Λογιστικού ανά Φορέα / Κωδικό Αριθμό. 

• Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά Κωδικό Αριθμό 
Λογαριασμών Εσόδων Εξόδων καθώς και κατά Φορέα/Κωδικό Αριθμό 
Λογαριασμού Απαιτήσεων  

• Εκτύπωση προϋπολογισμού, Ημερολογίων, ισοζυγίων, καθολικών, 
λογιστικών καταστάσεων κλπ σύμφωνα με το λογιστικό Οδηγό 

• Πρόβλεψη για χειρόγραφη καταχώριση των κωδικών αριθμών εσόδων – 
εξόδων στα οικεία παραστατικά και ιδιαίτερη πληκτρολόγηση για 
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ενημέρωση των λογαριασμών του Δημοσίου Λογιστικού όταν δεν είναι 
δυνατή η αυτόματη καταχώριση των πράξεων του προϋπολογισμού 

• Εκτυπώσεις αναφορών προς την  Δ/νση 39η του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους και την Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας 

 
 

1.8.4. Διαχείριση Παγίων Στοιχείων 

• Καρτέλα Παγίου με στοιχεία: 
• Κωδικός παγίου 
• Τα στοιχεία της λογιστικής του ένταξης στην Γενική λογιστική  
• Ονοματολογία  παγίου  
• Αρχική αξία κτήσης και οι μεταβολές αυτής(προσθήκες, βελτιώσεις, 
αναπροσαρμογές της αξίας, μειώσεις)  

• Στοιχεία πώλησης αντικατάστασης  
• Τόπος εγκατάστασης (υπηρεσία, τμήμα κλπ) 
• Κατάσταση που βρίσκεται (ενεργός, κλπ) 
• Στοιχεία και η αιτία τερματισμού της παραγωγικής του ζωής (εκποίηση, 
διάλυση καταστροφή) 

• Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων και αναπόσβεστης αξίας 
• Εκτυπώσεις αποσβέσεων, βιβλίου παγίου κλπ. 
 
Επιπλέον το συνολικό μηχανογραφημένο σύστημα θα πρέπει να παρέχει τις 

εξής δυνατότητες: 
 
• Περιορισμό στην πρόσβαση στη βάση της εφαρμογής ανά χρήστη  
• Ορισμό χρηστών στη λειτουργία της εφαρμογής, με διαφορετικά προνόμια 
ανά διαδικασία ή οθόνη και ανά χρονικό διάστημα  

• Διαδικασίες λήψης και αποκατάστασης αντιγράφων ασφαλείας 
• Ιστορικότητα μεταβολών (ποια πεδία μεταβάλλονται και πότε καθώς και τα 
στοιχεία του χειριστή των μεταβολών) 

• Στατιστικά στοιχεία (ιστογράμματα και πίτες) 
• Εξαγωγή ή εισαγωγή δεδομένων με οποιοδήποτε εργαλείο που στέλνει SQL 

requests στη βάση δεδομένων 
• Επικοινωνία με πακέτα εφαρμογών των Windows (Word, Excel κ.λπ.) 
• Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών χρηστών (multi-user) 
• Αρχιτεκτονική client/server 
 
  

1.9. Ύδρευση - Αποχέτευση 

Οι εργασίες της Ύδρευσης περιλαμβάνουν: 
• Την καταγραφή των υδρομέτρων της περιοχής του Δήμου 
• Την παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και την έκδοση των 
αντίστοιχων λογαριασμών 
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Α. Στοιχεία της εφαρμογής 
 

o Τήρηση αρχείου παροχών και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, 
διαγραφή). 

 
Το αρχείο αυτό πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα στοιχεία: 

 Ο κωδικός παροχής 
 Ο αριθμός υδρομέτρου 
 Η διαδρομή στην οποία ανήκει η παροχή 
 Η κατηγορία χρέωσης στην οποία ανήκει η παροχή 
 Η διεύθυνση παροχής (οδός - αριθμός - περιοχή – Τ.Κ.) 
 Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) 
 Τα στοιχεία του ενοικιαστή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) 
 Λοιπά στοιχεία της παροχής (αν χρεώνεται αποχέτευση, αν είναι 
ενεργή, αν πρόκειται για διακοπή, αν πρόκειται για επανασύνδεση 
κ.λπ.) 

 
o Τήρηση αρχείου λογαριασμών και διαχείρισή του (προσθήκη, 

μεταβολή, διαγραφή) 
 
Το αρχείο αυτό πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα στοιχεία: 

 
 Περίοδος λογαριασμού (έτος, περίοδος) 
 Στοιχεία ενδείξεων (νέα ένδειξη, ημερομηνία νέας ένδειξης). 
 Το σύνολο οφειλής περιόδου και τα επιμέρους ποσά που το 
απαρτίζουν (ποσό ύδρευσης, αποχέτευσης, πάγια, ΦΠΑ, 
προηγούμενες οφειλές, έκπτωση κ.λπ.) 

 Πεδία ημερομηνιών που αφορούν την εξόφληση, το χρονικό όριο 
εξόφλησης, τις τμηματικές εξοφλήσεις κ.λπ.) 

 Ένδειξη κατάστασης λογαριασμού (εξοφλημένος, ανεξόφλητος, 
διακανονισμός κ.λπ.) 

 Στοιχεία Χρηματικού καταλόγου (αριθμός, ημερομηνία βεβαίωσης 
κ.λπ.) 

 Στοιχεία υπόχρεου 
 
 

o Πρόσβαση στο κοινό αρχείο υπόχρεων του Οικονομικού  
Διαχειριστικού Συστήματος και διαχείρισή του (προσθήκη, 
μεταβολή) 
 

Το αρχείο αυτό πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα στοιχεία: 
 Ονοματεπώνυμο 
 ΑΦΜ / ΔΑΤ, ΔΟΥ  
 Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, Τ.Κ.) 
 Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ κ.λπ.) 
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o Τήρηση αρχείου κατηγοριών λογαριασμών και διαχείρισή του 
(προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή).  

 
Το αρχείο αυτό πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα στοιχεία: 

 Κωδικός και ονομασία κατηγορίας 
 Πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης, ενοίκιο υδρομέτρου, ποσοστό 
αποχέτευσης, ποσό επανασύνδεσης κ.λπ. 

 Όρια χρέωσης (τιμή κυβικού ανά όριο κυβικών) 
 

o Τήρηση αρχείου διαδρομών και διαχείρισή του  
(προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή) 

 
Το αρχείο αυτό πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα στοιχεία: 

 Κωδικός διαδρομής 
 Ονομασία 
 Περίοδος/Έτος 

 
 
Β. Λειτουργίες της εφαρμογής 
 

o Έκδοση λογαριασμών ανά περίοδο και διαδρομή 
 Διαδικασία υπολογισμού των λογαριασμών βάσει της κατανάλωσης 
νερού και της τιμολογιακής πολιτικής του Δήμου ανά περίοδο και 
διαδρομή 

 Διαδικασία έναρξης περιόδου ανά διαδρομή 
 Δυνατότητα καταμέτρησης των ενδείξεων και εισαγωγής τους στην 
εφαρμογή με φορητό μετρητή ενδείξεων 

 Δυνατότητα ομαδικής καταχώρησης ενδείξεων ταξινομημένης κατά 
διαδρομή σύμφωνα με τις καταστάσεις καταμέτρησης 

 Παραμετροποίηση της διαδικασίας υπολογισμού βάσει των 
αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου (π.χ. βάσει κατανάλωσης ή παγίων 
ή τ.μ. οικήματος) 

 Δυνατότητα υπολογισμού λογαριασμών μεμονωμένα ή ομαδικά με 
χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης 

 Δυνατότητα χρέωσης ποσών (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση) με 
διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. 

 Δυνατότητα στρογγυλοποίησης του τελικού ποσού οφειλής με 
πίστωση ή χρέωση στον επόμενο λογαριασμό 

 Δυνατότητα έκδοσης λογαριασμών έναντι βάσει κατανάλωσης 
παρελθόντων ετών και έκδοσης εκκαθαριστικών 

 Δυνατότητα καταχώρησης έκτακτων ποσών και συμψηφισμού τους 
στους λογαριασμούς περιόδου 

 Δυνατότητα καταχώρησης ποσού έκπτωσης μετά την έκδοση και 
την αποστολή των λογαριασμών 

 Δυνατότητα χειρισμού προκαταβολών ποσών που θα  
συμψηφίζονται στον επόμενο λογαριασμό 

 Μεταφορά των οφειλών στον επόμενο λογαριασμό 
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o Διαχείριση Χρηματικού Καταλόγου με πρόσβαση στο  
Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα 

 Σύνταξη χρηματικού καταλόγου με τα ποσά οφειλών των υπόχρεων 
και αντιστοίχησή του σε κωδικό προϋπολογισμού του τρέχοντος 
έτους. 

 On-line ενημέρωση του Χρηματικού Καταλόγου για τη Βεβαίωση 
των οφειλών από το υποσύστημα της Ταμειακής Υπηρεσίας του 
Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος 

 
 

o Διαδικασία των εισπράξεων από το Οικονομικό Διαχειριστικό 
Σύστημα 

 On-line ενημέρωση των εγγραφών των λογαριασμών από το 
υποσύστημα Ταμειακής Υπηρεσίας του Οικονομικού Διαχειριστικού 
Συστήματος, με τα στοιχεία των εισπράξεων (εξοφλημένος, 
διακανονισμός κ.λπ.) 

 Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης (χωρίς περιορισμό στον αριθμό 
των τμηματικών εξοφλήσεων), με μεταφορά του υπολοίπου 
οφειλής στον επόμενο λογαριασμό 

 Δυνατότητα υπολογισμού τόκου σε περίπτωση εκπρόθεσμου 
λογαριασμού 

 Δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών με OCR ή bar code 
 
 

o Διαδικασία διακοπών  
 

 Δυνατότητα μαζικής ανεύρεσης παροχών βάσει κριτηρίων για 
διακοπή και δυνατότητα αλλαγής της ένδειξης που αφορά την 
κατάσταση της παροχής (διακοπή, επανασύνδεση) 

 
 

o Αναζητήσεις με οποιαδήποτε κριτήρια 
 

 Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήποτε χαρακτηριστικού της 
παροχής ή του λογαριασμού ή και οποιουδήποτε συνδυασμού 
χαρακτηριστικών (π.χ. διαδρομή, περίοδος, εξοφλημένοι 
λογαριασμοί, οφειλέτες βάσει κάποιου ποσού, ανεξόφλητοι 
λογαριασμοί βάσει ημερομηνίας κ.λπ.) 

 Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με 
τη λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών 

 
 

o Εκτυπώσεις με χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης 
 

Ενδεικτικά παραδείγματα εκτυπώσεων: 
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 Εκτύπωση αρχείου παροχών 
 Κατάσταση καταμέτρησης 
 Εκτύπωση λογαριασμών 
 Εκτύπωση ανακλήσεων 
 Εκτύπωση ανεξόφλητων 
 Εκτύπωση Υδρομέτρων προς διακοπή 
 Εκτύπωση Υδρομέτρων προς επανασύνδεση 
 Κατάσταση εξοφλήσεων 
 Κατάσταση χρεωστών 
 Εκτύπωση Χρηματικού καταλόγου 

 

1.10. Μισθοδοσία 

Οι εργασίες της υπηρεσίας Μισθοδοσίας εντάσσονται στις λειτουργίες των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και της κρατικής νομοθεσίας10 και 
περιλαμβάνουν: 
 
• Τη συγκέντρωση στοιχείων μεταβολών του προσωπικού ή αντίστοιχων 

καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό 
του Δήμου, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, που αντιστοιχούν και 
έχουν επίδραση στην καταβολή των αμοιβών τους 

• Τη μέριμνα για την ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του 
προσωπικού με τα προηγούμενα στοιχεία και την εξαγωγή των 
περιοδικών μισθολογικών καταστάσεων ή γενικά των καταστάσεων 
πληρωμής κάθε είδους αμοιβής προς το προσωπικό του Δήμου 

• Τον έλεγχο των προηγούμενων καταστάσεων και έγκαιρη διαβίβαση ενός 
αντίγραφου στο Ταμείο για πληρωμές 

• Την τήρηση αρχείου καταβληθέντων αμοιβών στο προσωπικό του Δήμου 
και έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών 

 
 
Α. Στοιχεία της εφαρμογής 
 

o Τήρηση αρχείων παραμέτρων  

 Συμβάσεις 
 Δυνατότητα ορισμού όλων των διαφορετικών συμβάσεων και 
σχέσεων εργασίας (μόνιμοι αμειβόμενοι με τον 3205/2003, 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου με τον 3205/2003, λοιπές ΣΣΕ για 
τους εργαζομένους στους ΟΤΑ, ειδικοί συνεργάτες) 

 
Για κάθε σύμβαση θα πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία: 
 

                                                 
10 Ν.3205/2003, Φ.Ε.Κ. Α΄297/23-12-20033 «Μισθολογικές Ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Μονίμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομία, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις» 
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 Βασικοί μισθοί ή ημερομίσθια, διαδικασίες ωρίμανσης και ο τρόπος 
υπολογισμού τους 

 Επιδόματα και διαδικασίες ωρίμανσης και ο τρόπος υπολογισμού 
τους 

 Προσωπικές διαφορές και διορθωτικά ποσά. και ο τρόπος 
υπολογισμού τους 

 Τρόπος υπολογισμού των υπερωριών, νυκτερινής εργασίας και 
εργασίας σε Κυριακές και αργίες 

 

o Κρατήσεις 
 Τήρηση για όλες τις κρατήσεις (ασφαλιστικά ταμεία – χαρτόσημο 
και ΟΓΑ) των απαραίτητων για τον υπολογισμό τους στοιχείων: 

 Ποσά ή και ποσοστά εισφορών για εργοδότη και εργαζόμενο 
 Αποδοχές και επιδόματα πάνω στα οποία υπολογίζονται 
 Εξαγορές Ταμείων / Δανείων/ Χρηματικών Ποινών 
 Κέντρα κόστους 
 Τήρηση των διαφορετικών κέντρων κόστους (συνήθως κωδικών 
προϋπολογισμού) ώστε να ενταχθούν οι εργαζόμενοι σε αυτά 

 Φορολογικά στοιχεία 
 Τήρηση για κάθε έτος των φορολογικών κλιμακίων, των 
μειώσεων λόγω οικογενειακών βαρών καθώς και το ποσοστό 
καταβολής φόρου 

 
 

o Τήρηση αρχείων εργαζομένων  

 Προσωπικά στοιχεία 
 Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία. Γέννησης, 
Διεύθυνση και τηλέφωνο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου για ένα ή 
περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία, Αριθμός Τραπεζικού 
Λογαριασμού, Οικογενειακή κατάσταση, Ειδικότητα, Στοιχεία 
πρόσληψης, Στοιχεία αποχώρησης 

 Μισθολογικά Στοιχεία 
 Σχέση/σύμβαση εργασίας και τα στοιχεία που απαιτούνται από αυτή 
για να είναι δυνατός ο υπολογισμός των κάθε είδους αποδοχών, 
επιδόματα που δικαιούται ο εργαζόμενος και χρονικά διαστήματα 
αυτών 

 Στοιχεία για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του 
χαρτοσήμου και ΟΓΑ 

 Στοιχεία για εξαγορές ασφαλιστικών ταμείων, δανείων, χρηματικών 
ποινών 

 Ορισμός του αρχικού ποσού, του υπολοίπου και της μηνιαίας δόσης 
που πρέπει να παρακρατείται από τον εργαζόμενο και να αποδίδεται 
στον αντίστοιχο φορέα 

 Στοιχεία Εκκαθαρίσεων 
 Για κάθε είδους εκκαθάριση και για κάθε μισθολογική περίοδο θα 
πρέπει να τηρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που διαμορφώνουν 
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τις αποδοχές του εργαζόμενου, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα 
δάνεια ή τις εξαγορές ταμείων, το φόρο, τη μισθολογική περίοδο και 
το είδος της εκκαθάρισης καθώς και την ημερομηνία καταβολής 
τους 

 
 
Β. Λειτουργίες της εφαρμογής 
 

o Εκκαθάριση τακτικών αποδοχών  
 Υπολογισμός ανά μήνα ή δεκαπενθήμερο 
 Για την εκτέλεση της διαδικασίας να απαιτείται η εισαγωγή 
αποκλειστικά και μόνο των στοιχείων: ημέρες απουσίας, ασθένειας, 
απεργίας, περικοπών διαφόρων επιδομάτων και ώρες στάσεων 
εργασίας ή απουσίας, για τους εργαζόμενους που υφίστανται 
τέτοιου τύπου μεταβολές 

 
o Εκκαθάριση αποδοχών επιδομάτων εορτών και άδειας 

 Η διαδικασία να εκτελείται λαμβάνοντας υπόψη τις μέρες εργασίας, 
απεργίας και απουσίας, τις ώρες απουσίας και στάσεων εργασίας και 
τις αποδοχές από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή εργασία 
αργιών της αντίστοιχης χρονικής περιόδου που μισθοδοτήθηκε ο 
υπάλληλος, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή 

 
o Εκκαθάριση των αποδοχών ασθενείας 

(για εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) 
 Δυνατότητα ορισμού καταβολής ολόκληρων ή κατά το ήμισυ των 
αποδοχών για τις ημέρες αναμονής 

 Για την εκτέλεση της διαδικασίας να απαιτείται η εισαγωγή 
αποκλειστικά και μόνο των στοιχείων: ημέρες αναμονής, ημέρες 
επιδότησης από το ΙΚΑ, το ποσό της επιδότησης και το χρονικό 
διάστημα της ασθένειας, για τους εργαζόμενους που υφίστανται 
τέτοιου τύπου μεταβολές 

 
o Εκκαθάριση των αποδοχών υπερωριών και νυκτερινής 
εργασίας ή εργασίας σε αργίες 

 Για την εκτέλεση της διαδικασίας να απαιτείται η εισαγωγή 
αποκλειστικά και μόνο των στοιχείων: ώρες υπερωριών και ώρες ή 
ημερομίσθια σε νύκτα ή αργία, για τους εργαζόμενους που 
υφίστανται τέτοιου τύπου μεταβολές 

 
o Εκκαθάριση των αποδοχών για το επίδομα του ληξιάρχου 

 Η διαδικασία να εκτελείται για όσους το δικαιούνται, χωρίς 
παρέμβαση του χειριστή 

 
o Εκκαθάριση αποδοχών αποζημίωσης αδείας επί λύσεως σχέσης 
εργασίας 
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 Η διαδικασία να εκτελείται για όσους αποχωρούν και δικαιούνται την 
αποζημίωση 

 
o Εκκαθάριση αποδοχών τριμηνιαίων εξόδων κίνησης 

 Η διαδικασία να εκτελείται λαμβάνοντας υπόψη τις μέρες απουσίας 
του αντίστοιχου τριμήνου που μισθοδοτήθηκε ο υπάλληλος, χωρίς 
την παρέμβαση του χειριστή 

 
o Εκκαθάριση αναδρομικών 

 Η διαδικασία να εκτελείται για οποιαδήποτε μισθολογική περίοδο και 
για κάθε είδους εκκαθάριση που θα ζητηθεί χωρίς παρέμβαση του 
χειριστή 

 
o Εκκαθάριση εξόδων παράστασης Δημάρχων και Αντιδημάρχων 

 
o Γενικές λειτουργίες των εκκαθαρίσεων 

 Κάθε εκκαθάριση να γίνεται όταν ζητηθεί 
 Ο χειριστής εύκολα και γρήγορα να ορίζει σε ποιους εργαζόμενους 
αφορά η εκκαθάριση 

 Οι αποδοχές και οι εισφορές για κάθε είδους εκκαθάριση να 
υπολογίζονται με τον τρόπο που προβλέπεται από τις σχέσεις 
εργασίας και τις αντίστοιχες συμβάσεις 

 Να παρακρατούνται οι δόσεις για δάνεια, εξαγορές ταμείων, 
χρηματικές ποινές με αυτόματη ενημέρωση του υπολοίπου οφειλής 
για κάθε ένα από αυτά 

 Να μην απαιτείται η παρέμβαση του χειριστή για μισθολογικές 
μεταβολές των διαδικασιών ωρίμανσης που προβλέπονται από τη 
σχέση εργασίας ή τη σύμβαση 

 Να παρακρατείται ο αντίστοιχος φόρος όπως προβλέπεται από τις 
κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις 

 Να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της εκκαθάρισης καθώς και 
δυνατότητα εκκαθάρισης εκ νέου για έναν ή περισσότερους 
εργαζομένους 

 
o Αναζητήσεις με οποιαδήποτε κριτήρια 

 Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήποτε χαρακτηριστικού του 
εργαζόμενου ή και οποιουδήποτε συνδυασμού χαρακτηριστικών 

 Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με 
τη λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών 

 
o Εκτυπώσεις με χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης 

 Μισθοδοτική κατάσταση εργαζομένων, η οποία να περιέχει όλα τα 
μισθοδοτικά στοιχεία για κάθε είδους εκκαθάριση και με τους 
εργαζόμενους χωρισμένους κατά κέντρο κόστους και με αντίστοιχα 
συγκεντρωτικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή ή έκδοση των 
ενταλμάτων 
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 Εκκαθαριστικά σημειώματα για τους εργαζόμενους 
 Κατάσταση κρατήσεων (εισφορών ταμείων) 
 Τριμηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση για το ΙΚΑ 
 Κατάσταση κρατήσεων για τις ημέρες απεργίας των υπαλλήλων Δ.Δ. 
 Κατάσταση προσωπικών κρατήσεων και δανείων 
 Κατάσταση υπερωριών 
 Ανάλυση νομισμάτων 
 Κατάσταση ενσήμων 
 Καρτέλες εργαζομένων 
 Βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων για χρήση στην εφορία 
 Δήλωση Φ.Μ.Υ. διμήνου 
 Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. 
 Καταστάσεις με περιοδικά στοιχεία εργαζομένων ή με στατιστικά 
στοιχεία 

 Μισθολόγιο εργαζομένων 
 
o Μηχανογραφικά αρχεία 

 Παραγωγή μηχανογραφικού αρχείου για το ΙΚΑ για κάθε τρίμηνο 
 Παραγωγή μηχανογραφικού Αρχείου για το ΚΕΠΥΟ 
 Παραγωγή μηχανογραφικού αρχείου για εξόφληση των εργαζομένων 
μέσω τράπεζας 

 
 

1.11. Προδιαγραφές του Εξοπλισμού 

1.11.1. Γενικό Πνεύμα των προδιαγραφών 

Οι παρακάτω προδιαγραφές έχουν εκπονηθεί με το σκεπτικό ότι θα 
αποτελέσουν μία πολύ σημαντική επένδυση, τόσο από πλευράς υλικοτεχνικής 
υποδομής όσο και από την σκοπιά της επένδυσης πάνω στο ανθρώπινο 
δυναμικό. Πρέπει λοιπόν, τα προς εγκατάσταση συστήματα να έχουν τις 
κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε κατά το δυνατό να αντέχουν στον χρόνο, και 
να είναι σε θέση να απορροφούν τις τεχνολογικές αλλαγές (που στον χώρο 
της πληροφορικής γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς) χωρίς σημαντικές 
επιπτώσεις, ώστε να προστατεύονται οι επενδύσεις των Ο.Τ.Α. Παράλληλα ο 
εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, σύγχρονος και να πληροί τις διεθνείς 
προδιαγραφές ασφάλειας και καλής λειτουργίας.  

Η κάλυψη της καλής λειτουργίας ολόκληρης της εγκατάστασης με 
συμβόλαιο συντήρησης θεωρείται κεφαλαιώδους σημασίας για την 
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.  
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1.11.2. Κριτήρια Επιλογής Προμηθευτών 

• Ο ιδεώδης προμηθευτής – υποστηριχτής πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
τοπικός. Πρέπει να μπορεί να στείλει εκπρόσωπό του (τεχνικό) σε μικρό 
χρονικό διάστημα, μικρότερο των 2 ωρών αν είναι δυνατόν. 

• Ο ιδεώδης προμηθευτής πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μεγάλη και καλά 
οργανωμένη εταιρεία με τεχνικούς, γραμματεία, και συνεχή επικοινωνία με 
τους μεγάλους προμηθευτές στην Αθήνα ή στην πλησιέστερη μεγάλη 
πόλη.  

• Ο ιδεώδης προμηθευτής πρέπει κατά το δυνατόν να είναι εταιρεία με 
αρκετά χρόνια στον χώρο της πληροφορικής, ώστε και εμπειρίες να έχει 
αποκτήσει αλλά και να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποστηρίζει τον 
Ο.Τ.Α. στο μέλλον. 

• Ο ιδεώδης προμηθευτής, πρέπει να έχει κάνει παρόμοιες εγκαταστάσεις 
στο παρελθόν, ή να συνεργάζεται με άλλον, υπερτοπικής εμβέλειας από 
τον οποίο να λάβει την κατάλληλη τεχνογνωσία. 

• Ο προμηθευτής, πρέπει απαραίτητα να είναι ένας, πρέπει οπωσδήποτε να 
έχει και την ολοκληρωτική ευθύνη καλής λειτουργίας τόσο του 
συστήματος όσο και των εφαρμογών συνολικά, να λειτουργεί δηλαδή σαν 
«ολοκληρωτής» (integrator), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο να 
υπάρχουν πολλοί προμηθευτές που ο ένας κατηγορεί τον άλλο για το 
πρόβλημα με αποτέλεσμα τα προβλήματα να τραβούν σε μάκρος. Όλα τα 
προβλήματα πρέπει να είναι ευθύνη ενός προμηθευτή. 

• Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει απαραίτητα να περιέχει και 
συμπληρωμένους τους πίνακες που βρίσκονται στα παραρτήματα της 
τεχνικής προσφοράς και που για ευκολία έχουν τα διακριτικά: Τ1, Τ2, Τ3, 
Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8 και Τ9 

 

1.11.3. Δικτύωση και Τεχνικός Εξοπλισμός 

Σε κάθε Δήμο θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση ενός Δικτύου Ethernet 
UTP/CAT5 στο οποίο θα είναι συνδεδεμένοι όλοι οι υπολογιστές. Όλες οι 
γραμμές θα καταλήγουν σε ένα σημείο όπου θα συνδέονται με UTP HUB. Ο 
προμηθευτής μπορεί να υπολογίζει ότι κάθε υπολογιστής δεν πρόκειται να 
χρειαστεί κατά μέσο όρο περισσότερο καλώδιο από 30 μέτρα. 

Το HUB, τα SWITCHES, o ROUTER και ο SERVER πρέπει να βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο (συνήθως μέσα σε RAK, με πλήρες σύστημα προστασίας και 
ψύξης). 

Στο κάθε γραφείο, όπου πρόκειται να συνδεθεί υπολογιστής του 
συστήματος, θα υπάρχει απόληξη δύο (2) πριζών UTP/CAT5 όπου με 
κατάλληλο καλώδιο, θα γίνεται η σύνδεση του υπολογιστή. 

 
 

1.11.4. Υπολογιστικά Συστήματα για τους Ο.Τ.Α. 

Σε κάθε Ο.Τ.Α. και ανάλογα με τις ανάγκες θα πρέπει να εγκατασταθούν: 
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• Υπολογιστές για Χρήστες, αναλυτικές προδιαγραφές των οποίων 

υπάρχουν στους πίνακες που ακολουθούν και συγκεκριμένα κάτω από 
την επικεφαλίδα «Υπολογιστής Χρήστη». Ο ένας υπολογιστής 
προορίζεται και για χρήση Internet και σε αυτόν θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένο και εγκατεστημένο το modem 

• Οι τοποθετήσεις θα γίνουν από τον προμηθευτή αφού αυτός έλθει σε 
συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου 

• Υπολογιστές Προδιαγραφών Server, αναλυτικές προδιαγραφές των 
οποίων υπάρχουν στους πίνακες που ακολουθούν και συγκεκριμένα 
κάτω από την επικεφαλίδα «Υπολογιστής Server» 

• Κρουστικoί Εκτυπωτής 132 χαρακτήρων (Φαρδύς), αναλυτικές 
προδιαγραφές των οποίων υπάρχουν στους πίνακες που ακολουθούν 
και συγκεκριμένα κάτω από την επικεφαλίδα «Κρουστικός Εκτυπωτής» 

• Εκτυπωτές LASER, αναλυτικές προδιαγραφές του οποίου υπάρχουν 
στους πίνακες που ακολουθούν και συγκεκριμένα κάτω από την 
επικεφαλίδα «Εκτυπωτής LASER» 

•  Συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας που θα αποτελούνται από 
μαγνητικό αφαιρούμενο μέσο και από ειδικό λογισμικό προς αυτό. Τα 
συστήματα αυτά μπορεί να είναι εγκατεστημένα στους Server (όπου 
και εφόσον αυτοί είναι προδιαγεγραμμένοι) ή σε κάποιο σταθμό 
εργασίας 

• Το υπολογιστικά συστήματα θα παραδοθούν, το κάθε ένα ξεχωριστά και 
σαν σύνολο, εν λειτουργία με όλο το υλικό και το λογισμικό 
εγκατεστημένο και εν λειτουργία 

• Τα προσφερόμενα υλικά και λογισμικό πρέπει να είναι παραδοτέα μέσα 
σε 2 μήνες το πολύ. Σε περίπτωση που κάποιο λογισμικό ή υλικό δεν 
είναι άμεσα διαθέσιμο πρέπει να σημειωθεί στον αντίστοιχο πίνακα και 
να γίνει αιτιολόγηση 

• Όλα τα προσφερόμενα υλικά και λογισμικό πρέπει να μην 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αλλαγή του αιώνα (2000) 

 

1.11.5. Εισαγωγή Στοιχείων 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία κάποιου Δήμου, για οποιαδήποτε από τις 
προσφερόμενες εφαρμογές, μπορούν να βρεθούν σε ηλεκτρονική μορφή τότε 
ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα μετατρέψει και να τα εισάγει στις 
υπό προμήθεια εφαρμογές. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία κάποιου Δήμου, για οποιαδήποτε από τις 
προσφερόμενες εφαρμογές, δεν είναι δυνατόν να βρεθούν σε ηλεκτρονική 
μορφή, τότε ο προμηθευτής πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του και 
κόστος εισαγωγής των στοιχείων ανά μονάδα καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο προτίθεται να εξασφαλίσει την ορθότητα των στοιχείων. Με τον όρο 
μονάδα εδώ περιγράφεται η μικρότερη δυνατή αυτοτελής οντότητα 
δεδομένων (πχ σε ένα Δημοτολόγιο και Μητρώο αρρένων είναι το άτομο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.Α.Ε.Μ.) 

2.1. Η εταιρία και οι δραστηριότητές της 

Η Δ.Α.Ε.Μ11 είναι η παλαιότερη και σημαντικότερη εταιρία λογισμικού στο 
χώρο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε το 1983 και 
λειτουργεί ως αμιγής Δημοτική Επιχείρηση με έδρα την Αθήνα12. 
Τα Γραφεία της Επιχείρησης στεγάζονται στον Δήμο Αθηναίων, στον 1ο 

όροφο του Δημαρχείου, σε χώρο 260 τ.μ. Εκεί έχει εγκατασταθεί και 
λειτουργεί ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της επιχείρησης που εξυπηρετεί την 
ανάπτυξη και δοκιμή νέων εφαρμογών, την υποστήριξη των υπηρεσιών του 
Δήμου Αθηναίων και των συνεργαζομένων Δήμων της Χώρας. Αποτέλεσμα της 
πολυετούς εμπειρίας της επιχείρησης στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
είναι η παροχή των ολοκληρωμένων πληροφοριακών λύσεων για την 
λειτουργία των Ο.Τ.Α, που περιλαμβάνει εξοπλισμό, περιφερειακά, λειτουργικά 
συστήματα, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εφαρμογές, υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης.  
Η Δ.Α.Ε.Μ. αποτέλεσε την πρώτη και σημαντικότερη προσπάθεια 

εφαρμογής της πληροφορικής στον χώρο των Οργανισμών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση 
Πληροφορικής. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της ανταποκρίθηκε με 
επιτυχία στις απαιτήσεις του Δήμου Αθηναίων για την μηχανογραφική 
υποστήριξη των Υπηρεσιών, των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
του παρέχοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις της και υποβοηθώντας στην 
ανάπτυξη του Δήμου Αθηναίων, στοχεύοντας την ομαλή και γρήγορη 
εξυπηρέτηση των δημοτών. Πρώτη μηχανογραφημένη υπηρεσία κατέστη με 
την αποκέντρωση των Υπηρεσιών του Δημοτολογίου και την έκδοση 
πιστοποιητικών από τα επτά (7) Διαμερίσματα. Η Δ.Α.Ε.Μ. ανέλαβε την 
ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών του Δήμου σε συστήματα 
Πληροφορικής (εξοπλισμού και λογισμικού) και την υποβολή σχετικών 
προτάσεων, αφού ομαδοποιήθηκαν οι λειτουργικές και επιχειρηματικές 
ανάγκες σε:  

- Συστήματα διοικητικής υποστήριξης 
- Οικονομικό σύστημα και σύστημα εφοδιασμού 
- Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης 

Συντέλεσε στην μεταφορά τεχνογνωσίας στους χρήστες για τον εξοπλισμό 
και την λειτουργία των εφαρμογών με την διοργάνωση εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων.  

Εκπόνησε προγράμματα για την κατάρτιση, παρακολούθηση και 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού καθώς και την διαχείριση των οικονομικών 

                                                 
11 http://www.daem.gr 
12 βάσει των διατάξεων των άρθρων 205 - 213 του Ν. 1065/80, όπως αυτός συμπληρώθηκε 
και εμπλουτίστηκε από τον μεταγενέστερο Ν. 1416/84 
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υπηρεσιών όσον αφορά την παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων. Πιο 
συγκεκριμένα, η Δ.Α.Ε.Μ. έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία σε 
θέματα των Ο.Τ.Α. εκπόνησε το ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα 
"Αθηνά" το οποίο προσφέρει ως ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα 
μηχανογράφησης που εμφανίζουν οι Ο.Τ.Α. λόγω της απαίτησης από το 
πρόγραμμα "Κλεισθένης" της αναβάθμισης των πληροφοριακών τους 
συστημάτων, της εφαρμογής από 1/1/2000 του Διπλογραφικού Συστήματος 
σε όσους Δήμους απαιτείται, καθώς και της αντιμετώπισης του προβλήματος 
του έτους "2000". 

Επίσης, η Δ.Α.Ε.Μ. ανέλαβε την έκδοση Ισολογισμού του Δήμου Αθηναίων 
για το έτος 1999, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ο Δήμος Αθηναίων συντάσσει το πρώτο ισολογισμό.  

Η Δ.Α.Ε.Μ. με την εφαρμογή του Οικονομικού πακέτου που έχει αναπτύξει 
συνέχισε με επιτυχία την έκδοση ισολογισμού για τα έτη 2000 και 2001. Η 
Δ.Α.Ε.Μ. επιπλέον ανέλαβε την ανάλυση των διαδικασιών και την εφαρμογή 
του Διπλογραφικού Συστήματος στις οικονομικές υπηρεσίες τόσο του Δήμου 
Αθηναίων, όσο και σε άλλους Δήμους σε όλη τη χώρα. Επίσης ανέλαβε την 
έκδοση της μισθοδοσίας για όλες τις κατηγορίες του Προσωπικού του Δήμου 
και τη μηχανογραφική παρακολούθηση της διαχείρισης του προσωπικού.   
Παρέλαβε τα νέα πληροφοριακά συστήματα που είχαν εγκατασταθεί στην 
Επιχείρηση σε συνεργασία με τις προμηθεύτριες εταιρίες και ανέλαβε την 
συντήρηση της λειτουργίας τους.  Ανέλαβε την εκπόνηση, συντήρηση και 
λειτουργία του καθορισμού προτύπων και διαδικασιών στα θέματα 
πληροφορικής του Δήμου. Τα πρότυπα αυτά αφορούσαν κυρίως:   

- Αρχιτεκτονικές συστημάτων 
- Λειτουργικά συστήματα και δίκτυα  
- Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων  
- Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και Πληροφοριακών συστημάτων 
- Πακέτα λογισμικού για προσωπικούς υπολογιστές 

Με την καθιέρωση των ανωτέρω προτύπων δημιουργήθηκαν οι βάσεις για 
να εξασφαλισθεί η ασφάλεια, ομοιομορφία και λειτουργικότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων που υποστήριζαν ή πρόκειται να υποστηρίξουν 
τις υπηρεσίες του Δήμου.  

Η Επιχείρηση δημιούργησε την κατάλληλη τεχνική υποδομή στο κτίριο της 
οδού Λιοσίων για να λειτουργήσουν τα νέα πληροφοριακά συστήματα, ενώ 
παράλληλα ανέλαβε:  

- Την αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων σε θέματα 
πληροφορικής για τους ΟΤΑ 

- Την χρήση νέων τεχνολογικών επικοινωνίας (INTERNET-τηλεματική) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΑΕΜ σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του 
Δήμου Αθηναίων έχει ήδη ολοκληρώσει και έχει θέσει σε παράλληλη 
εφαρμογή το Διπλογραφικό Σύστημα για τις οικονομικές δραστηριότητες 
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σχεδιάζοντας την ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία την 1/1/2000. Η 
αποκτηθείσα εμπειρία με την ενασχόληση του προσωπικού της στα πιο πάνω 
έργα, η ποικιλία των περιπτώσεων και ιδιαιτεροτήτων που συναντώνται στο 
μεγαλύτερο Δήμο της Χώρας, η εξασφάλιση της ποιότητας, της εχεμύθειας και 
της ακεραιότητας των στοιχείων των αρχείων και των συναλλαγών, της 
παρέχει την γνώση και την δυνατότητα της εξυπηρέτησης των αναγκών σε 
θέματα πληροφορικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την 
εγγύηση για την επιτυχή ολοκλήρωσης τους.  Μετά τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της, η Δ.Α.Ε.Μ. αρχίζει παράλληλα με τα καθήκοντα για την 
παροχή μηχανογραφικής εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων, να επεκτείνει τις 
δραστηριότητες της και σε άλλους Δήμους, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
σε θέματα μηχανογράφησης.  Βάσει των πιο πάνω νόμων, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δ.Α.Ε.Μ. δικαιούται να ιδρύσει με απόφασή του 
υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς 
και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιαδήποτε Δημοτική ή ιδιωτική 
επιχείρηση. Η Επιχείρηση εμφανίζει ραγδαία αύξηση του κύκλου εργασιών της 
και της κερδοφορίας της κατά την τελευταία 5ετία.  

Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από 65 εκ. δρχ το 1996 σε 647 εκατ. 
το 2001. Παράλληλα, οι εφαρμογές της Δ.Α.Ε.Μ. από πέντε (5) το 1995, 
αυξήθηκαν σε είκοσι δύο (22) το 2001. Επίσης, ο αριθμός των τερματικών 
σταθμών εργασίας που ήταν συνδεδεμένα με τον κεντρικό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή της Δ.Α.Ε.Μ. μόνο για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων 
αυξήθηκαν από 68 το 1995, σε 500 το 2001.  Η Δ.Α.Ε.Μ. προσέφερε τις 
γνώσεις και την εμπειρία της έτσι ώστε ο μηχανογραφικός εξοπλισμός που 
μέχρι τότε χρησιμοποιούσε ο Δήμος να αντικατασταθεί με υπολογιστές νέας 
τεχνολογίας. Η Δ.Α.Ε.Μ. έχει προσφέρει σημαντικό έργο στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Πολιτισμού Οργανισμού Δ. Αθηναίων αναβαθμίζοντας τον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό από παλιάς γενιάς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με 
νεώτερης τεχνολογίας καθώς και με επιπλέον εξοπλισμό πραγματοποιώντας 
δομημένη καλωδίωση και στα κεντρικά κτήρια του ΠΟΔΑ, αλλά και στα 
περιφερειακά του.  

Σημαντικό δε έργο είναι η ασύρματη σύνδεση μεταξύ των κτηρίων της 
οδού Ακαδημίας και της οδού Σόλωνος και ο εξοπλισμός τους με νέο 
μηχανογραφικό εξοπλισμό. Επιπλέον η Δ.Α.Ε.Μ. ανέλαβε εκτελέσει την 
ηλεκτρονική μηχανοργάνωση της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης του 
Πολιτισμού Οργανισμού Δ. Αθηναίων.  Η Δ.Α.Ε.Μ. έχει αναπτύξει και 
εγκαταστήσει εφαρμογή "Ηλεκτρονικό Αρχείο Πινακοθήκης", όπου μέσω 
αυτής θα γίνεται καταχώρηση στοιχείων του χειρόγραφου αρχείου από τις 
υπάρχουσες καρτέλες, καλύπτει ανάγκες ηλεκτρονικής παρακολούθησης του 
αρχείου, προβολή του αρχείου στο Internet. Για την υλοποίηση των 
παραπάνω δραστηριοτήτων, η ΔΑΕΜ απασχολεί σήμερα είκοσι δύο (22) άτομα 
προσωπικό, εκ των οποίων το 70% είναι απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων 
σχολών με σημαντική επαγγελματική πείρα.  
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2.2. Οι Στόχοι της επιχείρησης 

Η επιχείρηση στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του 
πελάτη μέσα από: 

- Την καθιέρωσή της ως μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες   
επιχειρήσεις στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων για τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

- Την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής 
που να ικανοποιούν τις ανάγκες των Ο.Τ.Α. 

- Την διαρκή βελτίωση των συνθηκών για την απασχόληση του 
προσωπικού της  

- Την αποτελεσματική ανταπόκριση της επιχείρησης στις ανάγκες των 
πελατών της 

Η Επιχείρηση θεωρεί ότι η ποιότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εκπλήρωση του σκοπού της και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για την 
επίτευξη του αντικειμενικού της στόχου.  

Ως εκ τούτου, έχει θέσει σαν στόχο της την διασφάλιση της ποιότητας 
των προϊόντων και των προσφερομένων υπηρεσιών της. Ήδη, η Επιχείρηση 
έχει πιστοποιηθεί κατά τα πρότυπα ποιότητας ΕΝ ISO 9001. 

Η Δ.Α.Ε.Μ. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας (ISO 9001) και λειτουργεί βάση των κανονισμών που προβλέπονται 
από τις διαδικασίες και των προτύπων για:  

- το τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει τα μέτρα που λαμβάνει για την 
εξασφάλιση της ποιότητας και 

- τον εξοπλισμό μελέτης και έρευνας που διαθέτει 

Η ΔΑΕΜ έχει πιστοποιηθεί για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 
παραγωγή λογισμικού για Η/Υ, τη διατήρηση ιστοσελίδων και παροχή 
μηχανογραφικών λύσεων κυρίως στο τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

2.3. Το Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.Ε.Μ. 

2.3.1. Η εφαρμογή Δημοτολογίου-Μητρώου Αρρένων 

Α. Διαδικασίες λειτουργίας Δημοτολογίου 

Η εφαρμογή εξυπηρετεί (Σχ.2.1): 

- Την τήρηση των Βιβλίων Δημοτολογίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας  

- Τις μεταβολές Δημοτολογίου 
- Την σύνταξη βιβλίου πληθυσμού 
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- Την έκδοση των πάσης φύσεως Πιστοποιητικών που αιτούνται οι 
Δημότες 

- Την καταγραφή των Ληξιαρχικών στοιχείων σε κάθε Μερίδα με σκοπό 
την έκδοση οικογενειακών πιστοποιητικών 

- Τις μεταδημοτεύσεις και Ιθαγένειες 
- Την εύκολη εύρεση των εγγραφών με διάφορα κριτήρια  
- Την εκτύπωση καταστάσεων ελέγχου με διάφορα κριτήρια όπως και 

την μαζική εκτύπωση πιστοποιητικών για διάφορες χρήσεις (εγγραφή 
παιδιών στα σχολεία) Διαχείριση Εκλογικών Καταλόγων 

- Εκτύπωση Εκλογικών Καταλόγων 
- Δημιουργία αρχείου για αποστολή στο ΥΠ.ΕΣ. 

 

Α.1. Διαδικασία 

Καταχωρούνται οι νέες εγγραφές και οι διορθώσεις των Βιβλίων 
Δημοτολογίου στο πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Δημοτολογίου και οι 
Ληξιαρχικές Πράξεις στο αντίστοιχο πρόγραμμα Διαχείρισης Ληξιαρχικών 
Στοιχείων.  

Με βάση τα στοιχεία αυτά τυπώνονται τα Πιστοποιητικά και οι 
εκτυπώσεις με τις αντίστοιχες επιλογές.  

 

Α.2. Προγράμματα Δημοτολογίου-Ληξιαρχικά Στοιχεία 

- Διαχείριση Στοιχείων Δημοτολογίου 
- Ευρετήρια οικογενειακών μερίδων δημοτολογίου 
- Εκτύπωση στοιχείων δημοτολογίου/Βιβλίο 
- Εκτύπωση ευρετηρίων δημοτολογίου 
- Εκτύπωση ελέγχου οικογενειακών μερίδων 
- Αυτόματη μεταφορά παλιάς μερίδας σε νέα  
- Εκτύπωση εκλογικού καταλόγου 

 

Α.3. Εκτύπωση Πιστοποιητικών 

- Ατομικών  
- Νέου τύπου για ταυτότητα 
- Βεβαίωσης κατοικίας/Διαμονής 
- Ταυτοπροσωπίας  
- Ομαδικά πιστοποιητικά  
- Οικογενειακά πιστοποιητικά 
- Οικογενειακής για στρατολογική χρήση 
- Οικογενειακής για Ο.Γ.Α. (αρχηγός άνδρας - αρχηγός γυναίκα) 
- Πλησιεστέρων συγγενών (αρχηγός άνδρας αρχηγός γυναίκα) 
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- Διαχείριση ληξιαρχικών στοιχείων (ευρετήριο - εκτύπωση) 
- Διαχείριση πίνακα παραμέτρων (ευρετήριο - εκτύπωση) 
- Διαχείριση αρχείου δρόμων 

Α.4. Εξαγωγή αρχείου Δημοτολογίου σε ASCII 

A.5. Εξαγωγή αρχείου για Εκλογικούς Καταλόγους ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Α.6. Πράξεις Δημάρχου 

- Διαχείριση πράξεων δημάρχου (ευρετήριο - εκτύπωση) 
- Συγκεντρωτική οθόνη εκτύπωσης αποφάσεων 
- Απόφαση εγγραφής στο Δημοτολόγιο 
- Πράξη εγγραφής Νεογεννήτου 
- Απόφαση διαγραφής Θανόντος 
- Πράξη μεταβολής στοιχείων Δημοτολογίου 
- Απόφαση προσθήκης κυρίου ονόματος 
- Απόφαση για διαζευγμένη Σύζυγο  

 

Β. Η Εφαρμογή Μητρώου Αρρένων 

Β.1. Διαδικασίες Λειτουργίας Μητρώου Αρρένων 

Η εφαρμογή εξυπηρετεί:  

- Την σύνταξη ετήσιου Μητρώου Αρρένων 
- Τις εγγραφές αδήλωτων (Ιθαγένεια) 
- Τις εγγραφές αλλοδαπών που αποκτούν Ελληνική Ιθαγένεια  
- Τις διαγραφές για διαφόρους λόγους 
- Τις διορθώσεις επωνύμων, ονομάτων, πατρώνυμου, μητρώνυμου, 

αλλαγές στοιχείων  
- Την σύνταξη Στρατολογικού Πίνακα  
- Τις εγγραφές αυτών που διαμένουν στην διοικητική περιφέρεια του 

Δήμου 
- Την έκδοση πιστοποιητικών κάθε τύπου  
- Την αρχειοθέτηση αποφάσεων Νομαρχίας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Καταχωρούνται 

οι νέες εγγραφές στο προσωρινό αρχείο Μητρώου Αρρένων και μετά τις 
τυχόν διορθώσεις, με την επιλογή της οριστικοποίησης (MTR043), 
μεταφέρονται οι εγγραφές στο κύριο αρχείο όπου και συνεχίζονται να 
καταχωρούνται οι διορθώσεις των υπαρχόντων στοιχείων και η 
συμπλήρωση των νέων εγγραφών στο πρόγραμμα Διαχείρισης 
Μητρώου Αρρένων (MTR010) 

- Με βάση τα στοιχεία αυτά τυπώνονται τα Πιστοποιητικά και οι 
εκτυπώσεις με τις αντίστοιχες επιλογές 
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Β.2. Προγράμματα Μητρώου Αρρένων 

- Διαχείριση Μητρώου αρρένων 
- Ευρετήρια κατά έτος - επώνυμο 

 

Β.3. Εκτυπώσεις 

- Στοιχείων μητρώου  
- Προσθηκών κυρίων ονομάτων  
- Διαγραφών λόγω θανάτου 
- Βιβλίου μητρώου 
- Στρατολογικού πίνακα 
- Πιστοποιητικών 
- Πιστοποιητικών με μεταβολές 
- Ομαδική εκτύπωση πιστοποιητικών 
- Πιστοποιητικό Ανυπαρξίας  

 

Β.4. Αποστολή Δικαιολογητικών στη Νομαρχία 

Έγγραφο προς Νομαρχία  
- Διόρθωση Πατρώνυμου  
- Διόρθωση Μητρωνύμου  
- Διόρθωση Κυρίου Ονόματος 
- Μεταφορά Στοιχείων Μητρώου στο Δημοτολόγιο  
- Καταχώρηση Νέων Μητρώων 
- Εκτύπωση καταχώρησης νέων μητρώων 
- Οριστικοποίηση Νέων Μητρώων (μεταφορά στοιχείων Μητρώου στο βασικό 
αρχείο 
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Σχ.2.1 Η Εφαρμογή του Δημοτολογίου της Δ.Α.Ε.Μ. 

 

2.3.2. Η εφαρμογή Μισθοδοσίας 

Α. Διαχείριση Αρχείου Εργαζομένων (Σχ.2.2, Εισαγωγή-Ενημέρωση-Διαγραφή-
Τροποποίηση στοιχείων Αρχείου Εργαζομένων)

- Καρτέλα με αναλυτικά προσωπικά, ασφαλιστικά και εργασιακά στοιχεία 
- Παρακολούθηση διοικητικών μεταβολών (Κλιμάκια, χρονοεπιδόματα, 

άδειες, ασθένειες, κ.λ.π)  
- Πλήρης παραμετροποίηση μεταβλητών μισθοδοσίας (ποσοστά 

κρατήσεων για εργαζόμενο εργοδότη, ποσοστιαία επιδόματα, ποσοστά 
φορολογικών κρατήσεων ή φορολογικών απαλλαγών, ποσοστό ΑΤΑ 
κ.λ.π) 

- Διαχείριση Συμβάσεων Εργαζομένων (Εισαγωγή-Ενημέρωση-Διαγραφή-
Τροποποίηση στοιχείων Συμβάσεων Εργαζομένων) 

- Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων  
- Έκδοση αποδείξεων πληρωμής εργαζομένων 
- Παραγωγή μηχανογραφικών αρχείων (για ΙΚΑ, ΚΕΠΥΟ) 
- Αναζήτηση στοιχείων μισθοδοσίας εργαζομένων 
- Δημιουργία αναφορών 
- Στατιστικά στοιχεία 
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- Εκτυπώσεις στοιχείων μισθοδοσίας εργαζομένων και αναφορών οθονών 
του συστήματος  

Επιπλέον η Δ.Α.Ε.Μ. παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης της εφαρμογής 
μισθοδοσίας -σε περίπτωση που το επιθυμεί ο εκάστοτε φορέας- με την 
προσθήκη ηλεκτρονικής έκδοσης του εντύπου «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ», 
παρέχοντας: 

- Την ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων 
- Την ανακοίνωση λήξης της σχέσης εργασίας και όχι μόνον 
- Την έκδοση του εντύπου, «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ», ηλεκτρονικά ή 

εκτυπώνοντάς το αυτόματα.  

 

Β. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών Ι.Κ.Α. (Α.Π.Δ.)

Η εφαρμογή που έχει αναπτύξει η ΔΑΕΜ είναι με γνώμονα τις 
προδιαγραφές που η ίδια η πολιτεία έχει θέσει βάση της απόφασης υπ' 
αριθμόν Ν. 2972/200, όπου από 1-1-2002 καταργούνται τα ένσημα και 
εισάγεται νέος τρόπος τήρησης του Μητρώου Εργοδοτών και του τρόπου 
καταβολής των εισφορών. Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός 
Δήμου στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που προκύπτει μετά από την 
παραπάνω απόφαση. 

 

Γ. Βασικές Λειτουργίες της Εφαρμογής

- ταχύτητα, ευχρηστία και αμεσότητα προς τον χρήστη χωρίς 
περιορισμούς στην έκδοση της Α.Π.Δ. 

- ενσωμάτωση του προγράμματος στην εφαρμογή της Μισθοδοσίας που 
χρησιμοποιείται  

- πλήρως παραμετροποιημένη και με τη δυνατότητα να δέχεται 
μεταβολές 

- αποθήκευση και αυτόματη παραγωγή μαγνητικού μέσου (δισκέτα, CD) 
του αρχείου δεδομένων των εργαζομένων που υποβάλλεται στο ΙΚA 

- καταχώρηση των στοιχείων των εργαζομένων μιας επιχείρησης και 
αποθήκευση στη βάση της εφαρμογής για επεξεργασία ανά πάσα 
στιγμή. 
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Σχ.2.2 Η Εφαρμογή της Μισθοδοσίας της Δ.Α.Ε.Μ. 

 

2.3.3. Η εφαρμογή Ληξιαρχείου 

Η εφαρμογή του Ληξιαρχείου καταχωρεί και διαχειρίζεται όλες τις 
ληξιαρχικές πράξεις που συντελούνται στα όρια του Δήμου. 
 
- Πράξη Γέννησης 
- Πράξη Βάπτισης 
- Πράξη Γάμου 
- Πράξη Θανάτου 
- Πράξη Έκθεσης 
- Έκδοση Πιστοποιητικών 
- Ληξιαρχική πράξη Γέννησης/Βάπτισης (Απόσπασμα/Πλήρες)  
- Ληξιαρχική πράξη Γάμου (Απόσπασμα)  
- Ληξιαρχική πράξη Θανάτου (Απόσπασμα) 
- Ληξιαρχική πράξη Γέννησης/Βάπτισης (Πλήρης) 
- Ληξιαρχική πράξη Γάμου (Πλήρης) 
- Ληξιαρχική πράξη Θανάτου (Πλήρης) 
- Ληξιαρχική πράξη Έκθεσης 
- Εκτύπωση διαβιβαστικών για Δημοτολόγια, Μητρώα, αστυνομικά 

τμήματα 
- Συνοπτική εκτύπωση για στατιστική υπηρεσία 
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Σχ.2.3. Η Εφαρμογή του Ληξιαρχείου της Δ.Α.Ε.Μ. 

 

 

2.3.4. Η εφαρμογή Κλήσεων Τροχαίων Παραβάσεων  

Η εφαρμογή εξυπηρετεί τις παρακάτω εργασίες (Σχ.2.4): 

- Καταχώρηση κλήσεων  
Στο πρόγραμμα αυτό καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία των κλήσεων.  
Υποχρεωτική είναι η καταχώρηση του Α/Α, Αρ. Κλήσης, ημερομηνία 
παράβασης, ώρα παράβασης, αριθμός κυκλοφορίας, οδός και ποσό 
- Εκτύπωση Καταστάσεων Ελέγχου  
- Διόρθωση Κλήσεων 
- Καταχώρηση Παραβόλων 
- Εξόφληση Κλήσεων από Παράβολα 
- Εξόφληση Κλήσεων από Τριπλότυπα 
- Αποστολή μαγνητικού μέσου στο ΚΕΠΥΟ για ανεύρεση ιδιοκτητών 
- Ενημέρωση του Αρχείου Κλήσεων με Ιδιοκτήτες 
- Δημιουργία Βεβαιωτικού Καταλόγου 
- Εκτύπωση Βεβαιωτικού Καταλόγου 
- Δημιουργία Ειδοποιητηρίων κατά ΑΦΜ οφειλέτη 
- Εκτύπωση Ειδοποιητηρίων 
- Εισπράξεις από Ταχυπληρωμές 
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- Εκτύπωση Κλήσεων ανά Χρεώστη (Εξοφλημένες/Ανεξόφλητες) 
- Εκτύπωση Κλήσεων ανά όχημα (Εξοφλημένες /Ανεξόφλητες)  
- Εκτύπωση ισοζυγίου οφειλετών  

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 
Καταχώρηση Χρηστών Κλήσεων  
Καταχώρηση Ποσών 
Καταχώρηση Status 
Καταχώρηση Αστυνομικών  

  
Σχ.2.4. Η Εφαρμογή των τροχαίων παραβάσεων της Δ.Α.Ε.Μ. 

 

2.3.5. Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 

- Τήρηση αρχείου εισερχομένων/εξερχόμενων και διαχείριση του 
(προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή) 

- Αριθμός πρωτοκόλλου και το έτος στο οποίο αντιστοιχεί  
- Ημερομηνία εισερχόμενου/εξερχόμενου εγγράφου  
- Στοιχεία αποδέκτη (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση) 
- Στοιχεία αποστολέα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση)  
- Τόπος έκδοσης και τόπος επίδοσης (χρέωση σε υπηρεσία, τμήμα, 

υπάλληλο) 
- Η ημερομηνία επίδοσης εγγράφου στον αποδέκτη 
- Σχετιζόμενα έγγραφα (προηγούμενα και επόμενα) 
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- Ένδειξη για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το διακινούμενο έγγραφο 
- (αρχειοθέτηση, αναμονή διεκπεραίωσης, απάντηση) 
- Αναζητήσεις με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, ονοματεπώνυμο, 
- επάγγελμα, θέμα, ημερομηνία και αντίστοιχες εκτυπώσεις  
- Υλοποίηση της εφαρμογής με αρχιτεκτονική client- server 

 

Σχ.2.5 Η Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Δ.Α.Ε.Μ. 
 

 

2.3.6. Η εφαρμογή Πολιτικών Γάμων 

Η εφαρμογή των Πολιτικών Γάμων βασίζεται στο Νομοθετικό πλαίσιο 
που ορίζεται από το Κράτος και αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία13.  

Η εφαρμογή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με 
αντικείμενο την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των Αδειών Γάμων, από: 

 
- Την υποβολή της Αίτησης  
- Τη διαχείριση των δικαιολογητικών  
- Την ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση 
- Τη χορήγηση 
- Την παραλαβή και 
- Την ακύρωση άδειας γάμου 

                                                 
13 Ν.1250/82 και Π.Δ. 391/82 περί καθιέρωσης των Πολιτικών Γάμων 
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Τις Τελέσεις Πολιτικών Γάμων, από: 

- Την υποβολή της αίτησης  
- Τη διαχείριση των δικαιολογητικών 
- Την ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση  
- Το προγραμματισμό 
- Τη τέλεση και 
- Την αναβολή γάμου  

Δυνατότητα για: 
Χορήγηση βεβαιωτικής πράξης για τη τέλεση Πολιτικού Γάμου.  
Εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα. 

 

2.3.7. Η εφαρμογή της Διαχείρισης Προσωπικού 

- Αρχείο προσωπικού. 
- Mετακινήσεις Υπαλλήλων (Ιστορικό αρχείο, εκτυπώσεις αποφάσεων) 
- Αυτόματη παρακολούθηση χορήγησης χρονοεπιδομάτων - κλιμακίων, 
εκτύπωση αποφάσεων.  

Στατιστικά 
1. για εκλογές  
 
Διάφορες Εκτυπώσεις 
1. Αλφαβητική  
2. Ανά Διεύθυνση 
3. Ανά Διεύθυνση - Τμήμα - Κλάδο  
4. Αποσπασμένων  
5. Διευθυντών - Προϊσταμένων 
6. Ανά μισθολογικό κλάδο  
7. Ανά κλάδο  
8. Ανά θέση  
9. Σταθερών αργιών  
10. Μεταβαλλόμενων αργιών  
11. Επετηρίδας  
12. Οργανογράμματος  
13. Οργανικών θέσεων 
 
Βοηθητικοί Πίνακες 
1. Διευθύνσεις - τμήματα 
2. Κλάδοι - Μισθολογικοί κλάδοι  
3. Σπουδές - Ειδικές γνώσεις 
4. Μεγέθη ιματισμού προσωπικού  

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

64



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 Σχ.2.6. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού της Δ.Α.Ε.Μ. 

 
 

2.3.8. Εφαρμογές Οικονομικού Περιεχομένου 

 Η σωστή λειτουργία αυτών των εφαρμογών αποτελεί και το κλειδί για 
την ομαλή λειτουργία των Δήμων στο σύνολο τους. Η Δ.Α.Ε.Μ. χρησιμοποιεί 
εφαρμογές που εναρμονίζονται πλήρως στις απαιτήσεις που θέτονται από την 
Εθνική Νομοθεσία και αυτή τη στιγμή διαθέτει προγράμματα τα οποία 
καλύπτουν τις ανάγκες της οικονομικής διαχείρισης και συναλλαγών του 
Δήμου Αθηναίων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εφαρμογές οι οποίες αφορούν το 
απλογραφικό σύστημα και στη συνέχεια θα αναλυθούν οι αντίστοιχες που 
έχουν σχέση με το διπλογραφικό σύστημα, το σύστημα διαχείρισης δηλαδή το 
οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά για τη σύνταξη των αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Α. Απλογραφικό Σύστημα 

Α.1. Εφαρμογή Προϋπολογισμού-Απολογισμού 

Η εφαρμογή υποστηρίζει τα εξής τμήματα:  

- Προϋπολογισμού  
- Εκκαθάρισης Εντολών Δαπανών  
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- Δημοσιονομικού Ελέγχου 
- Τμήμα Εξόδων Ταμειακής Υπηρεσίας  
- Τμήμα Εσόδων Ταμειακής Υπηρεσίας  
- Δημιουργία πλήρους και αναλυτικού σχεδίου κωδικών  
- Προϋπολογισμού με   αυτόματη αντιγραφή για κάθε νέο έτος χρήσης 
- Ενημέρωση των κωδικών Προϋπολογισμού με τα προϋπολογισθέντα 

ποσά 
- Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (απολογισμός) 

εσόδων & εξόδων κατά μήνα με αυτόματη ενημέρωση όλων των 
κωδικών των εσόδων και των εξόδων 

- Εκτύπωση απολογιστικών καταστάσεων παραμετρικά σε ανάλυση 
κωδικών και σε συγκέντρωση κατηγοριών (Γενική κατηγορία, 
Κατηγορία,Υποκατηγορία) 

- Εκτύπωση των βιβλίων του προϋπολογισμού (Καθολικό Εξόδων, 
Αναλαμβανομένων Υποχρεώσεων, Ημερολόγιο Ενταλμάτων, κλπ.) 

- Παρακολούθηση των τιμολογίων των πιστωτών από την επίδοση τους 
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέχρι την ενταλματοποίηση της 
δαπάνης (αυτόματα) 

- Υποστήριξη του τμήματος Εξόδων του Δήμου με τις πληρωμές των 
ενταλμάτων καθώς και τον προγραμματισμό των υποχρεώσεων 

 Σε ότι αφορά το τμήμα ΕΣΟΔΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ της ταμειακής υπηρεσίας η 
εφαρμογή: 

- Παρακολουθεί την είσπραξη των εσόδων του Δήμου με αυτόματη 
έκδοση πρωτογενών παραστατικών (τριπλότυπα είσπραξης) καθώς και 
την αναπαραγωγή των προβλεπόμενων από το δημόσιο λογιστικό 
συγκεντρωτικών εγγράφων λογιστικής τακτοποίησης (Γραμμάτια 
παραλαβής, Γραμμάτια είσπραξης) και την αυτόματη έκδοση αυτών 

- Εκτυπώνει όλες τις καταστάσεις και τα καθ' υποχρέωσιν ή μη 
τηρούμενα βιβλία (Ημερολόγια ταμείου, καθολικά εσόδων κλπ) 

- Παρακολουθεί τους χρεώστες ανά τέλος και συγκεντρωτικά και εκδίδει          
ειδοποιήσεις και εντολές κατασχέσεων  

- Ενημερώνει τους Λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής και αντλεί 
στοιχεία από το Προϋπολογισμό.  

 
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που καλύπτονται κατά τμήμα (Σχ.2.7):  

Α.2. Προϋπολογισμός 

- Διαχείριση Αρχείων Προϋπολογισμού  
- Εκθέσεις Ανάληψης Δαπανών 
- Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού 
- Πληροφοριακά Στοιχεία 
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Α.3. Εκτυπώσεις Προϋπολογισμού 

- Εκκαθάριση Εντολών Δαπανών 
- Καταχώρηση Εισερχόμενων Τιμολογίων προς Εκκαθάριση 
- Ενημέρωση Τιμολογίων με Ένταλμα (Παρακολούθηση προς πληρωμή) 
- Καταχώρηση στο Αρχείο Προμηθευτών 
 

Α.4. Δημοσιονομικός Έλεγχος 

- Καταχώρηση Ενταλμάτων (Έκδοση Εντάλματος) 
- Εκτύπωση Εντάλματος 
- Ακύρωση Εντάλματος 
 

Α.5. Τμήμα Εξόδων Ταμειακής Υπηρεσίας 

- Ενημέρωση Εισαγωγής Εντάλματος στο Ταμείο 
- Αναζήτηση Ενταλμάτων ανά Φορέα 
- Διεύθυνση 
- Αναζήτηση Ενταλμάτων ανά Δικαιούχο 
- Καταχώρηση στο Αρχείο Προμηθευτών 
- Εκτύπωση Εκκρεμών Ενταλμάτων Εξόδων 
- Καταχώρηση Πληρωμών 
- Καταχώρηση Ενταλμάτων 
- Ακύρωση Ενταλμάτων  
- Εκτυπώσεις Τμήμα Εσόδων Ταμειακής Υπηρεσίας 
- Καθημερινές Εργασίες 
- Μηνιαίες Εργασίες 
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Σχ.2.7. Η Εφαρμογή και διαχείριση του Απλογραφικού Συστήματος των Δήμων από τη Δ.Α.Ε.Μ. 

 

Β. Διπλογραφικό Σύστημα 

Περιλαμβάνει τις εφαρμογές & λειτουργίες του ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (Σχ.2.8.): 

- Προϋπολογισμός  
- Απολογισμός 
- Εκκαθάριση Εντολών Δαπανών 
- Δημοσιοοικονομικός Έλεγχος  
- Τμήμα Εξόδων Ταμειακής Υπηρεσίας 
- Τμήμα Εσόδων Ταμειακής Υπηρεσίας 

 

Β.1. Ειδικά Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής 

- Ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων14. Εξασφαλίζει την 
αυτόματη ετήσια προοδευτική αρίθμηση κάθε ημερολογιακής 
εγγραφής, χωριστά για κάθε ημερολόγιο 

- Εξασφαλίζει υποχρεωτικά την ενημέρωση των βιβλίων του Δήμου με το 
περιεχόμενο των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά 
 

Β.2. Γενική Λογιστική 

Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων,     
τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων λογαριασμών 

- Δυνατότητα εκτύπωσης: Ισοζύγια, καθολικά, εκτυπώσεις ισολογισμού, 
καταστάσεων απογραφών και γενικά όλες τις απαιτούμενες από τον 
ΚΒΣ καταστάσεις 

- Αυτόματη μεταφορά των υπολοίπων του προηγούμενου έτους στο     
επόμενο και κλείσιμο προηγούμενου 

- Εισαγωγή τυποποιημένων άρθρων για επαναλαμβανόμενες εγγραφές 

 

Β.3. Δημόσιο Λογιστικό 

 

                                                 

14 (Π.Δ.315, ΦΕΚ 302/30-12-1999) και του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) 
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- Καταχώρηση του σχεδίου Λογαριασμών Κωδικών του προϋπολογισμού 
των Δήμων σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και 
Κοινοτήτων 

- Καταχώρηση των ποσών του προϋπολογισμού κατά φορέα/κωδικό 
αριθμό λογαριασμού εσόδου ή εξόδου Καταχώρηση των ποσών των 
μεταβολών του προϋπολογισμού τόσο ως προς τα έσοδα, όσο και ως 
προς τα έξοδα 

- Καταχώρηση των ποσών εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων βάσει 
των εκδιδομένων ενταλμάτων πληρωμής. 

- Καταχώρηση των ποσών των Γραμματίων Είσπραξης στους οικείους 
λογαριασμούς ανά φορέα, κωδικό, αριθμό εσόδων 

- Καταχώρηση των δεδομένων των πράξεων βεβαιώσεων των εσόδων 
- Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά Κωδικό 

Αριθμό Λογαριασμών Εσόδων-Εξόδων καθώς κατά φορέα/κωδικό 
αριθμό λογαριασμού απαιτήσεων 

- Εκτυπώσεις προϋπολογισμού, ημερολογίων, ισοζυγίων, λογιστικών 
καταστάσεων κλπ., σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων 
και Κοινοτήτων 

 

Β.4. Διαχείριση Αποθηκών-Προμήθειες  

- Διαχείριση προμηθευτών 
- Διαχείριση και παρακολούθηση αποθεμάτων κατ΄ είδος και 

αποθηκευτικό χώρο 
- Διαχείριση παραστατικών διακίνησης 
- Παρακολούθηση αποθεμάτων (κατά την εισαγωγή και εξαγωγή τους) 

κατά ποσότητα, αξία, ημερομηνία και αριθμό παραστατικού 
- Δυνατότητα αποτίμησης αποθεμάτων 
- Εκτυπώσεις καρτελών κατ΄ είδος, κατά ποσότητα και αξία 
- Δυνατότητα σύνδεσης αποθήκης με γενική και αναλυτική λογιστική  

 

Β.5. Διαχείριση Παγίων Στοιχείων 

- Καρτέλα Παγίου 

- Αρχική αξία κτήσης και οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, 
αναπροσαρμογές της αξίας, μειώσεις) 

- Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων και αναπόσβεστης αξίας 
- Εκτυπώσεις αποσβέσεων, βιβλίου παγίου κλπ 
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Σχ.2.8. Η Εφαρμογή και διαχείριση του Διπλογραφικού Συστήματος των Δήμων από τη Δ.Α.Ε.Μ. 

 

Γ. Πρόσοδα 

Η ανάγκη είσπραξης εσόδων αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την 
οικονομική επιβίωση των Δήμων. Τα έσοδα των Ο.Τ.Α. προέρχονται κυρίως –
πέρα από τις τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις- από την είσπραξη των τελών 2-
5%, τις διαφημίσεις, τους κοινόχρηστους χώρους (λαϊκές αγορές, 
μικροπωλητές κλπ, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας –Τ.Α.Π., αποχέτευση και 
οδοποιία και τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού τα λεγόμενα ανταποδοτικά 
τέλη. Όσον αφορά το νευραλγικό αυτό τομέα τις είσπραξης των εσόδων, η 
Δ.Α.Ε.Μ. εφαρμόζει τις ακόλουθες μεθόδους για ένα ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα:  

 

Γ.1. Τέλος Παρεπιδημούντων 2-5% 

- Αρχείο Επιχειρήσεων με πλήρη στοιχεία (δ/νση, επωνυμία, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ 
κλπ.) 

- Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων 
- Παρακολούθηση της επιχείρησης με βάση το Αντικείμενο Εργασίας  
- Αναλυτική καταγραφή των Περιοδικών Δηλώσεων και δυνατότητα 

Βεβαιωτικού σημειώματος  
- Αυτόματο σύστημα υπολογισμού προσαυξήσεων για εκπρόθεσμες 

δηλώσεις 
- Δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων με την εφορία 
- Παρακολούθηση Διαγραφών Βεβαίωσης - Δυνατότητα μαζικής 
     εκτύπωσης ειδοποιητηρίων 
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- Δυνατότητα Στατιστικών στοιχείων Επιχειρήσεων (περιοχή, αντικείμενο   
εργασίας, υγειονομική κατηγορία κλπ) 

 
 

Γ.2. Αποχέτευση και Οδοποιία  

- Δυνατότητα αρχείου οικοπέδων και κτισμάτων και διαχείρισή του 
(προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή) 

- Υπολογισμός τελών σύνδεσης και αγωγού, τήρηση αρχείου και 
διαχείρισή του (προσθήκη,μεταβολή, διαγραφή) 

- Πρόσβαση στο κοινό αρχείο υπόχρεων του Οικονομικού Διαχειριστικού 
συστήματος και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή) 

- Τήρηση αρχείου κατηγοριών λογαριασμών και διαχείρισή του 
(προσθήκη, μεταβολή, διαγραφή) 

- Διαχείριση χρηματικού καταλόγου με πρόσβαση στο Οικονομικό 
Διαχειριστικό Σύστημα (ποσά οφειλών, ενημέρωση του χρηματικού 
καταλόγου για οφειλές στη Ταμιακή υπηρεσία) 

- Διαδικασία εισπράξεων (ενημέρωση εγγραφών λογαριασμών, 
δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης)  

- Δυνατότητα υπολογισμού τόκου (εκπρόθεσμος λογαριασμός) 
- Δυνατότητα εκτυπώσεων με χρήση αναζήτησης, εκτύπωση αρχείου 

ακινήτων, εκτύπωση ανεξόφλητων κλπ.) 
- Δυνατότητα εκτύπωσης καταστάσεων εξοφλήσεων και χρεωστών 

 
 

Γ.3. Κοινόχρηστοι χώροι-Τέλη κατάληψης πεζοδρομίων 

- Τήρηση αρχείου και διαχείρισή του (μεταβολή, προσθήκη, διαγραφή) 
- Αρχείο με αναλυτική παρακολούθηση όλων των αιτήσεων 
- Αρχείο οφειλετών 
- Καρτέλα για κάθε άδεια κατάληψης 
- Παραμετρική δημιουργία διαφορετικών τιμοκαταλόγων χρέωσης 
- Παρακολούθηση διαγραφών Βεβαίωσης με πλήρη στοιχεία  
- Αυτόματη έκδοση και εκτύπωση των οίκοθεν βεβαιωτικών 

σημειωμάτων 
- Αυτόματος υπολογισμός προστίμων 
- Δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης ειδοποιητηρίων 
- Πλήθος στατιστικών και οικονομικών πληροφοριών 

 
 

Γ.4. Ύδρευση 

Η εφαρμογή αυτή υποστηρίζει όλο το κύκλωμα διαχείρισης των τοπικών 
δημοτικών εταιρειών ύδρευσης (εφόσον φυσικά ο Δήμος έχει και Δημοτική 
Εταιρία Ύδρευσης) 
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- Τήρηση αρχείου παροχών και διαχείρισή του (διεύθυνση παροχής, 

κωδικός παροχής, αριθμός υδρομέτρου, στοιχεία του ιδιοκτήτη κλπ.)  
- Τήρηση αρχείου λογαριασμών και διαχείρισή του (περίοδος 

λογαριασμού, σύνολο οφειλής, ένδειξη κατάστασης λογαριασμού κλπ.) 
- Πρόσβαση στο κοινό αρχείο υπόχρεων του Οικονομικού Διαχειριστικού 

Συστήματος και διαχείρισή του (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ / ΔΑΤ, ΔΟΥ, 
Διεύθυνση κατοικίας κλπ.)  

- Τήρηση αρχείου κατηγοριών λογαριασμών και διαχείρισή του (Κωδικός 
και ονομασία κατηγορίας, Πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης, ενοίκιο 
υδρομέτρου, ποσοστό αποχέτευσης, ποσό επανασύνδεσης κ.λπ)  
και τήρηση αρχείου διαδρομών (Κωδικός διαδρομής, Ονομασία, 
Περίοδος/Έτος)  

- Έκδοση λογαριασμών ανά περίοδο και διαδρομή 
- Δυνατότητα υπολογισμού λογαριασμών μεμονωμένα ή ομαδικά 
- Δυνατότητα χρέωσης ποσών (στρογγυλοποίηση ποσού, έκδοση 

λογαριασμού) 
- Σύνταξη χρηματικού καταλόγου (ποσά οφειλών των υπόχρεων, 

ενημέρωση του Χρηματικού Καταλόγου) 
- Εκτύπωση αρχείου παροχών (κατάσταση καταμέτρησης, εκτύπωση 

λογαριασμών) - Εκτύπωση ανακλήσεων, Χρηματικού καταλόγου κλπ. 
 

 
Σχ.2.9. Η Εφαρμογή και είσπραξης εσόδων από τους Ο.Τ.Α. (έσοδα από Ύδρευση) όπως απεικονίζεται στο 

Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.Ε.Μ. 
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Γ.5. Τέλη Ακίνητης Περιουσίας-Καθαριότητας-Φωτισμού 

- Πλήρης παραμετροποίηση (συντελεστές ΤΑΠ, ΤΚΦ, ΦΗΧ, παλαιότητας, 
διαμερίσματα, ζώνες, Σ.Α.Ο., Τ.Ο., οδοί κλπ.) με διαχείριση ανά έτος 
και δυνατότητα εκτυπώσεων ελέγχου (Σχ.2.10) 

- Υποστήριξη διασύνδεσης (interface) με τη ΔΕΗ για τα 
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε επίπεδο μετρητών (εισαγωγή αρχείου 
από ΔΕΗ, εξαγωγή αποστολής προς ΔΕΗ μεταβολών αρχείου) 

- Τήρηση ιστορικού αρχείου ΔΕΗ 
- Τήρηση αρχείου ακινήτων και διαχείρισή του (μεταβολή, προσθήκη, 

διαγραφή) και παρακολούθηση της εξέλιξής του (ιστορικότητα 
τροποποιήσεων) 

- Υποστήριξη όλων των εργασιών που δύναται να απαιτηθούν για ένα 
ηλεκτροδοτούμενο ή μη ακίνητο (δήλωση, τροποποίηση, νέα παροχή, 
διακοπή κλπ.) - Παρακολούθηση ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων  

- Αυτόματος υπολογισμός των χρεώσεων με βάση όλες τις απαραίτητες 
παραμέτρους 

- Δυνατότητα εκτυπώσεων ανά εργασία ή και συγκεντρωτικών 
- Εμφάνιση καρτέλας πελάτη 
 

 
μογή και είσπραξης εσόδων από τους Ο.Τ.Α. (έσοδα από Τ.Α.Π. – Τέλη ΚαΣχ.2.10. Η Εφαρ θαριότητας και 
Φωτισμού) όπως απεικονίζεται στο ηροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.Ε.Μ. 

 

Πλ
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Γ.6. Διαφημίσεις 

Σκοπός του τμήματος είναι η είσπραξη τελών που σχετίζονται με το 
αντικείμενο των διαφημίσεων. Το τμήμα ασχολείται με την έκδοση αδειών 
και με τις βεβαιώσεις παραβάσεων που αφορούν στις κάτωθι κατηγορίες: 
 
-    φωτεινές επιγραφές 
- τέλη καθαριότητας 
- κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από διαφημιστικές στήλες 
- διαφημιστικά πλαίσια 

 
 

2.3.9. Άλλες Εφαρμογές της Δ.Α.Ε.Μ. 

Α. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (G.I.S.) 

 Η ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των άλλων σχετικών 
τεχνολογιών (δορυφόροι κ.λ.π.) έδωσαν τη δυνατότητα απόκτησης 
αξιόπιστων και έγκυρων δεδομένων σε ότι αφορά το γεωγραφικό χώρο.  
Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) είναι ένα εργαλείο στηριγμένο 
στην τεχνολογία των Η/Υ, για χαρτογράφηση και ανάλυση καταστάσεων που 
λαμβάνουν χώρα στη γη.  

Η τεχνολογία αυτή , ενοποιεί σε μια κοινή βάση δεδομένων λειτουργίες 
όπως ερωτήματα και στατιστικές αναλύσεις με μοναδικές γεωγραφικές 
αναλύσεις που προσφέρονται προνομιακά από τους χάρτες.  
Αυτές οι δυνατότητες ξεχωρίζουν το GIS από άλλα συστήματα πληροφοριών 
και το κάνουν πολύτιμο σε ευρύ έκταση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
για επεξήγηση συμβάντων , πρόβλεψη αποτελεσμάτων και στρατηγικών 
σχεδιασμών.  

 
 

Α.1. Τοπική Αυτοδιοίκηση και G.I.S. 

Η δυνατότητα ακριβούς καταγραφής και επεξεργασίας του πλήθους 
στοιχείων που προκύπτουν από μια γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ένας 
Δήμος, καθιστούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών απαραίτητα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση 
συγκεκριμένης πολιτικής με σκοπό την εύρεση των ιδανικότερων λύσεων και 
την ανάπτυξη νέων πρακτικών , τόσο στην καταγραφή των προβλημάτων και 
αναγκών των περιοχών ευθύνης των Δήμων, όσο και για την λήψη 
αποφάσεων για την πρόβλεψη και την εκτέλεση έργων υποδομής. Οι 
δυνατότητες των εφαρμογών G.I.S. εξαντλούνται εκεί που τελειώνει η 
φαντασία των χρηστών τους.  

Η Δ.Α.Ε.Μ. έχει οργανώσει ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών , το οποίο λειτουργεί στην έδρα της 
Επιχείρησης από το 1999 (Λιοσίων 22, 1ος Όροφος). Οι εργασίες σάρωσης και 
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διανυσματοποίησης γίνονται με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και 
προγράμματα, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και πιστότητα των παραγόμενων 
αποτελεσμάτων. 

Το λογισμικό GIS, πάντα στις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις του 
εγγυάται άριστα αποτελέσματα. Τα εκτυπωτικά μηχανήματα, κορυφαία στην 
κατηγορία, δίνουν την καλύτερη δυνατή απόδοση του GIS στην εκτύπωση 
χαρτών.  

To Τμήμα G.I.S. έχει εξασφαλίσει την συνεργασία ομάδας μηχανικών, 
πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων, προγραμματιστών, κ.α. ειδικοτήτων και σε 
συνδυασμό με το προσωπικό, εξειδικευμένο και με μεγάλη πείρα στο χώρο και 
την καθοδήγηση της διοίκησης της εταιρείας, παράγει έργο, το οποίο γίνεται 
άριστο εργαλείο για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στα πλαίσια αυτά, έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία εφαρμογές Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα G.I.S. όπως το M-GUIDE15 και το Πρόγραμμα “The City” που 
ενσωματώνουν άρτια τεχνολογία λογισμικού G.I.S. Τέλος σημαντικά βήματα 
προόδου στη διαχείριση συστημάτων G.I.S. από τη Δ.Α.Ε.Μ. έχουν γίνει με τις 
εφαρμογές Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων, Δικτύου Αποχέτευσης, 
Πληροφόρησης Όρων Δόμησης και Χωροθέτησης Κάδων. Όσον αφορά την 
Εφαρμογή Πληροφόρησης Όρων Δόμησης αποτελεί τη μοναδική εφαρμογή 
G.I.S., η οποία εξυπηρετεί το ελληνικό κοινό πανελλαδικά. Είναι το 
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών "POLIS v1", είναι μια εξειδικευμένη 
πολεοδομική εφαρμογή GIS δομημένη επάνω στο πρόγραμμα ArcView3.1, της 
Αμερικάνικης Εταιρείας ESRI (σχ.2.11-2.12) 

Η εφαρμογή έχει πλήρη Ελληνικά μενού και ειδικά αναπτυγμένα 
εργαλεία (όπως π.χ. αυτόματη εύρεση δρόμων και οικοδομικών τετραγώνων, 
αυτοματοποιημένες εκτυπωτικές λειτουργίες) για την διαχείριση της ψηφιακής 
διαθέσιμης πολεοδομικής πληροφορίας στο Δήμο Αθηναίων, ώστε να είναι 
εύχρηστη από τους αρμόδιους υπαλλήλους χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη 
εξειδίκευση και εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. 

 

 

                                                 
15 http://www.exodus.gr/m-guide/index.htm 

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

75



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

Σχ.2.11-2.12 Το Λογισμικό Εφαρμογών G.I.S. της Δ.Α.Ε.Μ. 

 

B. Παρουσία στο Internet 

Η Δ.Α.Ε.Μ. υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής, δημιουργεί και φιλοξενεί 
δικτυακούς τόπους και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις βάσεων δεδομένων για 
το Internet.  

Με τα τμήματα Νέων Τεχνολογιών -Internet-multimedia-DTP, G.I.S, 
είναι σε θέση να αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές βασιζόμενες στην 
τεχνολογία του Internet και να ενοποιήσει τις εφαρμογές σας σε περιβάλλον 
απόλυτα εναρμονισμένο με τις σημερινές ανάγκες.  

Ανάμεσα στις δραστηριότητές της είναι και η ανάπτυξη εφαρμογών για 
Infokiosk με γεωγραφικούς και οδικούς χάρτες, πληροφορίες ιστορικές και 
χρηστικές, με πίνακες ανακοινώσεων, οδικές πινακίδες πληροφόρησης και 
άλλα χρήσιμα θέματα για τον επισκέπτη της πόλης των Αθηνών. Η εφαρμογή 
αυτή είναι ήδη διαθέσιμη μέσω link του επίσημου δικτυακού τόπου του Δήμου 
Αθηναίων και οδηγεί το χρήστη σε συγκεκριμένες περιοχές της 
Πρωτεύουσας16 17

 

B.1. Τμήμα Internet 

Η Δ.Α.Ε.Μ. σε απαίτηση των καιρών εκμεταλλεύεται τα οφέλη του 
Internet για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη ΔΑΕΜ από καιρό 
αξιοποιούνται τα οφέλη του διαδικτύου για τους πελάτες. 

Η κατασκευή και η συντήρηση του δικτυακού τόπου του Δήμου 
Αθηναίων18 (Σχ.2.11, 2.12, 2.13) ήταν το μεγάλο στοίχημα για να γίνουν 
κατανοητές σε βάθος οι απαιτήσεις ενός Δήμου. Το αποτέλεσμα αυτό 

                                                 
16 http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/GREEK/main2.html 
17 http://www.nyloo.com/index.ath.2.asp 
18 http://www.cityofathens.gr 
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αναγνωρίσθηκε και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό keelan19 που κατέταξε την 
εταιρία ανάμεσα στα πενήντα καλύτερα παραδείγματα κατασκευής δημοτικών 
δικτυακών τόπων, ένας τομέας με ιδιαίτερο ανταγωνισμό και εκατοντάδες 
συμμετοχές.  

 

 

 

Σχ.2.11, 2.12, 2.13 Το Site του Δήμου Αθηναίων, το οποίο σχεδιάστηκε, προγραμματίστηκε, αναβαθμίζεται και 
συντηρείται από τη Δ.Α.Ε.Μ. 

 
 

                                                 
19 http://www.keelan.ie 
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Στη Δ.Α.Ε.Μ. χρησιμοποιείται ο κάθετος σχεδιασμός ως στρατηγική για 
την ανάπτυξη δικτυακών τόπων. Μετά από την ανάθεση, η εταιρεία 
αναλαμβάνει να προσαρμόσει τις υπηρεσίες του κάθε φορέα και πελάτη της 
στη χρήση του διαδικτύου. Η ανάπτυξη ρεαλιστικών εφαρμογών με 
εξειδίκευση στις απαιτήσεις των Ο.Τ.Α και η άριστη αισθητική χαρακτηρίζουν 
τους δικτυακούς τόπους που κατά καιρούς αναλαμβάνει η Δ.Α.Ε.Μ. 

Το τμήμα ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή δικτυακών τόπων, 
την ανάπτυξη εφαρμογών e-business, e-municipality, e-democracy, την 
υλοποίηση και τον σχεδιασμό του υλικού μέρους (Servers, ασφάλεια κλπ) και 
τη φιλοξενία των δικτυακών τόπων.  

Αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή από τους δημόσιους 
οργανισμούς και φορείς υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης. Περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες δέσμες υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο: 

- Την παρουσία του οργανισμού στο Διαδίκτυο.  Έτσι ο οργανισμός 
παρέχει στο κοινό (πολίτες, δημότες) τη δυνατότητα ενημέρωσης 
σχετικά με τις υπηρεσίες του. Κύριος στόχος της ενέργειας αυτής η 
σημαντική μείωση χρόνου και του κόπου που θα πρέπει να καταβάλλει 
κάθε πολίτης προκειμένου να εντοπίσει την αρμόδια υπηρεσία για την 
άμεση κάλυψη των αναγκών του.  

- Την διασφάλιση της διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω των 
συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Η on-line υποβολή αιτήσεων και άλλων 
εντύπων καθώς και η υποβολή παραπόνων σχετικά με κάποια υπηρεσία 
του Δήμου. Σκοπός η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες-δημότες για 
τη διευκόλυνση καθώς και την μελλοντική βελτίωση των υπηρεσιών 
του δήμου μέσω των ηλεκτρονικών παραπόνων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

3.1. Η Δομή του Δικτύου και η Δομημένη Καλωδίωση του Δήμου-
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Στο Δήμο Αμπελοκήπων (Δημαρχιακό Μέγαρο, οδός Πατριάρχου Γρήγορου 
Ε΄ 12) τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά το Μάιο του 2005 έχει γίνει 
πλήρης αναδιάρθρωση του δικτύου και της τοπολογίας του καθώς και 
εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο Δήμος προμηθεύτηκε 
καινούριο Server, καθώς ο προηγούμενος είχε συμπληρώσει ήδη 5 χρόνια 
αδιάκοπης λειτουργίας και χρησιμοποιούσε ξεπερασμένη τεχνολογία και 
λειτουργικό σύστημα. Στην αντικατάσταση του Server σημαντικό και 
καθοριστικό ρόλο επίσης έπαιξε η αύξηση του αριθμού των χρηστών στο 
δίκτυο και η αλλαγή του Πληροφοριακού Συστήματος20 με νόμο του κράτους 
από την 1/1/2004 (Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος στους Ο.Τ.Α.). 
Σήμερα ο server που βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Δήμου εξυπηρετεί ένα 
τοπικό δίκτυο περίπου πενήντα (50) χρηστών που εξυπηρετούνται δικτυακά 
με ταχύτητα δικτύου 100Mbps και αδιάκοπη λειτουργία συναλλαγών και 
ερωτήσεων στη Βάση Δεδομένων. 

Στο server είναι εγκατεστημένο ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) που λειτουργεί στην έκδοση 8.0.5 
της Oracle21, μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση του Π.Σ. Συνεπώς μιλούμε 
για αρχιτεκτονική Δικτύου server-client με RDBMS την Oracle 8.0.5. η 
διαδικασία του Backup γίνεται με πολύ απλό τρόπο μέσω του Administrator με 
εντολή εξαγωγής όλων των πινάκων και των γραμμών της Oracle. To αρχείο 
που δημιουργείται είναι format dmp ενώ η χωρητικότητα του κυμαίνεται περί 
τα 1,5GB, καθώς περιέχει όλες τις εγγραφές της βάσης, procedures, triggers, 
constraints, sequences, views, queries κλπ (Σχ. 3.1) 

 

                                                 
20 Π.Δ. 315/1999 
21 www.oracle.com 
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Σχ.3.1. Η διαδικασία του backup στο Δήμο Αμπελοκήπων 

 
 

Ο κεντρικός Server του Δήμου έχει τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 
Είναι Server Intel XEON dual 3200 και περιέχει: 

• 1ος Επεξεργαστής: INTEL XEON 3,2 GHz 
• 2ος Επεξεργαστής: INTEL XEON 3,2 GHz 
• Motherboard: INTEL Server motherboard Dual Xeon, 4 DDR ecc 

reg, VGA, LAN(1000) RAID 0,1 
• BOX: INTEL Tower case 
• 1 τροφοδοτικό INTEL 600Watt 
• Memory: RAM 4GB DDR ECC 
• 1ος Σκληρός Δίσκος: 73 GB, 8MB cache, 15000 rpm τεχνολογίας 

SCSI 
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• 2ος Σκληρός Δίσκος: 73 GB, 8MB cache, 15000 rpm τεχνολογίας 
SCSI (σε διάταξη RAID 1 mirroring).  

• DVD Driver: DVD ROM 16X48 
• Floppy Driver: Floppy Drive 1.44 3.5 inch. 
• Keyboard: Microsoft Internet PS2 
• Mouse: Microsoft wheel optical mouse 

 
Σημαντικό στοιχείο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ότι περιέχει 

δύο (2) ταχύτατους επεξεργαστές τεχνολογίας XEON της Intel, πολύ μεγάλης 
χωρητικότητας μνήμη και δυνατότητα εξασφάλισης backup των δεδομένων 
μέσω της διάταξης RAID 1 mirroring των δύο σκληρών δίσκων που περιέχει. 
Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε δεδομένο γράφεται στον πρώτο δίσκο, 
γράφεται ταυτόχρονα και στο δεύτερο και έτσι είναι αδύνατον να χαθούν 
δεδομένα σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο σκληρούς δίσκους 
«χτυπήσει» ή στη χειρότερη περίπτωση καταστραφεί εντελώς.  

Το λειτουργικό σύστημα του server είναι τα Windows 2000 Server με 
service pack 1. Κατά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος στο 
server κρίθηκε αναγκαίο να μη στηθεί Active Directory, DHCP Server, IIS, DNS 
και Domain Controller, καθώς αυτό προτιμάται σε πολύ εξειδικευμένες 
εφαρμογές και διότι η ύπαρξη Active Directory –κυρίως- σε server που 
λειτουργεί σε μία Δημόσια Υπηρεσία όπως ο Δήμος Αμπελοκήπων, 
προϋποθέτει και μεγάλη γνώση χειρισμών ενός Πληροφοριακού Συστήματος 
από ανθρώπινο δυναμικό που δεν είναι εξοικειωμένο στις νέες τεχνολογίες.  

Επίσης, δεν εγκαταστάθηκε ο DHCP Server διότι το LAN του Δήμου 
Αμπελοκήπων λειτουργεί με static και όχι dynamic IP. Η ύπαρξη DHCP Server 
σε αυτό το χώρο θα σήμαινε ότι πιθανή βλάβη στο server θα έθετε εκτός 
λειτουργίας όλο το δίκτυο και θα απέτρεπε κάθε είδους συναλλαγές με το 
κοινό. Με τις static IP ο κάθε χρήστης βλέπει και ανταλλάσσει πληροφορίες 
από κάποιο άλλο χρήστη απευθείας μέσω του δικτύου και όχι μέσω server. Ο 
server απλά κάνει τη διαχείριση του traffic στο LAN.  

Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ο server διατηρεί την τάση του 
μέσω ενός ισχυρού UPS των 2.500 VA και έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ομαλή διαδικασία Shut Down ακόμη και όταν δεν υπάρχει ρεύμα στο κτίριο και 
για το λόγο αυτό ο Administrator του συστήματος δε χρειάζεται να ανησυχεί 
για τον κίνδυνο από τον κίνδυνο απότομης ρεύματος που θα οδηγούσε –
πιθανόν- σε βλάβη του Hardware ή ακόμα χειρότερα σε απώλεια δεδομένων. 

H προμήθεια του νέου και υπερσύγχρονου αυτού Server απαίτησε και 
την ανάγκη αλλαγής της ταχύτητας του δικτύου λαμβάνοντας υπόψη και το 
γεγονός ότι αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος των εργασιών από τους χρήστες του 
Πληροφοριακού Συστήματος καθώς επίσης και ο ίδιος ο αριθμός των χρηστών 
που αύξησε το traffic του LAN καθώς o server αποστέλλει και λαμβάνει 
περίπου 5.000.000 πακέτα ημερησίως. Για το λόγο αυτό η ταχύτητα του 
δικτύου αυξήθηκε από τα 10mpbs στα 100mbps. Αυτό έγινε με την προμήθεια 
και εγκατάσταση: 

 
• 1 CISCO Router 801 
• 1 Ethernet Switch 48 Port 
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Το 48 Port Ethernet Switch διαθέτει και 2 πόρτες με ταχύτητα 1Gbps. 
Στη μία πόρτα είναι «κουμπωμένος» ο server και η δεύτερη είναι κενή και θα 
χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που δημιουργηθεί βλάβη στο δίκτυο, ή σε 
περίπτωση που χρειαστεί να προμηθευτεί ο Δήμος και δεύτερο server για τις 
ανάγκες επιπλέον backup δεδομένων ή εγκατάστασης νέων πληροφοριακών 
συστημάτων.  

Επίσης από το Μάιο του 2005 έχει εγκατασταθεί και καινούριο RACΚ το 
οποίο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 
• Είναι τροχήλατο RACK 42U   
• Έχει σταθερό ράφι για το κούμπωμα των Switch  
• Έχει ράφι πληκτρολογίου 
• RACK Patch Panel 
• Ανεμιστήρες 
• Θερμοστάτη  
• οδηγό καλωδίων. 

 
Η προμήθεια του νέου RACK έθεσε τέρμα σε μία πολύχρονη 

χωροταξική αναρχία στη δομημένη καλωδίωση του Δήμου, καθώς μέχρι εκείνο 
το χρονικό διάστημα ο server λειτουργούσε αδιάκοπα σε χώρο εργασίας με 
γραφεία και διάφορα υπολογιστικά συστήματα ενώ η καλωδίωση κατέληγε σε 
διαφορετικό χώρο σε ένα RACK το οποίο ήταν ξεπερασμένης τεχνολογίας και 
δε διέθετε ούτε ανεμιστήρες για την ψύξη των υπερφορτωμένων 
καλωδιώσεων και την απαγωγή της θερμότητας που έθετε σε άμεσο κίνδυνο 
την ομαλή λειτουργία του δικτύου.  Σήμερα τόσο ο server, όσο και το UPS, το 
Ethernet Switch, το Cisco Router, το ΙΝΤΡΑΚΟΜ JetSpeed 500 Router, η 
τηλεφωνική γραμμή πρόσβασης στο Internet, η δομημένη καλωδίωση και το 
σύστημα ψύξης βρίσκονται όλα μέσα και ασφαλισμένα στο ίδιο RACK για να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος και να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος ζημίας η καταστροφής τμημάτων του Hardware που 
πιθανόν να οδηγούσε σε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα.  

Επειδή με την εγκατάσταση και το «κλείδωμα» του server στο 
τροχήλατο RACK δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο 
άτομο εκτός του Administrator του συστήματος, η διαχείριση των λειτουργιών 
του γίνεται μέσω των Terminal Services (Σχ. 3.2) που έχουν εγκατασταθεί σε 
διάφορους Client του Δήμου. Στους Clients αυτούς έχει πρόσβαση μόνο ο 
Administrator, ο οποίος είναι και το μόνο εξουσιοδοτημένο άτομο και ο μόνος 
που γνωρίζει τους κωδικούς πρόσβασης στο συγκεκριμένο υπολογιστή.  

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

82



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Σχ. 3.2. Η είσοδος Στο server με τη χρήση των Terminal Services 

 
 

3.2. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Αμπελοκήπων 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή το 
Πληροφοριακό Σύστημα OTA GENESIS της εταιρίας DELTA SINGULAR22 από 
την 1/1/2002, μία ημερομηνία-σταθμό καθώς συνοδεύτηκε από την ένταξη 
της Ελλάδας στην ΟΝΕ και την έναρξη των συναλλαγών σε ευρώ. Για το λόγο 
αυτό στις αρχές λειτουργίας του νέου συστήματος παρουσιάστηκαν πολλά 
προβλήματα που είχαν κυρίως σχέση με τις συναλλαγές, την 
παραμετροποίηση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις ανάγκες του Δήμου καθώς και με τη δυσκολία 
προσαρμογής των υπαλλήλων στα νέα δεδομένα. 

Στα πρώτα δύο χρόνια εφαρμογής του συγκεκριμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος, στο Δήμο ήταν εγκατεστημένη η έκδοση Singular Genesis OTA 
v.1.32 και η βάση ενημερώνονταν τακτικά με patches που υπήρχαν διαθέσιμα 
στο Internet ενώ η ενημέρωση γίνονταν τόσο σε επίπεδο server (αρχικά) όσο 
και σε καθέναν από τους client ξεχωριστά. Από την 1/1/2004 είναι 
εγκατεστημένη η προσαρμοσμένη στο διπλογραφικό σύστημα έκδοση 2.12a4 
με τα αντίστοιχα patches τα οποία εγκαθίστανται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο 
από τη Singular και τα οποία περιέχουν αλλαγές στη λειτουργία μενού και 
εφαρμογών καθώς και αλλαγές στο GUI του Πληροφοριακού Συστήματος. 
Σύντομα θα εγκατασταθεί η έκδοση 2.13 με τα αντίστοιχα releases που 
αφορούν τα δημοτολόγια, το λογιστικό σχέδιο, τη μισθοδοσία και τις 
υπόλοιπες εφαρμογές που απαιτούνται στο συγκεκριμένο ΟΤΑ. 

                                                 
22 www.singular.gr 
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Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει μέσα από το περιβάλλον του τη 
Λογιστική και το Διπλογραφικό Σύστημα, τα Δημοτολόγια, τα τέλη 2-5%, τις 
άδειες καταστημάτων, το ΤΑΠ, τέλη βοσκής, ύδρευσης και κοιμητηρίων (όπου 
αυτά υπάρχουν).  

Για τις εφαρμογές της Μισθοδοσίας χρησιμοποιείται το πρόγραμμα 
HRMS (Human Resources Management System) v.6.00. Το πρόγραμμα αυτό 
τρέχει μέσω του Forms Developer 2000 και είναι ανεξάρτητο από το πακέτο 
λογιστικής και διπλογραφικού καθώς χρησιμοποιεί δική του βάση στο server 
και είναι μία εντελώς ξεχωριστή εφαρμογή. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
λειτουργούν και εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού οι οποίες διαχειρίζονται 
όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων, όπως άδειες (κανονικές, 
αναρρωτικές, Η/Υ, κύησης, αδικαιολόγητες), τα προσόντα του κάθε 
υπαλλήλου και τις ημερομηνίες ορκωμοσίας τους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή 
όμως προς το παρόν είναι εκτός λειτουργίας και γίνονται προσπάθειες για να 
παραμετροποιηθεί και να τεθεί σύντομα σε λειτουργία με σκοπό την όσο το 
δυνατόν καλύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του 
Δήμου. 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων διαθέτει επίσης εφαρμογή πρωτοκόλλου 
(Singular Πρωτόκολλο ΟΤΑ) που είναι εγκατεστημένη σε clients που 
επιφορτίζονται με την έκδοση συνεχόμενου αριθμού πρωτοκόλλου η οποία 
γίνεται απρόσκοπτα και σε καθημερινή βάση. Διαχειρίζεται εισερχόμενα και 
εξερχόμενα έγγραφα, αρχειοθετεί, εκτυπώνει λίστες συγκεντρωτικές και 
αναλυτικές των εγγράφων, αναζητεί έγγραφα με κριτήρια τύπου number, text 
ή string. 

Η εφαρμογή του Δημοτολογίου λειτουργεί σε διαφορετικό κτίριο εκτός 
του Δημοτικού Καταστήματος. Χρησιμοποιεί την πρώτη έκδοση 1.32 της 
Singular Genesis OTA επειδή δεν κρίθηκε απαραίτητη η μετάβαση στην 
έκδοση 2.12a4, μιας και η συγκεκριμένη έκδοση υπάρχει για να καλύπτει τις 
ανάγκες του Διπλογραφικού Συστήματος. Η βάση του Δημοτολογίου είναι 
εγκατεστημένη σε ξεχωριστό server ο οποίος διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά 
παρόμοια με τον κεντρικό server του Δήμου. Διαθέτει δηλαδή και αυτός διπλό 
επεξεργαστή INTEL XEON 3,2 GHz, Motherboard INTEL Server Dual Xeon 4 
DDR ecc reg, VGA, LAN(1000) RAID 0,1, BOX INTEL Tower case,  
τροφοδοτικό INTEL 600Watt, Memory RAM 2GB DDR ECC και δύο σκληρούς 
δίσκους 73 GB με 8MB cache, 15000 rpm τεχνολογίας SCSI. 

Τέλος, στο χώρο των εγκαταστάσεων της συντήρησης και κίνησης 
οχημάτων, έχει εγκατασταθεί Βάση Δεδομένων σε Access 2000, η οποία 
διαχειρίζεται όλες τις κινήσεις των οχημάτων, τις προμήθειες ανταλλακτικών  
και τα στοιχεία συντήρησης και επισκευής των οχημάτων. Δημιουργεί δε 
αναλυτικό ημερολόγιο εργασιών. 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι όλες οι εφαρμογές που 
διαχειρίζεται ο Δήμος Αμπελοκήπων, διαθέτουν πολύ καλές μηχανές 
αναζήτησης και φίλτρα επιλογών. Οι μηχανές αυτές πραγματοποιούν 
αναζήτηση ανά κριτήριο. Τα κριτήρια που υπάρχουν σε κάθε μηχανή 
αναζήτησης σε όλες τις εφαρμογές αφορούν όλα τα πεδία που μπορούν να 
φέρουν ως αποτέλεσμα αριθμητικά ή text δεδομένα και για συγκεκριμένα 
αιτήματα των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό απλοποιούνται πολλές διαδικασίες 
του πληροφοριακού συστήματος ενώ εξοικονομείται πολύς χρόνος δεδομένου 
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ότι το σύστημα είναι ικανό να φέρει αποτελέσματα για συγκεκριμένα αιτήματα 
μέσα από χιλιάδες εγγραφές στη Βάση Δεδομένων. 

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των εφαρμογών, μέσω των οποίων 
διεκπεραιώνονται οι κυριότερες εργασίες του Δήμου που βοηθούν τόσο στην 
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του όσο και στην ποιο 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών: 

 
 

3.2.1. Εφαρμογές Λογιστικής – Προϋπολογισμού - Ταμειακής 
Διαχείρισης 

Η είσοδος στην εφαρμογή απαιτεί το Username και το Password του 
χρήστη ενώ ταυτόχρονα μας παρέχει πληροφορίες για την έκδοση του 
προγράμματος και την εταιρία που το κατασκεύασε και έχει τα πνευματικά 
δικαιώματα. 

 
Μέσω του οικονομικού διαχειριστικού πακέτου το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα μπορεί να κάνει τα ακόλουθα: 
 

Α. Προϋπολογισμός 

• Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων (Σχ.3.3,3.4) 
• Σύνταξη Προϋπολογισμού Εξόδων 
• Οριστικοποίηση Προϋπολογισμού (Σχ.3.5) (μετά τη 

διαδικασία αυτή δεν είναι δυνατή καμία μετατροπή των 
Κωδικών Αριθμών και των περιγραφών τους χωρίς να 
προηγηθεί αναμόρφωση του προϋπολογισμού)  

• Αναμορφώσεις  
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Σχ.3.3. Η διαχείριση του Προϋπολογισμού της εφαρμογής Singular Genesis OTA του Δήμου Αμπελοκήπων 

 
 

 
Σχ.3.4. Σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων 
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Σχ.3.5. Οριστικοποίηση του Προϋπολογισμού 
 

 

Β. Διαχείριση Εξόδων 

Με τη διαχείριση των εξόδων ο Δήμος προχωρά μέσω της εφαρμογής στις 
ακόλουθες διαδικασίες (Σχ. 3.6,3.7):  

 
• Αποφάσεις 
• Αποφάσεις ανάθεσης σε προμηθευτή 
• Μη οριστικοποιημένες Ε.Α.Δ. (Εκθέσεις Ανάληψης Δαπανών) 
• Οριστικοποιημένες Ε.Α.Δ. 
• Παραστατικά προς ενταλματοποίηση 
• Δεσμεύσεις 
• Εντάλματα 
• Καταστάσεις Ενταλμάτων 
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Σχ.3.6, 3.7. Η διαχείριση των εξόδων του Δήμου Αμπελοκήπων (έκδοση παραστατικών) 
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Γ. Διαχείριση Εσόδων 

Με τη διαχείριση των εσόδων ο Δήμος προχωρά μέσω της εφαρμογής στις 
ακόλουθες διαδικασίες (Σχ. 3.8):  

• Βεβαιωτικά Σημειώματα 
• Χρηματικοί Κατάλογοι 
• Καθυστερηματικοί Χρηματικοί Κατάλογοι 
• Διαχείριση Γραμμών ΧΚ 
• Προσφυγές ΧΚ 
• Αυτόματες Πραγραφές ΧΚ 
• Μη Οριστικοποιημένες Παραγραφές/Διαγραφές ΧΚ 
• Οριστικοποιημένες Παραγραφες/Διαγραφές ΧΚ 

 

 
Σχ.3.8. Η διαχείριση των εσόδων του Δήμου Αμπελοκήπων 

 
 

Δ. Ταμείο 

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές, ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων, οι 
εισπράξεις και οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την Ταμειακή Υπηρεσία, η 
οποία παραλαμβάνει προς τελική αξιολόγηση και επικύρωση όλες τις κινήσεις. 
Έτσι μέσου της λειτουργίας του Ταμείου, το Πληροφοριακό Σύστημα 
διαχειρίζεται τα εξής:  

 
• Έσοδα (Σχ. 3.9)  

I. Διαχείριση των χρεώσεων του χρεώστη.  
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II. Διπλότυπα είσπραξης.  
III. Είσπραξη Χρεώσεων/Λογαριασμών.  
IV. Βεβαιώσεις.  
V. Γραμμάτια.  

VI. Χρεώστες ανά γραμμάτιο-βεβαίωση.  
 

 
 

Σχ.3.9. Η διαχείριση των εσόδων από την Ταμειακή υπηρεσία 

 
 

• Μαζικές εργασίες εσόδων. Περιλαμβάνουν τη βεβαίωση 
όλων των βεβαιωτικών σημειωμάτων που έχουν εκδοθεί στο 
Δήμο και όλα τα γραμμάτια ανά εισπράξεις. Αφορούν 
συνήθως εργασίες κλεισίματος περιόδου (κυρίως το κλείσιμο 
του μήνα). Με τις εργασίες αυτές υπάρχει πλήρης εικόνα των 
εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα (Σχ.3.10). 
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Σχ.3.10. Οι μαζικές εργασίες εσόδων. 
 
 
 

• Έξοδα (Σχ.3.11).  
I. Πληρωμή Ενταλμάτων.  

II. Πληρωμένα Εντάλματα.  
III. Μπλοκ Επιταγών. 
IV. Εκτύπωση Επιταγών.  
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Σχ.3.11. Διαχείριση των Εξόδων από το Ταμείο του Δήμου 
 
 

• Διαχείριση Κρατήσεων. Μία από τις πλέον σημαντικές 
εργασίες του Ταμείου. Μέσω της διαδικασίας αυτής γίνεται η 
είσπραξη και απόδοση κρατήσεων ασφαλιστικών φορέων και 
οργανισμών και λαμβάνει χώρα συνήθως σε επίπεδο μηνός 
και ανάλογα με τις απαιτήσεις είσπραξης των κρατήσεων των 
διάφορων ασφαλιστικών οργανισμών και της Εφορίας 
(Σχ.3.12). Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές: 

 
I. Διαχείριση (Είσπραξη-Απόδοση Κρατήσεων).  

II. Παραστατικά Άμεσης Απόδοσης Κρατήσεων. 
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Σχ.3.12 Διαχείριση των κρατήσεων από το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Αμπελοκήπων 

  
Τέλος υπάρχει η διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών με τις καταθέσεις 

και αναλήψεις και των ταχυπληρωμών (π.χ. για τις εισπράξεις που αφορούν 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ.). Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται κατάσταση από το 
ΚΕ.Π.Υ.Ο. δισκέτα με αρχείο σε ASCII μορφή, το οποίο εισάγεται στο 
σύστημα, ενημερώνει τη βάση δεδομένων με τα νέα στοιχεία πληρωμών και 
χρεωστών και δημιουργεί αυτόματα διπλότυπα είσπραξης των εσόδων 
(Σχ.3.13, 3.14, 3.15) 
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Σχ.3.13, 3.14, 3.15 Διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών και εισαγωγή του αρχείου ταχυπληρωμών 
 
 
 

Ε. Κινήσεις Μητρώων 

Ο Δήμος Διαχειρίζεται τις κινήσεις: 
• Ειδών/Παγίων/Έργων 
• Χρεογράφων (Σχ. 3.16):  
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Σχ.3.16. Διαχείριση κινήσεων Μητρώων 
 
 
 

ΣΤ. διαχείριση του Διπλογραφικού Συστήματος του Δήμου Αμπελοκήπων 

Όπως έχουμε πει και παραπάνω, για τις ανάγκες λειτουργίας ενός 
Πληροφοριακού Συστήματος για τους Δήμους και εξετάζοντας ταυτόχρονα το 
Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.Ε.Μ., ένα Πληροφοριακό Σύστημα που 
διαχειρίζεται το Διπλογραφικό Σύστημα των Δήμων και των Κοινοτήτων θα 
πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων23. Εξασφαλίζει την 
αυτόματη ετήσια προοδευτική αρίθμηση κάθε ημερολογιακής 
εγγραφής, χωριστά για κάθε ημερολόγιο 

- Να εξασφαλίζει υποχρεωτικά την ενημέρωση των βιβλίων του Δήμου 
με το περιεχόμενο των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά. 
 

                                                 

23 (Π.Δ.315, ΦΕΚ 302/30-12-1999) και του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) 
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ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ:  

- Να έχει τη δυνατότητα διαχείρισης πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων,     
τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων λογαριασμών 

- Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης: Ισοζύγια, καθολικά, εκτυπώσεις 
ισολογισμού, καταστάσεων απογραφών και γενικά όλες τις 
απαιτούμενες από τον ΚΒΣ καταστάσεις 

- Να κάνει αυτόματη μεταφορά των υπολοίπων του προηγούμενου έτους 
στο επόμενο και κλείσιμο προηγούμενου 

- Να εισάγει τυποποιημένα άρθρα για επαναλαμβανόμενες εγγραφές 

 

          ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ: 

• Να καταχωρεί το σχέδιο Λογαριασμών Κωδικών του προϋπολογισμού 
των Δήμων σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και 
Κοινοτήτων 

• Να καταχωρεί τα ποσά του προϋπολογισμού κατά φορέα/κωδικό 
αριθμό λογαριασμού εσόδου ή εξόδου 

• Να καταχωρεί τα ποσά των μεταβολών του προϋπολογισμού τόσο ως 
προς τα έσοδα, όσο και ως προς τα έξοδα 

• Να καταχωρεί τα ποσά εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων βάσει 
των εκδιδομένων ενταλμάτων πληρωμής. 

• Να καταχωρεί τα ποσά των Γραμματίων Είσπραξης στους οικείους 
λογαριασμούς ανά φορέα, κωδικό, αριθμό εσόδων 

• Να καταχωρεί τα δεδομένα των πράξεων βεβαιώσεων των εσόδων 
• Να παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά Κωδικό 

Αριθμό Λογαριασμών Εσόδων-Εξόδων καθώς κατά φορέα/κωδικό 
αριθμό λογαριασμού απαιτήσεων 

• Να εκτυπώνει προϋπολογισμό, ημερολόγια ισοζυγίων, λογιστικών 
καταστάσεων κλπ., σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων 
και Κοινοτήτων 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: 

- Να διαχειρίζεται προμηθευτές 
- Να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί αποθέματα κατ΄ είδος και 

αποθηκευτικό χώρο 
- Να διαχειρίζεται παραστατικά διακίνησης 
- Να παρακολουθεί αποθέματα (κατά την εισαγωγή και εξαγωγή τους) 

κατά ποσότητα, αξία, ημερομηνία και αριθμό παραστατικού 
- Να έχει τη δυνατότητα αποτίμησης αποθεμάτων 
- Να εκτυπώνει καρτέλες κατ΄ είδος, κατά ποσότητα και αξία 
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- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης αποθήκης με γενική και αναλυτική 
λογιστική  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:  

- Να διαχειρίζεται καρτέλα Παγίου 

- Να εμφανίζει την Αρχική αξία κτήσης και τις μεταβολές αυτής 
(προσθήκες, βελτιώσεις, αναπροσαρμογές της αξίας, μειώσεις) 

- Να υπολογίζει αυτόματα αποσβέσεις και αναπόσβεστη αξία 

- Να εκτυπώνει αποσβέσεις, βιβλίο παγίου κλπ 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Singular Genesis OTA του Δήμου 
Αμπελοκήπων διαχειρίζεται όλα τα παραπάνω εκτός από την Αποθήκη, καθώς 
ακόμα δεν έχει συσταθεί αποθήκη οργανωμένη και μηχανογραφημένη. Η 
διαδικασία για τη δημιουργία Αποθήκης έχει ξεκινήσει ήδη και θα 
πραγματοποιηθεί μελλοντικά. Παρακάτω φαίνεται η διαδικασία ενημέρωσης 
της Λογιστικής από το Διπλογραφικό Σύστημα του Δήμου (Σχ.3.17): 

 

Σχ.3.17. Διαχείριση του Διπλογραφικού Συστήματος του Δήμου Αμπελοκήπων 
 
 

Ζ. Εκτυπώσεις 
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Το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Αμπελοκήπων δίνει τη δυνατότητα 
εκτυπώσεων για όλες τις ενέργειες που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Κάποιες 
από τις εκτυπώσεις αυτές είναι ήδη ενσωματωμένες στα επιμέρους τμήματα 
των Οικονομικών ενώ αυτά που αφορούν αποκλειστικά γενικές εκτυπώσεις, 
βρίσκονται σε ξεχωριστό μενού, το μενού «Εκτυπώσεις» (Σχ.3.18, 3.19). 
Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες εκτυπώσεις: 

 
• Εκτυπώσεις Προϋπολογισμού24 

I. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 
II. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 

III. Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 
IV. Εισηγητική Έκθεση 
V. Υπόλοιπα Κωδικών Εσόδων 

VI. Υπόλοιπα Κωδικών Εξόδων 
 

• Εκτυπώσεις Αναμορφώσεων 
I. Καθολικό Αναμορφώσεων 

II. Ημερολόγιο Αναμορφώσεων 
 

• Εκτυπώσεις Αποφάσεων 
I. Καθολικό Αποφάσεων/Κωδικό 

II. Καθολικό Αποφάσεων/Λογαριασμό 
III. Καθολικό Αποφάσεων/Χρηματοδότηση 
IV. Ημερολόγιο Αποφάσεων 

 
• Εκτυπώσεις Προεκθέσεων 

I. Καθολικό Προεκθέσεων/Κωδικό 
II. Καθολικό Προεκθέσεων/Λογαριασμό 

III. Καθολικό Προεκθέσεων/Χρηματοδότηση 
IV. Ημερολόγιο Προεκθέσεων 

 
• Εκτυπώσεις Εκθέσεων 

I. Καθολικό Εκθέσεων/Κωδικό 
II. Καθολικό Εκθέσεων /Λογαριασμό 

III. Καθολικό Εκθέσεων/Χρηματοδότηση 
IV. Ημερολόγιο Εκθέσεων 
V. Καρτέλα Εκθέσεων 

 
• Εκτυπώσεις Εξόδων 

I. Καθολικό Εξόδων 
II. Συνοπτικό Καθολικό Εξόδων 

III. Ημερολόγιο Εξόδων 
IV. Γενικό Ημερολόγιο Εξόδων 
V. Τριμηνιαία Κατάσταση Εξόδων 

VI. Πληρωθέντων Ενταλμάτων ανά Λογαριασμό 
VII. Βιβλίο Αναλαμβανόμενων Υποχρεώσεων 

                                                 
24 Περιλαμβάνει και εκτυπώσεις του Β.Δ. 821/70 
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VIII. Εκτύπωση Επιταγών 
 

• Εκτυπώσεις Βεβαιωτικών Σημειωμάτων 
I. Καθολικό Βεβαιωτικών Σημειωμάτων 

II. Ημερολόγιο Βεβαιωτικών Σημειωμάτων 
 

• Εκτυπώσεις Χρηματικών Καταλόγων 
I. Χρηματικοί Κατάλογοι 

II. Χρηματικοί Κατάλογοι ανά Χρεώστη 
III. ΧΚ ανά Κωδικό Χρεώστη 
IV. ΧΚ ανά Τύπο Χρεώστη 
V. Απόσπασμα ΧΚ 

VI. Καρτέλα Χρεώστη 
VII. Συνοπτικοί ΧΚ κατάλογοι 

 
• Εκτυπώσεις Διπλοτύπων 

I. Ημερολόγιο Διπλοτύπων 
II. Σύνολα Κωδικών Διπλοτύπων 

III. Τακτοποιηταίες Εισπράξεις Διπλοτύπων 
 

• Εκτυπώσεις Εσόδων Ταμείου 
I. Καθολικό Βεβαιώσεων 

II. Καθολικό Εισπράξεων 
III. Ημερολόγιο Εσόδων 
IV. Βεβαιωθέντα-Εισπραχθέντα ανά υπόχρεο 
V. Κατάσταση Εσόδων ανά μήνα 

VI. Κατάσταση Παραστατικών Άμεσης Απόδοσης ανά Μήνα 
VII. Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων 

VIII. Τριμηνιαία Κατάσταση Εσόδων 
IX. Ισοζύγιο Πηγών Εσόδων 

 
• Εκτυπώσεις Κινήσεων Ειδών/Παγίων/Έργων 

I. Απογραφή Έναρξης 
II. Λογιστική Κινήσεων 

III. Κατάσταση Ελέγχου 
IV. Ημερήσια Κίνηση 
V. Εκκρεμή Παραστατικά 

 
• Εκτυπώσεις Προμηθευτών 

I. Βεβαίωση Παρακρατούμενου Φόρου 
II. Χρέη προς Προμηθευτές (Αναλυτικά) 

III. Χρέη προς Προμηθευτές (Συγκεντρωτικά) 
IV. Δήλωση Φόρου Προμηθειών 
V. Δήλωση Φόρου Προμηθειών ΟΤΑ με επιλογή Κράτησης 

VI. Δήλωση Φόρου Προμηθειών/ΔΟΥ 
VII. Ισοζύγιο Προμηθευτών 

VIII. Καρτέλα Προμηθευτών 
IX. Τζίροι Προμηθευτών 
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X. Ενηλικίωση Υπολοίπων 
XI. Κατάσταση ΜΗ κινούμενων Προμηθευτών 

XII. Κατάσταση Λογιστικής 
XIII. Κατάσταση Κινήσεων 
XIV. Κινήσεις Προμηθευτών (Εκτέλεση Προϋπολογισμού) 
XV. Έλεγχος Α.Φ.Μ. Προμηθευτών 

XVI. Συγκεντρωτική Τιμολογίων 
XVII. Κατάσταση Απογραφής Προμηθευτών 

 
• Εκτυπώσεις Χρεωστών 

I. Ατομικές Ειδοποιήσεις χρεών 
II. Καρτέλα Χρεώστη 

III. Χρέη προς το Δήμο (Αναλυτικά) 
IV. Χρέη προς το Δήμο (Συγκεντρωτικά) 
V. Λίστα για ενημερότητα 

VI. Συγκεντρωτική Κατάσταση Υπόχρεων 
VII. Ισοζύγιο Χρεωστών 

 
• Εκτυπώσεις Προσωπικού 

I. Ισοζύγιο Προσωπικού 
II. Καρτέλα Προσωπικού 

III. Καρτέλα Απογραφής Προσωπικού 
 

• Εκτυπώσεις Υπολόγων 
I. Καρτέλα Υπολόγων 

II. Κατάσταση Απογραφής Υπολόγων 
 

• Εκτυπώσεις Κρατήσεων 
I. Καρτέλα Κρατήσεων 

II. Καρτέλα Κρατήσεων (με ποσά απόδοσης) 
III. Σύνολα Κρατήσεων 
IV. Καρτέλα Κρατήσεων Εσόδων 

 
• Εκτυπώσεις Κινήσεων Χρηματοδοτήσεων 

I. Καρτέλα Χρηματοδοτήσεων 
II. Καρτέλα Χρηματοδοτήσεων (Αναλυτικά) 

III. Καρτέλα Χρηματοδοτήσεων (Συγκεντρωτικά) 
 

• Εκτυπώσεις Ειδών 
I. Καρτέλα Είδους 

II. Ιστορικό Κόστους 
III. Ισοζύγιο Είδους 
IV. Ισοζύγιο Είδους ανά Αποθήκη 
V. Λίστα Υπολοίπων Είδους 

VI. Υπόλοιπο/Φ.Π.Α. 
VII. Αναλυτικής Αγορών 

VIII. Βιβλίο Αποθήκης 
IX. Καρτέλα Είδους Αποθήκης 
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X. Ευρετήριο Ειδών 
 

• Εκτυπώσεις Έργων 
I. Καρτέλα Έργων 

II. Κατάσταση Έργων 
 

• Εκτυπώσεις Παγίων 
I. Ευρετήριο Παγίων 

II. Ευρετήριο Παγίων ανά Λογαριασμό 
III. Ευρετήριο Παγίων ανά Χρηματοδότηση 
IV. Ευρετήριο Παγίων ανά Αποθηκευτικό Χώρο 
V. Ευρετήριο Παγίων ανά Νόμο 

VI. Συνοπτική Κατάσταση Βελτιώσεων 
VII. Αναλυτική Κατάσταση Βελτιώσεων 

VIII. Καρτέλα Παγίων 
IX. Μητρώο Παγίων 
X. Κατάσταση Αποσβέσεων Παγίων 

XI. Συνοπτικό Μητρώο Παγίων 
 

• Εκτυπώσεις Χρεογράφων 
I. Μητρώο Χρεογράφων 

II. Απογραφή Χρεογράφων 
 

• Εκτυπώσεις Κέντρων Κόστους 
III. Κατάσταση Κινήσεων Κέντρου Κόστους 

 
• Εκτυπώσεις Απολογιστικές 

I. Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού-Απολογισμού  
Εσόδων/Εξόδων 

II. Απολογισμός Ταμείου 
III. Ημερολόγιο Ταμείου 
IV. Απολογιστικός Πίνακας 
V. Απολογισμός Χρηματοδοτήσεων 

VI. Κατάσταση ανά Λογαριασμό 
VII. Τρεχούμενων Λογαριασμών Εισπράξεων 

VIII. Τρεχούμενων Λογαριασμών Βεβαιώσεων 
IX. Τρεχούμενων Λογαριασμών Ενταλμάτων 
X. Αναλυτικός Πίνακας Εξόδων 

XI. Αναλυτικός Πίνακας Εσόδων 
XII. Απολογιστικός Πίνακας25 

 
• Εκτυπώσεις Στατιστικών Δελτίων 

I. Δελτίο ΕΣΥΕ 
II. Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο 

III. Ετήσιο Στατιστικό Δελτίο 
IV. Χρονοκατανομής Πιστώσεων 

                                                 
25 Β.Δ. 821/70 
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V. ΥΠΕΣΔΔΑ Εσόδων Περιοδικό 
VI. ΥΠΕΣΔΔΑ Εξόδων Περιοδικό 

VII. ΥΠΕΣΔΔΑ Εσόδων Απολογιστικό 
VIII. ΥΠΕΣΔΔΑ Εξόδων Απολογιστικό  

IX. Στατιστικό Δελτίο 0126 
 

• Εκτυπώσεις ΓΛ 
I. Λογιστικό Σχέδιο ΓΛ 

II. Κατάσταση Ελέγχου ΓΛ 
III. Καρτέλα ΓΛ 
IV. Ημερολόγια ΓΛ 
V. Ισοζύγιο ΓΛ 

VI. Γενικό Καθολικό ΓΛ 
VII. Καθολικό/Ημέρα ΓΛ 

VIII. Θεωρημένο Ισοζύγιο ΓΛ 
IX. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο Λογαριασμών 
X. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο ανά Ημερολόγιο 

XI. Καταστάσεις Αποτελεσμάτων  
XII. Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης 

XIII. Κατάσταση Φ.Π.Α. 
XIV. Περιοδική Φ.Π.Α. 
XV. Κατάσταση Κινήσεων Γενικής Λογιστικής από Ξένα 

Υποσυστήματα 
XVI. Παραστατικά που ΔΕΝ έχουν ενημερώσει Γενική Λογιστική 

 
• Εκτυπώσεις ΑΛ 

I. Λογιστικό Σχέδιο ΑΛ 
II. Κατάσταση Ελέγχου ΑΛ 

III. Ημερήσιες Εγγραφές ΑΛ 
IV. Καρτέλα ΑΛ 
V. Ημερολόγια ΑΛ 

VI. Γενικό Ισοζύγιο ΑΛ 
VII. Ισοζύγιο Βαθμού ΑΛ 

VIII. Θεωρημένο Ισοζύγιο 
IX. Γενικό Καθολικό ΑΛ 
X. Καθολικό/Ημέρα ΑΛ 

XI. Κατάσταση Κινήσεων Αναλυτικής Λογιστικής από Ξένα 
Υποσυστήματα 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
26 Κανονισμός 3605/03 του Συμβουλίου της Ε.Ε. 
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Σχ.3.18, 3.19.  Διαχείριση των Εκτυπώσεων του Π.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων 
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Η. Σταθερές 

Οι Σταθερές είναι τιμές που παίρνει από την αρχή το Πληροφοριακό 
Σύστημα (Σχ.3.20, 3.21), ενημερώνουν τη Βάση και αλλάζουν μόνο όταν 
υπάρχει κάποια εξαιρετική ανάγκη (π.χ. αλλαγή της Νομοθεσίας που ορίζει και 
αλλαγή κάποιων τιμών και οικονομικών στοιχείων). 

Οι Σταθερές αφορούν: 
 

• Λογιστικό ΟΤΑ 
• Είδη/Πάγια/Έργα 
• Χρεόγραφα 
• Γενική Λογιστική 
• Αναλυτική Λογιστική 
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Σχ.3.20, 3.21.  Ο ορισμός των Σταθερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Singular Genesis OTA 
 
 
 

Ι. Παράμετροι 

Οι Παράμετροι (Σχ.3.22) αφορούν οριζόμενα πεδία εφαρμογών και τιμές οι 
οποίες καταχωρούνται αρχικά στο σύστημα και χρησιμοποιούνται σε διάφορες 
εργασίες του Πληροφοριακού Συστήματος. Χωρίζονται ανά κατηγορίες και έτσι 
έχουμε: 

 
• Γενικές 

I. Οριζόμενα Πεδία 
II. Παράμετροι Ιστορικού Μεταβολών 

III. Ιστορικό Μεταβολών 
IV. Χρήσεις 
V. Χρηματοδοτήσεις 

VI. Ειδικοί Λογαριασμοί 
VII. Τραπεζικοί Λογαριασμοί 

VIII. Ταμεία 
IX. Ποσοστά Φ.Π.Α. 
X. Νομίσματα 

XI. Εφορίες 
XII. Χώρες 

XIII. Οδοί  
XIV. Επαγγέλματα 
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• Έξοδα 

I. Υπηρεσίες 
II. Τμήματα/Διευθύνσεις 

III. Κρατήσεις 
IV. Ταμεία Κρατήσεων 
V. Τύποι Αποφάσεων 

VI. Ομάδες Εντύπων Παραστατικών 
VII. Τύποι Παραστατικών 

VIII. Τύποι Ενταλμάτων 
IX. Δικαιολογητικά Ενταλμάτων 
X. Αντιστοίχηση Κωδικών Εξόδων από χρήση σε χρήση 

 
• Έσοδα 

I. Τύποι Χρηματικών Ενταλμάτων 
II. Πολιτική Προσαυξήσεων 

III. Κρατήσεις Εσόδων 
IV. Αντιστοίχηση Κωδικών Εσόδων από Χρήση σε Χρήση 

 
• Ταμείο 

I. Εισπράκτορες 
II. Τόποι Είσπραξης 

 
• Κινήσεις Ειδών/Παγίων/Έργων 

I. Ημερολόγια Εμπορικού 
II. Σειρές Εμπορικού 

III. Τρόποι Αποστολής  
IV. Τρόποι Πληρωμής 
V. Ομάδες Παραστατικών 

VI. Τύποι Παραστατικών 
VII. Τύποι/Ημερολόγια Εμπορικού 

 
• Συναλλασσόμενοι 

I. Κατηγορίες Συναλλασσομένων 
 

• Είδη 
I. Αποθηκευτικοί Χώροι 

II. Αποθηκευτικοί Χώροι/Είδη 
III. Τύποι Ειδών 
IV. Κατηγορίες Ειδών 
V. Μονάδες Μέτρησης 

VI. Τρόποι Αξιολόγησης 
 

• Πάγια 
I. Πρότυπα Πάγια 

II. Ομάδες Παγίων 
III. Ποσοστά Απόσβεσης 
IV. Αναπτυξιακοί Νόμοι 
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• Επιβαρύνσεις 

I. Είδη Επιβαρύνσεων 
 

• Χρεόγραφα 
I. Τύποι Παραστατικών Χρεογράφων 

 
• Γενική Λογιστική 

I. Αιτιολογίες ΓΛ 
II. Ημερολόγια ΓΛ 

III. Σειρές ΓΛ 
IV. Σειρές/Ημερολόγια ΓΛ 
V. Ξένο Λογιστικό Σχέδιο ΓΛ 

VI. Μοντέλα Εγγραφών 
VII. Κέντρα Κόστους 

VIII. Στάδια ΓΛ 
IX. Αντιστοιχήσεις Λογαριασμών ΓΛ κατά Στάδιο 
X. Κατάσταση ΦΠΑ 

XI. Περιοδική ΦΠΑ 
XII. Εισαγωγή Αξιών ΦΠΑ 

XIII. Άρθρα Σύνδεσης ΓΛ 
XIV. Λοιπά Προθέματα ΓΛ 

 
• Αναλυτική Λογιστική 

I. Στάδια 
II. Ημερολόγια ΑΛ 

III. Σειρές ΑΛ 
IV. Σειρές/Ημερολόγια ΑΛ 
V. Φύλλα Επιμερισμού από ΓΛ σε ΑΛ 

VI. Φύλλα Καταμερισμού στην ΑΛ 
VII. Άρθρα Σύνδεσης ΑΛ 

VIII. Λοιπά Προθέματα ΑΛ 
IX. Μοντέλα Επιμερισμού ΑΛ 
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Σχ.3.22. Ο ορισμός των Παραμέτρων στο Πληροφοριακό Σύστημα Singular Genesis OTA 
 
 

ΙΑ. Βασικά Αρχεία 

Τα Βασικά Αρχεία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (Σχ.3.23): 
 

• Συναλλασσόμενοι 
• Κωδικοί Εσόδων 
• Κωδικοί Εξόδων 
• Είδη 
• Πάγια 
• Έργα 
• Λογιστικό Σχέδιο ΓΛ 
• Λογιστικό Σχέδιο ΑΛ 
• Χρεόγραφα 
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Σχ.3.23. Τα Βασικά Αρχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα Singular Genesis OTA 
 
 
 

ΙΒ. Μαζικές Εργασίες 

Οι Μαζικές Εργασίες (Σχ. 3.24, 3.25) δεν είναι τίποτε άλλο από ενέργειες 
που κάνει η Εφαρμογή προκειμένου να εκτελέσει εργασίες που αφορούν 
πολλές εγγραφές στον ίδιο χρόνο και με παρόμοια χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα. Επίσης αφορά ενέργειες ανοίγματος/κλεισίματος χρήσεων και 
οριστικές διαγραφές στοιχείων από τη βάση. Είναι μία πολύ σημαντική 
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς οι διαδικασίες τους κάνουν 
συνολικές ενημερώσεις στη Βάση Δεδομένων και στην εφαρμογή μέσα σε 
ελάχιστο χρονικό διάστημα και χωρίς την επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων 
ατόμων. Αποτέλεσμα της εργασίας αυτής είναι η εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία της εφαρμογής. Ανάλογα με τις ενέργειες που εκτελούνται έχουμε 
τα ακόλουθα: 
 

• Λογιστικό ΟΤΑ 
I. Αντιγραφή ΚΑΕ στη χρήση 

II. Εισαγωγή Προϋπολογισμού από ASCII αρχείο 
III. Ενημέρωση αθροιστών 
IV. Προσαρμογή Αριθμών 
V. Δημιουργία Χρηματικών Καταλόγων Ύδρευσης 

VI. Συγχώνευση Συναλλασσομένων 
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• Μισθοδοσία 
I. Εισαγωγή Καταστάσεων Μισθοδοσίας 

 
• Διπλογραφικό 

I. Αντιγραφή Λογιστικού Σχεδίου ΓΛ 
II. Αντιγραφή Λογιστικού Σχεδίου ΑΛ 

III. Λογιστικοποίηση Εγγραφών ΓΛ 
IV. Λογιστικοποίηση Εγγραφών ΑΛ 
V. Μεταφορά Εγγραφών στην ΓΛ 

VI. Ακύρωση Μεταφοράς Εγγραφών στη ΓΛ 
VII. Επιμερισμός από ΓΛ σε ΑΛ 

VIII. Καταμερισμός στην ΑΛ 
IX. Ενημέρωση Αθροιστών ΓΛ 
X. Ενημέρωση Αθροιστών ΑΛ 

XI. Επανακαθορισμός Πρόχειρης Αρίθμησης άρθρων ΓΛ 
XII. Επανακαθορισμός Πρόχειρης Αρίθμησης άρθρων ΑΛ 

 
• Πάγια 

I. Αποσβέσεις (Υπολογισμός) 
II. Αναπροσαρμογές 

III. Μεταβολή Συντελεστών Απόσβεσης Παγίων 
 

• Είδη 
I. Υπολογισμός Μέσης Σταθερής Τιμής 

 
• Κλείσιμο/Άνοιγμα Χρήσης 

I. Διαγραφή Κινήσεων Σταδίου ΓΛ 
II. Διαγραφή Απογραφής ΓΛ 

III. Διαγραφή Παραστατικών Απογραφής Προμηθευτών 
IV. Διαγραφή Παραστατικών Απογραφής Πελατών 
V. Διαγραφή Παραστατικών Απογραφής Αποθήκης 

VI. Κλείσμο/Άνοιγμα Χρήσης 
VII. Μεταφορά Παραστατικών και Ενταλμάτων στη Νέα 

Χρήση 
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Σχ.3.24, 3.25. Παράδειγμα Μαζικών Εργασιών της Εφαρμογής του Δήμου Αμπελοκήπων: 
 Κλείσιμο Τρέχουσας Χρήσης και άνοιγμα νέας 
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3.2.2. Η Εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. 

Η Εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Genesis OTA της 
Singular δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του Π.Σ. να διαχειρίζονται τις 
κλήσεις, τα οχήματα, τους παραβάτες και να κάνει έλεγχο των παραβάσεων 
μέσω των ανείσπρακτων οφειλών (δημιουργία χρηματικών καταλόγων). Έτσι 
λοιπόν οι κυριότερες εργασίες που διαδραματίζονται είναι οι ακόλουθες (Σχ. 
3.26): 

 
- Κλήσεις 
- Οχήματα 
- Επανενημέρωση Κλήσεων (Σχ.3.27) 
- Δημιουργία Βεβαιωτικών Σημειωμάτων (Σχ.3.28) 
- Προβολή Βεβαιωτικών Σημειωμάτων 
- Δημιουργία Χρηματικών Καταλόγων (Σχ.3.29) 
- Προβολή Χρηματικών Καταλόγων 
- Εκτυπώσεις 

o Εκτύπωση Κλήσεων (Σχ.3.30) 
- Παράμετροι27 (Σχ.3.31) 

o Εκδούσα Αρχή 
o Κατηγορίες Παραβάσεων 
o Κατηγορίες Οχημάτων 
o Μάρκες Οχημάτων 
o Τύποι Οχημάτων 
o Τόπος Παράβασης 
o Ιδιοκτήτες 
o Αρχικές Τιμές 
o Γενικές Παράμετροι 
o Παράμετροι Πεδίων Ιστορικότητας 

- Εργαλεία (Σχ.3.32) 
o Διαχείριση Δισκετών ΚΕ.ΠΥ.Ο 
o Δημιουργία Δισκέτας (Σχ.3.33) 
o Εγγραφή Στοιχείων σε αρχείο για ΚΕ.ΠΥ.Ο. 
o Ενημέρωση από ΚΕ.ΠΥ.Ο. 
o Μεταφορά αριθμών κυκλοφορίας που δεν ενημερώθηκαν 
o Μεταφορά Δεδομένων από ASCII αρχείο (Σχ.3.34) 

- Ιστορικό Μεταβολών 
 

                                                 
27 Όπως και στη Λογιστική, Οικονομική και Ταμειακή Διαχείριση, αφορούν οριζόμενα πεδία 
εφαρμογών και καταχωρημένες τιμές στη Βάση του Πληροφοριακού Συστήματος 
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Σχ.3.26. Η διαχείριση του Κ.Ο.Κ. στο Δήμο Αμπελοκήπων 
 
 

 
 

Σχ.3.27. Η επανενημέρωση των Κλήσεων 
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Σχ.3.28. Η δημιουργία βεβαιωτικού σημειώματος είσπραξης των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. 
 
 

 
 

Σχ.3.29. Η δημιουργία χρηματικού Καταλόγου για την καταγραφή των χρεωστών από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. 
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Σχ. 3.30. Εκτύπωση των κλήσεων 
 
 

 
 

Σχ. 3.31. Παράμετροι των κλήσεων 
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Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

117



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

Σχ. 3.32, 3.33, 3.34.  Η διαχείριση δεδομένων των κλήσεων με τη διαδικασία δημιουργίας δισκέτας για έλεγχο από το 
ΚΕ.ΠΥ.Ο και εισαγωγή δεδομένων από ASCII αρχείο στο πρόγραμμα κλήσεων τροχαίας 

 
 

 

3.2.3. Η Εφαρμογή του Τ.Α.Π. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) 

Η Εφαρμογή του Τ.Α.Π. στο Πληροφοριακό Σύστημα Genesis OTA της 
Singular δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του Π.Σ. να διαχειρίζονται αρχεία 
ακινήτων και μέσω των οριζόμενων τιμών χρέωσης ανά τετραγωνικό μέτρο 
και ζώνη να εκδίδουν μηχανογραφικό δελτίο και αρχείο Τ.Α.Π., το οποίο 
αποστέλλουν στη Δ.Ε.Η. Με τη σειρά της η Δ.Ε.Η. Εμφανίζει τις τιμές ζώνης 
στους λογαριασμούς της και μέσω του αρχείου του Δήμου, ο Δήμος 
εισπράττει απευθείας τα έσοδα από τη διαχείριση του Τ.Α.Π. Δίνεται επίσης η 
δυνατότητα δημιουργίας χρηματικών καταλόγων για να ελέγχονται οι 
χρεώστες και να γίνεται διακανονισμός των δόσεων αποπληρωμών. Έτσι 
λοιπόν οι κυριότερες εργασίες που λαμβάνουν χώρα είναι οι ακόλουθες (Σχ. 
3.35): 

 
- Καρτέλες Ακινήτων 
- Αναζήτηση καρτέλας με ιδιοκτήτη 
- Στοιχεία Ακινήτων τρέχουσας χρήσης 
- Αναζήτηση ακινήτων τρέχουσας χρήσης με ιδιοκτήτη 
- Χρεώσεις ακινήτων τρέχουσας χρήσης 
- Δημιουργία Βεβαιωτικών Σημειωμάτων 
- Δημιουργία Χρηματικών Καταλόγων (Σχ. 3.36) 
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- Προβολή Χρηματικών Καταλόγων 
- Εκτυπώσεις 

o Πίνακας Πλήθους τιμολογίων χρεωστών 
- Παράμετροι28 

o Χρεώστες 
o Ζώνες 
o Πίνακας Προσδιορισμού Ζωνών 
o Τύποι παλαιότητας 
o Πίνακας προσδιορισμού τιμής οικοπέδου 
o Τρόποι υπολογισμού 
o Παράμετροι περιόδου 
o Χώρες 
o Πόλεις 
o Περιοχές 
o Οδοί 
o Άνοιγμα νέας χρήσης 
o Παράμετροι πεδίων ιστορικότητας 

- Εργαλεία 
o Μεταφορά ηλεκτροδοτούμενων σε δισκέτα Δ.Ε.Η. (Σχ. 

3.37) 
o Δημιουργία αναδρομικών 
o Μεταφορά Ηλεκτροδοτούμενων από δισκέτα Δ.Ε.Η. 
o Ενημέρωση πεδίου Ακινήτων από text αρχείο 
o Εισαγωγή δεδομένων από ASCII αρχείο 

 

                                                 
28 Όπως και στη Λογιστική, Οικονομική και Ταμειακή Διαχείριση, αφορούν οριζόμενα πεδία 
εφαρμογών και καταχωρημένες τιμές στη Βάση του Πληροφοριακού Συστήματος 
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Σχ.3.35. Η διαχείριση του Τ.Α.Π. από το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Αμπελοκήπων 
 
 

 
 

Σχ.3.36. Δημιουργία Χρηματικού Καταλόγου χρεωστών Τ.Α.Π. 
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Σχ.3.37. Δημιουργία αρχείου ακινήτων για τη Δ.Ε.Η. 
 
 
 

3.2.4 Η διαχείριση των Καταστημάτων και των Αδειών τους 

Η Εφαρμογή των Καταστημάτων και των Αδειών Καταστημάτων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Genesis OTA της Singular δίνει τη δυνατότητα στους 
χρήστες του Π.Σ. να διαχειρίζονται γενικούς πίνακες καταστημάτων, διαχείριση 
αιτήσεων και αδειών και παρακολούθηση αδειών ανά κατάστημα. Έτσι λοιπόν 
οι κυριότερες εργασίες που διαδραματίζονται είναι οι ακόλουθες (Σχ. 3.38, 
3.39): 

 
- Καταστήματα: 

o Γενικός Πίνακας Καταστημάτων 
o Είδη Καταστημάτων 
o Παράμετροι29 

 Παράμετροι Πεδίων Ιστορικού 
o Ιστορικό Μεταβολών 

 
- Άδειες Καταστημάτων: 

o Γενικός Πίνακας Καταστημάτων 
                                                 
29 Όπως και στις προηγούμενες εφαρμογές του Π.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων, αφορούν 
οριζόμενα πεδία εφαρμογών και καταχωρημένες τιμές στη Βάση του Πληροφοριακού 
Συστήματος 
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o Διαχείριση Αιτήσεων 
o Διαχείριση αδειών 
o Παρακολούθηση διακίνησης εγγράφων 
o Αιτήσεις-άδειες ανά κατάστημα 
o Εκτυπώσεις 

 Αιτήσεις ανά αιτούντα 
 Αιτήσεις ανά Αρ.Πρωτ. 
 Αιτήσεις ανά Οδό 
 Αιτήσεις ανά περιοχή 
 Άδειες ανά Αιτούντα 
 Άδειες ανά Αρ. Πρωτ. 
 Άδειες ανά οδό 
 Άδειες ανά Περιοχή 

o Παράμετροι 
 Είδη Καταστημάτων 
 Υπηρεσίες Διακίνησης Εγγράφων 
 Δικαιολογητικά 
 Κατηγορίες Καταστημάτων 
 Κατάσταση Αίτησης 
 Είδη Αδειών 
 Χαρακτηρισμοί Πεδίων 
 Χώρες 
 Πόλεις 
 Περιοχές 
 Οδοί 
 Παράμετροι Πεδίων Ιστορικού 
 Οριζόμενα Πεδία εφαρμογής 

o Εργαλεία 
 Μεταφορά δεδομένων από ASCII αρχείο 

o Ιστορικό Μεταβολών 
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Σχ.3.38, 3.39. Η διαχείριση των αδειών καταστημάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Αμπελοκήπων 
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3.2.5. Η Εφαρμογή των Τελών 2-5%  

Η Εφαρμογή των Τελών 2-5% ελέγχει τις οφειλές από τις εισπράξεις 
των Δημοτικών Φόρων (τραπεζοκαθίσματα, διαφημίσεις κλπ) και δίνει τη 
δυνατότητα στους χρήστες του Π.Σ. να διαχειρίζονται τις οφειλές και τις 
χρεώσεις, να στέλνουν αναλυτικές λίστες στις Δ.Ο.Υ. και να εκδίδουν 
βεβαιωτικά σημειώματα εισπράξεων. Έτσι λοιπόν οι κυριότερες εργασίες που 
εκτελούνται είναι οι ακόλουθες (Σχ. 3.40): 

 
- Δημιουργία περιόδου χρέωσης 
- Χρεώσεις 
- Έλεγχος οφειλής 
- Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων 
- Προβολή βεβαιωτικών σημειωμάτων 
- Εκτυπώσεις 

o Ετήσια δελτία τελών χρεωστών 
o Λίστα για Δ.Ο.Υ. ανά περίοδο 
o Λίστα για Δ.Ο.Υ. ανά χρεώστη 

- Παράμετροι 
o Γενικός Πίνακας Καταστημάτων 
o Είδη Καταστημάτων 
o Στοιχεία Καταστημάτων 2-5% 
o Είδη φορολόγησης 
o Περίοδοι χρέωσης 
o Παράμετροι ειδικών προστίμων 
o Παράμετροι βεβαιωτικών σημειωμάτων 
o Παράμετροι χρηματικών καταλόγων 
o Άνοιγμα νέας χρήσης 
o Παράμετροι πεδίων ιστορικού μεταβολών 
o Χώρες 
o Πόλεις 
o Περιοχές 
o Οδοί 

- Εργαλεία 
o Μαζική καταχώρηση ημερομηνίας και προσόδων 
o Μαζική επιβολή ειδικών προστίμων 
o Μεταφορά χρεώσεων σε χρηματικούς καταλόγους 
o Προβολή Χρηματικών καταλόγων 
o Ιστορικό Μεταβολών 

 

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

124



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

Σχ.3.40. Η διαχείριση των τελών 2-5% από το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Αμπελοκήπων 
 
 

3.2.6. Εφαρμογές Μισθοδοσίας 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων έχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα HRMS 
v.6.00. Το Πρόγραμμα αυτό παράγει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
και έχουν αναλυτικά περιγραφεί στο 1ο κεφάλαιο και αφορούν τις 
προδιαγραφές ενός σύγχρονου προγράμματος Μισθοδοσίας και Προσωπικού. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει και δικό του ολοκληρωμένο Setup, από 
το οποίο γίνεται όλη η διαχείριση από τον Administrator και αφορά την 
καταχώρηση νέων εταιριών, μισθολογικών πινάκων, εταιριών, διαχείριση 
ελέγχου πρόσβασης με αλλαγή password κλπ.  

Ταυτόχρονα στο HRMS (Human Resources Management System) 
υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή διαχείρισης του προσωπικού, αλλά στο 
Δήμο Αμπελοκήπων δεν είναι παραμετροποιημένη, καθώς βρίσκεται εκτός 
λειτουργίας. Υπάρχουν μόνο τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων, τα οποία 
είναι απαραίτητα για να ενημερώνονται μέσω αυτών και τα μισθολογικά τους 
στοιχεία. Μελλοντικά, υπάρχει προγραμματισμός έτσι ώστε και αυτή η 
εφαρμογή να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να διαχειρίζεται υπηρεσιακά 
δεδομένα των υπαλλήλων, όπως: άδειες, απουσίες, απεργίες, ημερομηνίες 
διορισμού  και συνταξιοδότησης, επίπεδο σπουδών και υπηρεσιακός βαθμός, 
επιπρόσθετα προσόντα, μαζική ενημέρωση και καταχώρηση. 

Η είσοδος στο HRMS απαιτεί και αυτή την πληκτρολόγηση του 
Username και του Password από το χρήστη (Σχ.3.41): 
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Σχ.3.41. Η είσοδος στο πρόγραμμα HRMS για τη διαχείριση της Μισθοδοσίας. 
 

 
Στη συνέχεια ζητείται από το χρήστη να επιλέξει περίοδο και εταιρία για τη 

διαχείριση της μισθοδοσίας. Το HRMS διαχειρίζεται όχι μόνο τη μισθοδοσία 
του Δήμου Αμπελοκήπων, αλλά και όλων των Νομικών Προσώπων του γιατί 
υπάρχουν Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία έχουν δικό τους προσωπικό, κανονισμό 
λειτουργίας και μισθοδοσία.  

Οι επιλογές λειτουργίας για τον υπολογισμό και τη διαχείριση του 
προσωπικού και της μισθοδοσίας του Δήμου είναι οι ακόλουθες: 

 
Α. Προσωπικό30: 

o Στοιχεία Εργαζομένων 
o Εργασίες Προσωπικού 

 Αντιγραφή 
 Μαζικές Μεταβολές 
 Διαγραφή Εργαζόμενου 
 Πρόσληψη Υποψηφίου 
 Απουσιολόγιο 

o Ευρετήρια 
 Γενικών Στοιχείων 
 Στοιχείων ταυτότητας 
 Μισθολογικών στοιχείων 
 Φορολογικών στοιχείων 

                                                 
30 Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν έχει ακόμα παραμετροποιηθεί 
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 Διοικητικών Στοιχείων 
 Αναλυτική καρτέλα 
 Κατάσταση Προστατευόμενων μελών 
 Κατάσταση Ποινών/Αμοιβών 
 Βιογραφικά εργαζόμενων 
 Οικογενειακή κατάσταση εργαζόμενων 
 Μεταβολές Εργαζομένων 
 Δελτίο Παραλαβής κινητού Τηλεφώνου 

o Πίνακες Προσωπικού 
 Τομείς δραστηριότητας 
 Εργοδότες 
 Λοιποί συνεργάτες 
 Σχέσεις συγγένειας 
 Τύποι κατάστασης μελών 
 Επίπεδα σπουδών 
 Ειδικότητες εκπαίδευσης 
 Εξειδικεύσεις 
 Τύποι Στρατιωτικής Θητείας 
 Τύποι ηθικών Αμοιβών/Ποινών 
 Ασχολίες 
 Αιτιολογίες Αποχώρησης  
 Παραμετρικά Πεδία 
 Αιτιολογίες Μεταβολών 
 Ημερολόγιο Αργιών 
 Ομάδες Αργιών 
 Κατηγορίες Συστάσεων 
 Βαρύτητα Συστάσεων 
 Κοστολογικές Ομάδες 
 Στελέχωση Εργασίας 
 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες 
 Σχέσεις Εργασίας 

o Εκτυπώσεις 
 Εκτύπωση Οργανογράμματος 
 Κατάσταση θέσεων Οργανωτικής Δομής 
 Κατάσταση Θέσεων Εργασίας 

o Λοιπά στοιχεία εργαζομένων 
 

Β. Άδειες-Απουσίες31 (Σχ.3.42) 
o  Παραμετρικοί Πίνακες 

 Ομάδες Αδειών-Απουσιών 
 Είδη Αδειών-Απουσιών 
 Φορείς Ιατρικών Γνωματεύσεων 

o Δικαιώματα/Υπόλοιπα Αδειών-Απουσιών (Ημέρες) 
o Δικαιώματα/Υπόλοιπα Αδειών-Απουσιών (Ώρες) 
o Άδειες/Απουσίες (Ημέρες) 
o Άδειες/Απουσίες (Ώρες) 

                                                 
31 Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν έχει ακόμα παραμετροποιηθεί 
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o Ενημέρωση Αδειών/Απουσιών 
o Μαζική Καταχώρηση Αδειών (Ημέρες) 
o Μαζική Καταχώρηση Αδειών (Ώρες) 
o Μαζική Διαγραφή Αδειών (Ημέρες) 
o Μαζική Διαγραφή Αδειών (Ώρες) 
o Εκτυπώσεις Αδειών/Απουσιών 

 Απουσιολόγιο Περιόδου 
 Κατάσταση Ετήσιων Αδειών/Απουσιών ανά εργαζόμενο 
 Βιβλίο Αδειών 
 Κατάσταση Υπολοίπων αδειών σε ημέρες 
 Κατάσταση Υπολοίπων αδειών σε Ώρες 
 Κατάσταση Αδειών/Απουσιών 

o Μαζική Διαγραφή Ομάδας Αδειών 
 

 
 

Σχ.3.42. Η Διαχείριση των Αδειών Προσωπικού από την εφαρμογή HRMS 
 
 

Γ. Οργανωτική Δομή (Σχ.3.43) 
o  Πίνακες Οργανωτικής Δομής 

 Τύποι Οργανωτικής Δομής 
 Οργανωτική Δομή 
 Θέσεις Εργασίας 
• Θέσεις Εργασίας 
• Φόρμες Αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας 
• Ομάδες Παραγόντων Αξιολόγησης 
• Επίπεδα Αξιολόγησης Θέσης 
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• Ομάδες Εργασίας 
• Διάκριση Προσωπικού 
• Κατηγορίες Θέσεων Εργασίας 
• Τύποι Θέσεων Εργασίας 

 Αιτίες μεταβολών οργανωτικής δομής 
 Δέντρο Οργανωτικής Δομής 

o Εκτυπώσεις 
 Εκτύπωση Οργανογράμματος 
 Κατάσταση Θέσεων Οργανωτικής Δομής 
 Κατάσταση Θέσεων Εργασίας 
 Κατάσταση Αξιολογήσεων Θέσης Εργασίας 

 

 
 

Σχ.3.43 Η εκτύπωση του Οργανογράμματος 
 
 
 

Δ. Πίνακες Εφαρμογής (Σχ. 3.44) 
o Υποκαταστήματα Εταιρίας 
o Κτίρια Εταιρίας 
o Συναλλασσόμενες Τράπεζες  
o Θέσεις Εργασίας 
o Τίτλοι Εργασίας 
o Τύποι Οργανωτικής Δομής 
o Οργανωτική Δομή 
o Ομάδες Ταμείων 
o Σχεδιασμός Εκτυπώσεων 

 Δημιουργία Εκτυπώσεων 
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 Δημιουργία Περιοδικών Εκτυπώσεων Δημοσίου 
 Δημιουργία Εκτυπώσεων Κειμένου Δημοσίου  
 Δημιουργία Εκτυπώσεων Ετήσιων Αθροιστών 

o Φίλτρα Εκτυπώσεων 
o Επίπεδα Πρόσβασης 
o Αθροιστές Αποδοχών 
o Αθροιστές Κρατήσεων 
o Τρόποι Κτήσης Εξοπλισμού 
o Ασφαλιστικές Εταιρίες 
o Μηχανογραφημένοι Κωδικοί Ταμείων 
o Λεκτικά 

 

 
 

Σχ.3.44. Δημιουργία Περιοδικών Εκτυπώσεων Δημοσίου από τους Πίνακες Εφαρμογής 

 
 

Ε. Utilities (Σχ.3.45) 
o CrossTab Queries 
o Μετατροπές DATA σε EURO 
o Παραμετρικές σε ASCII 
o Διαγραφή εργαζομένων 
o Υπολογισμός Ποσού Bonus 
o Ανακατανομή Ταμείων στις Αποδοχές 
o Προετοιμασία Εκτυπώσεων 
o DATA IMPORT 
o DATA EXPORT 
o CrossTab Queries HR 
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o Μαζικές Μεταβολές Περιόδου 
 

 

 
 

Σχ.3.45 Τα Utilities που χρησιμοποιεί το HRMS  

 
 

ΣΤ. Μισθοδοσία (Σχ.3.46-3.51). Στο κομμάτι αυτό της εφαρμογής, το 
Π.Σ. δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιήσει όλες τις 
διαδικασίες που εκτενώς αναφέρθηκαν και παραπάνω. Αφορούν 
μισθολογικές μεταβολές, υπολογισμό μισθοδοσίας και προκαταβολών, 
ενημέρωση του αρχείου της Α.Π.Δ. για το ΙΚΑ, ενώ ταυτόχρονα μεγάλο 
πλεονέκτημα είναι και ο υπολογισμός αναδρομικών (θετικών και 
αρνητικών) αυτόματα, μέσω της διατήρησης καρτελών ιστορικότητας για 
κάθε μεταβολή στις μισθοδοσίες των υπαλλήλων, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται τα λάθη από την πλευρά των χρηστών κατά τη διαδικασία 
υπολογισμού αναδρομικών.  

o Συμβάσεις 
 Όροι Συμβάσεων 
• Βασικές Αποδοχές 
• Κύριες Αποδοχές  
• Ασφαλιστικά Ταμεία 
• Λοιπές Κρατήσεις 
• Δάνεια 
• Ειδικές Αποδοχές/Κρατήσεις 

 Τύποι Συμβάσεων 
 Συμβάσεις Προσωπικού 
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 Εκτύπωση Συμβάσεων 
 Αρ. Λογαριασμού Ειδών Σύμβασης 
 Ενημέρωση Συμβάσεων 
 Αντιγραφή Σύμβασης 
 Γενικές Συμβάσεις 

o Εργασίες Περιόδου-Χρήσης 
 Εργασίες Περιόδου 
• Άνοιγμα Περιόδου 
• Μηδενισμός Περιόδου 
• Κλείσιμο Περιόδου 
• Ακύρωση Κλεισίματος Περιόδου 
• Διαγραφή Περιόδου 
• Υπολογισμός Οριζόμενων Πεδίων 

 Εργασίες Προκαταβολών 
• Δημιουργία Προκαταβολής 
• Κλείσιμο Προκαταβολής 
• Ακύρωση Κλεισίματος Προκαταβολής 
• Διαγραφή Προκαταβολής 

 Μεταβολές Περιόδου 
• Ανά Εργαζόμενο 
• Ανά αποδοχή/κράτηση 
• Μεταβολή Φόρου Περιόδου 
• Συγχώνευση αναδρομικών ταμείων 

 Μεταβολές Προκαταβολών 
 Υπολογισμοί 
• Προκαταβολές 
• Εκκαθάριση 
• Αποζημιώσεις 
• Υπολογισμός Επιμεριζόμενων Ποσών 
• Κατανομή Περιόδου στα Κέντρα Κόστους (Κ.Κ.) 
• Κατανομή Προκαταβολής στα Κ.Κ. 
• Κατανομή Πρόβλεψης στα Κ.Κ. 

 Εργασίες Χρήσης 
• Οριζόμενες Βεβαιώσεις Αποδοχών 
• Ορισμός Ετήσιων Αθροιστών 
• Υπολογισμός Ετήσιων Αθροιστών 
• Παραμετρικές Εκτυπώσεις Ετήσιων Αθροιστών 
• Βεβαιώσεις Αποδοχών με Ετήσιους Αθροιστές 

 Αναδρομικά 
• Αποδοχών/Κρατήσεων 
• Με επιμερισμό Ποσού 
• Διαγραφή Αναδρομικών Κινήσεων 
• Κατάσταση Αναδρομικών Διαφορών 
• Μεταβολές Αναδρομικών 

 Προβλέψεις 
• Υπολογισμός Προβλέψεων 
• Προβολή Προβλέψεων 
• Μαζικές Ενημερώσεις 
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• Εκτύπωση Κατάστασης Προβλέψεων 
• Κατάσταση μη επιμερισμένων Ποσών Προβλέψεων 

 Προβολές 
• Καρτέλα Αποδοχών/Κρατήσεων 
• Καρτέλα Αναδρομικών 
• Καρτέλα Οφειλών Ταμείων 
• Συγκεντρωτική Καρτέλα Ταμείων 
• Συγκεντρωτική Καρτέλα Περιόδου 
• Ετήσια Καρτέλα Αποδοχών/Κρατήσεων 
• Πλάνο Υπολογισμού Φόρου 

o Εκτυπώσεις Περιόδου 
 Καταστάσεις Μισθοδοσίας 
• Καταστάσεις Πληρωμής 

 Προκαταβολών 
 Εκκαθάρισης 

• Αποδείξεις Πληρωμής 
 Προκαταβολών 
 Εκκαθάρισης 
 Εκκαθάρισης σε φάκελο 

• Νομισματική Ανάλυση Πληρωτέου 
• Κατάσταση Νομισματικής Ανάλυσης 

 Καρτέλες 
• Εργαζομένων 
• Βασικών Αποδοχών 
• Κύριων Αποδοχών 
• Λοιπών Αποδοχών  
• Ασφαλιστικών Ταμείων 
• Λοιπών Κρατήσεων 
• Δανείων 
• Σύναψης Δανείων 

 Καταστάσεις Τραπεζών 
• Προκαταβολών 
• Εκκαθάρισης 

 Καταστάσεις Ταμείων 
• Προκαταβολών 
• Εκκαθάρισης 
• Υπεύθυνη Δήλωση Ι.Κ.Α. 
• Κατάσταση Οφειλών Ταμείων 
• Καταστάσεις ΤΣΜΕΔΕ 
• Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ 

 Κατάσταση Ανάλυσης Ενσήμων 
 Παραμετρικές Εκτυπώσεις 
 Καταστάσεις Φορέων 
• Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης 
• Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας  

 Εκκαθάρισης 
 Κατάσταση Αξιολογήσεων Θέσης Εργασίας 

o Εκτυπώσεις Χρήσης 
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 Περιοδική Κατάσταση Εφορίας 
 Κατάσταση Εφορίας Χρήσης 
 Βεβαιώσεις Αποδοχών 
 Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας 
 Κατάσταση υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 

o Παράμετροι 
 Χρήσεις/Περίοδοι 
 Γενικές Παράμετροι Υπολογισμού 
 Κλίμακες 
 Μεταβλητές 
 Τύποι Υπολογισμού 
 Εκτυπωτικοί Τύποι Υπολογισμού 
 Υπολογιζόμενα Παραμετρικά Πεδία 
 Αθροιστές 
 Παράμετροι Δώρων – Ε.Α. 

o Ένσημα Ι.Κ.Α. 
 Επεξεργασία 
• Ενημέρωση από Κινήσεις 
• Επεξεργασία Αρχείου 
• Διαγραφή Κινήσεων Μηχ. Ενσήμων 

 Εκτυπώσεις 
• Κατάσταση Ελέγχου 
• Συγκεντρωτική Κατάσταση Εισφορών 
• Αναλυτική Κατάσταση Εισφορών 
• Βεβαίωση Εισφορών 
• Πληρωμή Εισφορών  

 Δισκέτες 
• Δισκέτα Ελέγχου 
• Δισκέτα Τριμήνου 

o Ι.Κ.Α. Α.Π.Δ. 
 Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων 
• Ενημέρωση Κινήσεων 
• Επεξεργασία 

 Επεξεργασία Αρχείου 
• Δισκέτα 
• Εκτυπώσεις Α.Π.Δ. 

 Κατάσταση Ελέγχου Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων 
 Συνοδευτικό Έντυπο Κοινών Επιχειρήσεων 
 Καταβολή Εισφορών 
 Βεβαίωση Εργοδότη 
 Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου Α.Π.Δ. 

 Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων 
• Οικοδομοτεχνικά έργα 
• Υπάλληλοι Οικοδομοτεχνικών Έργων 
• Ενημέρωση Κινήσεων Οικοδομοτεχνικών Έργων 
• Επεξεργασία Αρχείου Οικοδομοτεχνικών Έργων 
• Μαζικές Μεταβολές Οικοδομοτεχνικών Έργων 
• Δισκέτα Οικοδομοτεχνικών Έργων 
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• Εκτυπώσεις Οικοδομοτεχνικών Έργων 
o Λογιστική 

 Παραμετρικοί Πίνακες 
• Κωδικοί Λογιστικών Άρθρων 
• Σκελετοί Λογιστικών Άρθρων 
• Τύποι Λογιστικών άρθρων 
• Σκελετοί Λογιστικών Άρθρων/Προβλέψεων 

 Λογιστικά Άρθρα 
• Ενημέρωση Λογιστικού Άρθρου 
• Ενημέρωση Λογιστικού Άρθρου Προβλέψεων 

o Κέντρα Κόστους 
 Τύποι Κέντρων Κόστους 
 Κέντρα Κόστους 
 Εκτυπώσεις 
• Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας 
• Κατάσταση μη επιμερισμένων Ποσών 
• Κατάσταση Προβλέψεων 
• Παραμετρικές Εκτυπώσεις 
• Καταστάσεις Δανείων ανά κέντρα Κόστους 

o Διάφορες Εργασίες 
 Εργασίες Τραπεζών 
• Δισκέτες Τραπεζών 
• ΔΙΑΣ 

 Δημιουργία Αρχείου ASCII για ΔΙΑΣ 
 Απορρίψεις Λογαριασμών 
 Κατάσταση Πληρωμής σε Τράπεζα 

• Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
 Κατάσταση Πληρωμής ΔΙΑΣ για 24η Διεύθυνση 
 Λογιστικό Άρθρο για Υπ. Οικονομικών 

 Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 
• Δισκέτα Εισφορών Ασφαλισμένων ΤΑΔΚΥ 
• Δισκέτα Στοιχείων Ασφαλισμένων ΤΑΔΚΥ 
• Κατάσταση ΤΑΔΚΥ 

 Εργασίες Μισθολογίου 
• Αλλαγές Κλιμακίων 
• Μεταβολές Βασικών Μισθών 
• Κατηγορίες Δημοσίου 
• Από Καθαρά Μικτά 
• Υπολογισμός Μισθολογικών Προαγωγών 
• Μισθολόγιο Εργαζομένων 
• Προαγωγές Εργαζομένων 

 Ειδικές Εκτυπώσεις Δημοσίου 
 Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 
• Δισκέτα Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 
• Κατάσταση Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 

 Τ.Ε.Α.Χ. 
• Δισκέτα Τ.Ε.Α.Χ. 
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Σχ.3.46-3.51: Μερικές από τις κυριότερες εργασίες που επιτελεί το πρόγραμμα Μισθοδοσίας HRMS στο Δήμο 
Αμπελοκήπων: Κατάσταση Τραπεζών Εκκαθάρισης, Δισκέτα Α.Π.Δ., Βεβαιώσεις Εργοδότη για Ι.Κ.Α., 

 Αποδείξεις Πληρωμής Εκκαθάρισης, Κύριες Αποδοχές, Υπολογισμός Αυτόματων Αναδρομικών. 
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3.2.7. Η Εφαρμογή HRMS Setup  

(Σχ.3.52-3.55). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πρόγραμμα διαθέτει 
SETUP, το οποίο ρυθμίζει την ασφάλεια του Συστήματος με την παροχή 
κωδικών, δημιουργίας ή διαγραφής χρηστών, καταχώρησης μισθολογικών 
πινάκων και πολλών άλλων μεταβλητών μισθοδοσίας, μεταβλητές 
υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων και αδειών τους, ενώ με διάφορα utilities 
πραγματοποιεί μαζικές εργασίες, όπως backup και restore. Με βάση όλα τα 
παραπάνω, το HRMS Setup μπορεί να κάνει τα ακόλουθα: 

 
o Χρήστες 

 Ρόλοι Εφαρμογής 
 Επιλογές χρήστη 
 Ενεργοί Χρήστες 
 Εταιρίες Χρήστη 
 Κλειδιά Πρόσβασης 

 
o Πίνακες 

 Γενικοί Πίνακες 
• Γεωγραφικά Διαμερίσματα 
• Περιφέρειες 
• Νομοί 
• Πόλεις 
• Δήμοι 
• Οικονομικές Εφορίες 
• Είδη Φορέων 
• Φορείς Προέλευσης/Προορισμού 
• Νομίσματα 
• Γλώσσες 
• Τράπεζες 
• Ειδικότητες 
• Τύποι Ωρομέτρησης 
• Τύποι Συγγένειας 
• Ενδείξεις Αναπηρίας 
• Επαγγέλματα 
• Βαθμοί 
• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
• Διπλώματα Ξένων Γλωσσών 

 Μισθολογικοί Πίνακες 
• Τύποι Μισθολογικών Περιόδων 
• Φορολογικές Κατηγορίες 
• Είδη Μισθολογικών Περιόδων 
• Κωδικοί αποδοχών Ι.Κ.Α. 
• Κλάδοι Ασφάλισης Ι.Κ.Α. 
• Τύποι Κύριων αποδοχών 
• Τρόποι Πληρωμής 
• Τιμές Ενσήμων 
• Πίνακες αντιστοίχησης Λογιστικής 
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• Τύποι Σκελετών Άρθρων 
• Είδη Δανείων 
• Αθροιστές Ωρομέτρησης 

 Πίνακες Ο.Σ.Υ.Κ. 
• Ειδικότητες Ι.Κ.Α. 
• Δραστηριότητες Ι.Κ.Α. 
• Πακέτα Κάλυψης 
• Τύποι Αποδοχών 
• Είδη Οικοδομοτεχνικών Έργων 
• Είδη Φάσεων Οικοδομοτεχνικών έργων 

 Εορτές 
• Εορτολόγιο 
• Ημερολόγιο Αργιών 
• Ημερομηνίες εορτών 
• Ενημέρωση 

 
o Εταιρία 

 Όμιλοι Εταιριών 
 Χώρες 
 Εταιρίες 
 Αντιγραφή Εταιρίας 
 Διαγραφή Εταιρίας 
 Αντιγραφή Εργαζομένου  
 Δημιουργία Απογραφικών 
 Backup 
 Restore 
• Γεωγραφικά Διαμερίσματα 
• Περιφέρειες 
• Νομοί 
• Πόλεις 
• Δήμοι 

 
o Utilities 

 Εισαγωγή από ASCII 
 Εξαγωγή σε ASCII 
 User Queries 
 Query Builder 
 ASCII Reports 
 Μετατροπή Character Set 

 
o Ανακατασκευές 

 Συμπίεση Χρόνου 
 Κατανομή Αναδρομικών 
 Ανακατασκευή Αθροιστών Περιόδου 
 Ανακατασκευή Αθροιστών Χρήσης 
 Διόρθωση Βασικών Αποδοχών Δώρων 
 Ανακατανομή Περιόδων στα Κ.Κ. 
 Ενημέρωση ΔΙΑΣ 
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 Εξαγωγή σε ASCII 
 User Queries 

o Στατιστικά 
 Διάγραμμα Ηλικιών 
 Διάγραμμα Αποδοχών 
 Διάγραμμα Κόστους 

 
o Schema Utilities 

 Application Schema 
 Schema Scripts Generator 
 Modules 
 Modules Χρήστη 
 Audit 
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Σχ.3.52-3.55. Μερικές από τις λειτουργίες του HRMS Setup. Δημιουργία Εταιριών,  
Καθορισμός Password, Κατανομή εισφορών και δημιουργία SQL Script 

 
 

3.2.8. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Πρωτοκόλλου 

 Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου είναι πάρα πολύ απλή στη λειτουργία 
της και σκοπός της είναι η εύρυθμη λειτουργία της διακίνησης των εγγράφων 
μέσα από την ηλεκτρονική τους καταχώρηση. Οι βασικές λειτουργίες που 
επιτελεί η εφαρμογή αυτή είναι οι ακόλουθες (Σχ. 3.56, 3.57): 
 

 Έγγραφα 
 Εισαγωγή 

o Κενού εγγράφου 
o Έτοιμου εγγράφου 
o Εγγράφου από σάρωση 

 Αρχειοθέτηση Εγγράφου 
 Προβολή Εγγράφου 
 Αναζήτηση Εγγράφου 

 
 Φάκελοι 

 Δημιουργία 
 Εμφάνιση 

 
 Εκτυπώσεις 
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 Βιβλίο Πρωτοκόλλου 
 Αποτελέσματα αναζήτησης 

 
 Λειτουργίες 

 Αυτόματη Αρχειοθέτηση 
 Επαναληπτική χρήση 
 Διαχείριση Αριθμών Πρωτοκόλλου 
 Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης 
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Σχ.3.56-3.57. Δύο βασικές λειτουργίες του Πρωτοκόλλου:  
Στοιχεία αρχειοθέτησης και λεπτομερής αναζήτηση εγγράφων με πολλαπλά κριτήρια 

 
 

3.2.9. Η Εφαρμογή Δημοτολογίου-Μητρώου Αρρένων 

Η ύπαρξη ενός καλά δομημένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη 
διαχείριση του Δημοτολογίου, αποτελεί θεμελιώδη αρχή για κάθε Ο.Τ.Α. Όπως 
είδαμε και παραπάνω, στο Δήμο Αμπελοκήπων υπάρχει ένα ολοκληρωμένο 
Π.Σ. διαχείρισης του Δημοτολογίου και του Μητρώου αρρένων, το Genesis 
OTA v.1.32, το οποίο λειτουργεί σε ξεχωριστό RDBMS και σε διαφορετικό 
κτίριο του Δήμου. Περιέχει πλήθος λειτουργιών διαχείρισης και εκτυπωτικών, 
ενώ πραγματοποιεί λεπτομερείς αναζητήσεις στη Β.Δ. με πολλαπλά κριτήρια. 
Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται τα εξής: 

 

Α. Δημοτολόγιο 

o Διαχείριση (Σχ. 3.58, 3.59) 
 Διαχείριση Εγγραφών 
 Αναζητήσεις Εγγραφών 
 Λεπτομερείς αναζητήσεις εγγραφών 
 Έκδοση Πιστοποιητικών 
 Μαζική Έκδοση Πιστοποιητικών 
 Διαχείριση Αποφάσεων 
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 Αναζητήσεις Αποφάσεων 
o Γενικές Λειτουργίες 

 Διαχείριση Εγγραφών 
 Αναζητήσεις Εγγραφών 
 Στατιστικά 
 Εκλογικά Στοιχεία 

• Εκτύπωση Καταλόγου Εκλογέων Δημοτών 
• Εξαγωγή αρχείου εκλογικών καταλόγων σε ASCII 

 Ιστορικό Μεταβολών 
 Διαχείριση Εκτυπωτικών 

• Σχεδιασμός Εντύπων Πιστοποιητικών 
• Σχεδιασμός Εντύπων Αποφάσεων 
• Σχεδιασμός Φορμών Δημοτολογίου 
• Σχεδιασμός Ερωτημάτων 
• Σχεδιασμός Εκτυπώσεων 
• Αντιστοίχηση Εκτυπώσεων-Εκτυπωτών 

 Οργάνωση 
o Εκτυπώσεις 

 Ατομικά Πιστοποιητικά 
• Αίτηση Γενικά 
• Αίτηση Εγγραφής στο Δημοτολόγιο 
• Αίτηση Εγγραφής σε Εκλογικό Κατάλογο 
• Αθλητική Χρήση 
• Βεβαίωση Κατοικίας για Εκλογική Χρήση 
• Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας 
• Βεβαίωση εγγραφής σε εκλογικό κατάλογο 
• Γέννησης Συζύγων 
• Γέννησης Τέκνων 
• Γέννησης για Εκλογές 
• Γέννησης για εξετάσεις ξένης γλώσσας με 

φωτογραφία 
• Έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
• Έκδοσης Διαβατηρίου 
• Έκδοσης Εκλογικού Βιβλιαρίου 
• Μόνιμης Κατοικίας 
• Πιστοποιητικό για σχολείο με διεύθυνση γονέα 
• Σπουδών Εξωτερικού 
• Στρατιωτική Χρήση 
• Σχολικής Χρήσης 
• Ταυτοπροσωπίας 

 Οικογενειακά Πιστοποιητικά 
• Μεταδημότευσης για Άντρα Αρχηγό 
• Μεταδημότευσης για Γυναίκα Αρχηγό 
• ΟΓΑ (Για άνδρες) 
• ΟΓΑ (Για γυναίκες) 
• ΟΓΑ (Για γυναίκα ανύπαντρη) 
• ΟΓΑ (Για γυναίκα διαζευγμένη) 
• ΟΓΑ (Για γυναίκα χήρα) 
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• Οικογενειακής Κατάστασης για άντρα Αρχηγό 
• Οικογενειακής Κατάστασης για Άντρα Αρχηγό 

(εκτός γάμου) 
• Οικογενειακής Κατάστασης για Γυναίκα Αρχηγό 
• Στρατολογίας 1 
• Στρατολογίας 2 (διαζευγμένη) 
• Στρατολογίας 3 (μητέρα χήρα) 
• Στρατολογίας 4 (γυναίκα ανύπαντρη)  

 Πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών Αρχηγού 
• Πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών Γυναίκας 

Αρχηγού 
• Πλησιέστερων Συγγενών Αρχηγού 
• Πλησιέστερων συγγενών Αρχηγού (ΑΠΛΟ) 

 Πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών Παιδιού  
• Πλησιέστερων συγγενών τέκνου 

 Πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών Συζύγου  
• Πλησιέστερων συγγενών Συζύγου (ΑΠΛΟ) 
• Πλησιέστερων συγγενών Συζύγου 
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Σχ.3.58-3.59. Διαχείριση του Δημοτολογίου από το Π.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων: 
 Φόρμα καταχωρήσεων και μαζική έκδοση Πιστοποιητικών 

 
 
 

Β. Μητρώο Αρρένων 

o Διαχείριση (Σχ. 3.60-3.61) 
 Διαχείριση Εγγραφών 
 Αναζητήσεις  
 Διαχείριση Κύριων Ονομάτων 

• Κύρια Ονόματα 
• Καταστάσεις Κύριων Ονομάτων 
• Εκτύπωση Καταστάσεων  

 Έκδοση Πιστοποιητικών 
 Μαζική Μεταφορά Μελών Δημοτολογίου 
 Ταξινόμηση Έτους 

o Γενικές Λειτουργίες 
 Στατιστικά 
 Εκτυπώσεις 

• Στρατολογικός Πίνακας 
• Βιβλίο Μητρώου Αρρένων 
• Κατάσταση Μητρώου Αρρένων 
• Κατάσταση Διαγραφέντων Λόγω Θανάτου 
• Αίτηση Αδηλώτου 
• Πίνακας Μελών Μητρώου 
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• Υπεύθυνη Δήλωση για Κατοικία 
 Ιστορικό Μεταβολών 
 Διαχείριση Εκτυπωτικών 

• Σχεδιασμός Εντύπων Πιστοποιητικών 
• Σχεδιασμός Φορμών Μητρώου Αρρένων 
• Σχεδιασμός Ερωτημάτων 
• Σχεδιασμός Εκτυπώσεων 
• Αντιστοιχήσεις Εκτυπώσεων-Εκτυπωτών 

 Οργάνωση 
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Σχ. 3.60-3.61. Διαχείριση του Μητρώου Αρρένων από το Π.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων: 
 Φόρμα καταχωρήσεων και μαζική μεταφορά Μελών Δημοτολογίου 

 
 
 

3.2.10. Η Εφαρμογή Κίνησης-Συντήρησης-Αποθήκης Οχημάτων 

Η εφαρμογή περιέχει 4 ενότητες:  
 

• ΚΑΡΤΕΛΕΣ 
• ΚΙΝΗΣΗ 
• ΑΠΟΘΗΚΗ 
• ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

 
Οι ΚΑΡΤΕΛΕΣ περιέχουν τον πίνακα των ΟΔΗΓΩΝ με διευθύνσεις, 

τηλέφωνα, των ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με ενημερωτικά στοιχεία για την μπαταρία, τα 
ελαστικά και την ποσότητα λαδιών που περιλαμβάνονται στα οχήματα, και τον 
πίνακα των ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. Η καρτέλα των αυτοκινήτων παρουσιάζει όλες τις 
κινήσεις που έχει το κάθε αυτοκίνητο από πλευράς κίνησης, αποθήκης και 
επισκευής δίνοντας μία συνοπτική εικόνα. Περιλαμβάνει επίσης και τρία (3) 
εκτυπωτικά. 

Η ενότητα ΚΙΝΗΣΗ περιλαμβάνει την έκδοση καθημερινών Δελτίων 
Κίνησης για κάθε όχημα με αυτόματη ενημέρωση χιλιομέτρων-καυσίμων από 
την προηγούμενη φορά που κινήθηκε το ίδιο όχημα και αυτόματη ενημέρωση 
από την ΑΠΟΘΗΚΗ για την ανάγκη φουλαρίσματος με καύσιμα. Επίσης 
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εμφανίζει ειδοποιήσεις όταν το αυτοκίνητο πρέπει να αλλάξει λάδια, όταν η 
αποθήκη έχει λιγότερο στοκ καυσίμων (βενζίνης/πετρελαίου) από το όριο 
ασφαλείας. Επίσης περιλαμβάνει φόρμα με το αντίστοιχο εκτυπωτικό που 
υπολογίζει σε διάστημα ενός (1) μηνός πόσα χιλιόμετρα διένυσε το κάθε 
αυτοκίνητο και πόσα λίτρα καυσίμου κατανάλωσε.  

 
Η ενότητα ΑΠΟΘΗΚΗ περιλαμβάνει τις εξής ομάδες: 
 

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
• ΒΕΝΖΙΝΕΣ 
• ΛΑΔΙΑ 
• ΦΙΛΤΡΑ (αέρα, βενζίνης, λαδιού, πετρελαίου) 
• ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
• ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 
Για όλες τις παραπάνω ομάδες υπάρχει ξεχωριστή φόρμα καταχώρησης 

κάθε εισαγωγής-εξαγωγής από την αποθήκη και αυτόματη ενημέρωση του 
χρήστη για το υπόλοιπο της αποθήκης. Επίσης υπάρχει εκτύπωση που δίνει 
καθημερινά συγκεντρωτική κατάσταση των αναλωσίμων τα οποία 
καταναλώθηκαν από την αποθήκη. 

Η ενότητα ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ περιέχουν τις ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ των 
οχημάτων με την αντίστοιχη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ και το αντίστοιχο 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Το σύνολο των εκτυπωτικών σε αυτή την καρτέλα 
είναι τέσσερα (4). 

 
 

3.2.11. Παρουσία στο Internet 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων έχει δυναμική παρουσία στο Διαδίκτυο τα 
τελευταία 2 χρόνια καθώς έχει επανασχεδιαστεί και λειτουργεί από την αρχή η 
ιστοσελίδα του32. Το  site του Δήμου θεωρείται πλέον ένα από τα καλύτερα 
στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς (Σχ.3.62): 

 
 Είναι ριζικά αναβαθμισμένο και με πολύ καλή αισθητική 
 Είναι πλήρες από άποψη παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της 
ιστοσελίδας. 

 Είναι δυναμικό, καθώς δίνεται η δυνατότητα στον Administrator να 
ενημερώνει σε καθημερινή βάση μεγάλες ενότητες της Ιστοσελίδας με 
νέες χρήσιμες πληροφορίες 

 Έχει μικρό βάθος πλοήγησης, με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να μην 
κουράζεται με μεγάλο εύρος πλοήγησης, προκειμένου να βρει την 
πληροφορία που χρειάζεται 

 Έχει δική του μηχανή αναζήτησης πληροφοριών μέσα στο ίδιο το site 

                                                 
32 http://www.ampelokipoi.gr 
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 Δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αποτυπώσουν τη γνώμη τους 
πάνω σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας με τη διενέργεια «on-
line δημοψηφισμάτων», αποτύπωση των αποτελεσμάτων τους, 
εμφάνιση στατιστικών στοιχείων και ασφάλεια ψήφου, ενώ αποκλείει 
τη δυνατότητα να δοθούν περισσότερες από μία ψήφοι από τον ίδιο 
χρήστη για να εξασφαλίζεται έτσι η αντικειμενικότητα των 
αποτελεσμάτων (Σχ.3.63). 

 Διαθέτει ημερολόγιο εκδηλώσεων, το οποίο εμφανίζεται στη Home 
Page και μέσω του οποίου μπορεί ο επισκέπτης να βρει πληροφορίες 
π.χ. για μελλοντικές εκδηλώσεις του Δήμου, η πληροφορίες για 
προγενέστερες. 

 Έχει πολύ απλό και κατανοητό περιβάλλον διαχείρισης από πλευράς 
Administrator. 

 
Μελλοντικά έχει σχεδιαστεί και θα τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότητα 

εκτυπώσεων και on-line συμπλήρωσης αιτήσεων -κάθε φύσης και 
αρμοδιότητας του Δήμου- προκειμένου να αποφεύγουν οι πολίτες το 
συνωστισμό και τις επισκέψεις στους χώρους του Δημαρχιακού Μεγάρου. Με 
τον τρόπο αυτό θα απεμπλακούν οι πολίτες από το φόβο της γραφειοκρατίας, 
οι συναλλαγές τους με το Δήμο θα πραγματοποιούνται ταχύτερα, ενώ και ο 
φόρτος εργασίας εντός του Δήμου θα μειωθεί σημαντικά. 

Τέλος, υπάρχει και σχέδιο περαιτέρω αναβάθμισης της σελίδας με τη 
δημιουργία forums, όπου οι πολίτες-δημότες-επισκέπτες θα μπορούν να 
εκφράζουν τα παράπονα ή τα αιτήματα τους για διάφορα θέματα που τους 
απασχολούν και αφορούν κυρίως την καθημερινότητά τους. 

 

 
Σχ. 3.62. Η Home Page του Δήμου Αμπελοκήπων 

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

152



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

 
Σχ. 3.63. Δυνατότητα ψηφοφορίας on-line στον ηλεκτρονικό ιστό πο του Δήμου Αμπελοκήπων 

 

 

το
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Το Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 
Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ33» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη 
και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα,  
γιαυτό και είναι και το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στο Δημόσιο. 
Αποτελεί επίσης ένα πρωτοποριακό εγχείρημα υποδομής τηλεπικοινωνιών σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο αφορά στη δημιουργία ασφαλούς δικτύου 
Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (1766 σημεία), το οποίο αφενός θα μειώσει 
σημαντικά το κόστος τηλεπικοινωνιών του εκάστοτε φορέα και αφετέρου θα 
θέσει στη διάθεση των φορέων τι πιο σύγχρονες πρακτικές και υπηρεσίες στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών και του Internet. Πρόκειται για ένα δίκτυο 
πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει 
όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με: 
 

- Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς) 
- Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) 
- Video (τηλεδιάσκεψη – τηλεεκπαίδευση) 
 

Μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι δυνατή η παροχή, στους φορείς 
του Δημοσίου, τηλεματικών υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα και χαμηλό 
κόστος, γι αυτό και η πραγματοποίησή του αποτελεί θέμα πρώτης 
προτεραιότητας για το ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων 
υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της 
παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η 
ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά 
προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών 
με το Δημόσιο.  

 

4.1. Οι Λόγοι Υλοποίησης του Έργου 

 Το έργο αυτό υλοποιείται για τους παρακάτω λόγους:  

Α. Μετατροπή σε εσωτερική της τηλεφωνίας των Δημοσίων 
Υπηρεσιών Πανελλαδικά 

Σήμερα όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και το Fax ανάμεσα σε φορείς του 
Δημοσίου γίνονται μέσω του τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ, με αστικές ή 
υπεραστικές κλήσεις. Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και 
το Fax ανάμεσα σε Φορείς του Δημοσίου αποτελούν εσωτερική 

                                                 
33 http://www.syzefxis.gov.gr 
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τηλεφωνία και η χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ γίνεται 
μόνο για εξωτερικές κλήσεις. Σήμερα, εκατοντάδες εξωτερικές τηλεφωνικές 
γραμμές σε κάθε Υπουργείο εξυπηρετούν την εξερχόμενη και εισερχόμενη 
τηλεφωνία, η οποία σε μεγάλο ποσοστό (μεγαλύτερο του 70%) είναι 
επικοινωνία ανάμεσα στα Υπουργεία. Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ειδικού τύπου 
μισθωμένα κυκλώματα διεκπεραιώνουν όλη αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία 
με ειδικές διατάξεις συμπίεσης και πολυπλεξίας, με αποτέλεσμα να μειώνονται 
δραστικά οι εξωτερικές τηλεφωνικές γραμμές και τα μεγάλα κόστη τους για 
τους φορείς που συμμετέχουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
τηλεφωνική επικοινωνία μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, 
όπως τηλεφωνική διάσκεψη πολλών προσώπων (conference), αναγνώριση 
κλήσης, αναμονή, εκτροπή και μεταβίβαση κλήσης, δυνατότητες δηλαδή που 
έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε στην κινητή τηλεφωνία. 

Ο καθένας λοιπόν από τους διάφορους φορείς (1766 στο σύνολο) θα 
τηλεφωνεί με 0 κόστος πανελλαδικά σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που ανήκει 
στο δίκτυο. Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η λειτουργία του 
έργου, είναι η επιτυχής ενσωμάτωση του παλιού τηλεφωνικού κέντρου στο 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (για τους μεσαίους και μεγάλους φορείς) και η χρήση τηλεφώνων 
του νέου κέντρου που παραδίδεται στους Δημόσιους Φορείς και τους Ο.Τ.Α. 
από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Αυτού του είδους η τηλεφωνία 
ονομάζεται εσωτερική τηλεφωνία» για το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ή διαφορετικά 
on-net τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ . Το έργο επίσης προσφέρει προνομιακές τιμές 
για την εκτός δικτύου τηλεφωνία (αστική-υπεραστική-κινητή και διεθνή). 
Αυτού του είδους η τηλεφωνία ονομάζεται εξωτερική τηλεφωνία για το 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ή αλλιώς off-net τηλεφωνία «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  

 
 

Β. Εισαγωγή του Internet στη Δημόσια Διοίκηση   

Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός φορέων του Δημοσίου έχει ιδιωτικές 
συνδέσεις στο Internet, για να έχει δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και πρόσβασης στο World Wide Web (ιστοσελίδες Internet). 
Όμως δεν υπάρχει κεντρική αντιμετώπιση για την πληθώρα των συνδέσεων 
αυτού του είδους. Κάθε δημόσιος φορέας έχει επιλέξει παροχέα Internet της 
αρεσκείας του, χωρίς πάντα να έχει μελετηθεί η συμφερότερη σύνδεση, με 
αποτέλεσμα να πληρώνονται υπέρογκα ποσά ως πάγιες μηνιαίες δαπάνες από 
κάθε έναν χωριστά. Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» δημιουργείται υποδομή Intranet για 
το Ελληνικό Δημόσιο δηλ. μιας προστατευμένης δικτυακής περιοχής για 
Internet εφαρμογές του Δημοσίου καθώς και παροχή κεντρικής σύνδεσης 
μεγάλης ταχύτητας στο διεθνές Internet για τους φορείς του Δημοσίου 
εύρους από 2 έως και 34 Mbit. Πρόκειται για μία από κοινού αντιμετώπιση, η 
οποία προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες διακίνησης δεδομένων, αλλά και 
σημαντικά μικρότερο κόστος. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για ευρεία 
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην Ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση ώστε να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες του συμβατικού 
ταχυδρομείου. Οι υπάλληλοι μπορούν να διατηρήσουν τα παλαιά τους e-mail 
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ή να πάρουν καινούρια μέσω του δικτύου, τα οποία και θα έχουν κατάληξη 
syzefxis.gov.gr. 

Το έργο επίσης παρέχει δωρεάν φιλοξενία δικτυακών τόπων του 
εκάστοτε δημόσιου φορέα. Ακόμα και στους φορείς οι οποίοι δε διαθέτουν 
ακόμη δικτυακό τόπο, οι υπεύθυνοι του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» παραλαμβάνουν ένα CD 
που περιέχει τις επιθυμητές πληροφορίες (εξυπακούεται ότι το περιεχόμενο 
των ιστοσελίδων θα είναι ήδη έτοιμο από τους φορείς) και στη συνέχεια 
κατασκευάζουν το διαδικτυακό τόπο του κάθε φορέα, ενώ ο φορέας με τη 
χρήση οδηγιών μπορεί να συντηρεί τις ιστοσελίδες αυτές. 

 

Γ. Ανάγκη για δικτύωση και επικοινωνία των Η/Υ του Δημοσίου 

Σήμερα, τα περισσότερα έργα πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση 
είναι κατανεμημένα και στηρίζονται σε δίκτυα υπολογιστών. Αναγκαστικά, για 
κάθε τέτοιο έργο, δημιουργείται εξ' αρχής μια καινούργια υποδομή για 
δικτυακές συνδέσεις και εξοπλισμό, χωρίς ποτέ να λαμβάνονται υπόψη ήδη 
υπάρχουσες δικτυακές εγκαταστάσεις άλλων φορέων, οι οποίες πιθανότατα θα 
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», αυτή η πολλαπλότητα και 
σπατάλη πόρων μειώνεται δραστικά με τη δημιουργία δικτύου πρόσβασης 
και κορμού για τη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
καλύψει τις επικοινωνίες των υπολογιστών του Ελληνικό Δημοσίου. Σαν 
αποτέλεσμα θα εξαλειφθεί η επανάληψη και η επικάλυψη υποδομών 
και όλα τα καινούργια δίκτυα του Δημοσίου θα δημιουργούνται με δικτυακή 
υποδομή που θα παρέχεται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, μειώνοντας δραστικά τα κόστη.  

 

Δ. Ανάγκη για χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων στο Δημόσιο 

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» θα συμβάλλει δραστικά στη δημιουργία των συνθηκών, 
για να ενσωματώσει η Δημόσια Διοίκηση στις λειτουργίες της όλα τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Βρισκόμαστε στην 
εποχή της επικοινωνίας και της δικτύωσης. Είναι καιρός πια ο Δημόσιος Τομέας 
να αποκτήσει σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδομή και μέσω αυτής να 
αξιοποιήσει τις ευκολίες και τις απεριόριστες δυνατότητες της πληροφορικής.  

 

Ε. Δωρεάν Παροχή υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης (e-learning) 

Με τη χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων σύγχρονης και 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Έτσι ο κάθε εκπαιδευόμενος (επιχειρησιακοί και 
τεχνικοί υπεύθυνοι του έργου και άλλα στελέχη του Δημοσίου) θα μπορούν να 
παρακολουθούν εκπαίδευση από τα PC τους.  
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ΣΤ. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης και πολυδιάσκεψης 

Όποιος φορέας διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό (Η.323), κάμερα 
μικρόφωνο και κάρτα ήχου σε ένα τουλάχιστον PC θα μπορεί να έρχεται σε 
επικοινωνία με άλλους αντίστοιχους σταθμούς μέσω υπολογιστή με 
τηλεδιάσκεψη υψηλής ποιότητας. Θα υπάρχει η δυνατότητα τόσο μονομερούς 
διάσκεψης όσο και πολυδιάσκεψης (ένα θα μπορεί να έχει πολλούς 
συνομιλητές ταυτόχρονα). 

 

Ζ.  Δωρεάν εγκατάσταση στούντιο τηλεδιάσκεψης σε 100 περίπου 
επιλεγμένα σημεία (Νομαρχία, Περιφέρειες και Υπουργεία) 

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» εγκαθιστά 100 νέα studio πολυδιάσκεψης από τα οποία 
ο οικείος φορέας αλλά και άλλοι  κοντινοί του θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
τις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και πολυδιάσκεψης παραπάνω με ιδιαίτερα 
εξελιγμένο τεχνικό εξοπλισμό (κονσόλα Η.323 – προβολικό – αυτόματη 
κάμερα – ασύρματα μικρόφωνα – μείκτες ήχου και πολλά άλλα με τα οποία τα 
studio έχουν εφοδιαστεί). 

 

Η. Δωρεάν παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών για τα στελέχη και 
τους εξυπηρετητές 

Θ. Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης (με PSTN – ISDN – 
ADSL – GPRS – 3G –WiFi). 

Η πρόσβαση αυτή γίνεται από στελέχη του φορέα στο δίκτυο του 
κτιρίου με ασφαλή πρόσβαση (π.χ. πρόσβαση από το σπίτι στο γραφείο, Σχ. 
4.1). Ιδιαίτερα δε για τους επιχειρησιακούς και τεχνικούς υπευθύνους του 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» θα υπάρχουν: 

• Δωρεάν υποστήριξη για όλες τις υπηρεσίες του Δικτύου (helpdesk) 
• Δωρεάν χρήση πληροφοριακών συστημάτων forum και virtual 

workplace.  
• Σύστημα για τις παραγγελίες και το χρονισμό των τηλεδιασκέψεων  
• Σύστημα που θα δείχνει τα στατιστικά στοιχεία του φορέα στο δίκτυο. 
• Portal ΣΥΖΕΥΞΙΣ με πολλές πληροφορίες και δυνατότητα 

προσωποποίησης από τους χρήστες και τους υπεύθυνους. 

 

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

157



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

Σχ.4.1. Αναπαράσταση της πρόσβασης των φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

 

4.2. Οι Στόχοι του Έργου 

 Οι στόχοι υλοποίησης του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι οι ακόλουθοι: 

• Η μείωση του κόστους της επικοινωνίας (περίπου 50%) μεταξύ 

• των πληροφοριακών 
σω

• ών πληροφοριών. 
ς δεδομένων 

• ιση της διακίνησης των δεδομένων των 

• ν συμβατότητας στις δικτυακές 
κ   

• ν πολίτη πληροφοριών οι 

• πολίτη, ιδιαίτερα στις 
ν

• 
κα

α υ ε
δικτύωσης. 

των φορέων του Δημοσίου με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και 
ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών. 
Η αποτελεσματική εκμετάλλευση 
συστημάτων των φορέων του Δημοσίου μέ  της λειτουργικής 
διασύνδεσης των συστημάτων τους. 
Η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγ

• Η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσει
και δικτυακές εγκαταστάσεις. 
Η αποτελεσματική διαχείρ
φορέων του Δημοσίου και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη 
των τηλεματικών εφαρμογών. 
Η δημιουργία προϋποθέσεω
εγ αταστάσεις των φορέων του Δημοσίου. 
Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από το
οποίες έχουν ως πηγή φορείς του Δημοσίου. 
Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του 
περιπτώσεις που απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέω , με 
τελικό στόχο την παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one-stop-shopping). 
Η δημιουργία αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης με 
πληροφοριακή ι επικοινωνιακή υποδομή και ο ευκολότερος 
συντονισμός των δι δικασιών των δημοσίων πηρ σιών μέσω της 
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4.3. Οι Συμμετέχοντες στο έργο 

Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα οι οποίοι, εν δυνάμει, θα συνδεθούν 
ης είναι η Κεντρική και Περιφερειακή 

Διοίκηση, καθώς και η Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην 
πιλοτικ

τελικά στο Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησ

ή φάση του έργου συνδέθηκαν στο Δίκτυο ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα από 15 φορείς, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα επεκτάσιμο δίκτυο με 
τεχνική και λειτουργική πληρότητα. Οι φορείς αυτοί επιλέγησαν στη μελέτη 
του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» με τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας τεχνικής υποδομής και η βέλτιστη 
εκμετάλλευση των διαθεσίμων πόρων.  

Α' Φάση: 

Πιλοτικό δίκτυο το οποίο αποτελείται από τρία διακριτά μέρη: 

1. Μελέτη του δικτύου η οποία καλύπτει το έργο σε όλη του την 

των τηλεπικοινωνιακών 
γραμμών στους 15 φορείς που συμμετέχουν στην πιλοτική λειτουργία 

3. 
ους 15 πιλοτικούς κόμβους και εκπαίδευση των χρηστών 

και των υπευθύνων του δικτύου 

 

Β' Φάση:

έκταση και όχι μόνο την πιλοτική του μορφή. 

2. Κατασκευή του δικτύου, δηλ. παροχή και εγκατάσταση του 
απαραίτητου δικτυακού εξοπλισμού και 

του δικτύου. 

Λειτουργία του δικτύου, δηλ. παροχή βασικών τηλεματικών 
υπηρεσιών στ

 

Επέκταση - ολοκλήρωση δικτύου σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση 

1. Κατασκευή του δικτύου. 

2. Λειτουργία του δικτύου. 

 

4.4. Η χρηματοδότηση του Έργου 

Η Α' Φάση του έργου δηλαδή το πιλοτικό δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι 
έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ"34 και τον 
συντονισμό και την εποπτεία του ασκεί ή Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής 
                                                 
34 http://www.kleisthenis.gr 
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(ΥΑΠ) του ΥΠΕΣΔΔΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πιλοτικής φάσης 
ανέρχεται περίπου στα 1.500.000€. 

         ετά από ανοικτό διαγωνισμό το ΥΠΕΣΔΔΑ επέλεξε τον Οργανισμό 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.)36 ως ανάδοχο για την υλοποίηση 

 Επικεφαλής Εταίρος (Main Contractor) για να 
σεις του έργου, πλαισιώνεται από ένα σχήμα 

συνεργασίας Υπεργολάβων: 

Η Β' Φάση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχει ήδη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"35. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του ανέρχεται περίπου στα 50.000.000€ 

 

4.5. Οι Ανάδοχοι του Έργου 

Μ

του πιλοτικού έργου. O ΟΤΕ ως
καλύψει τις υψηλότατες απαιτή

 
• 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.37 

• ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.38 

• SPACE HELLAS39 

• ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ (ΕΚΠΑ)40 

Ο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)41 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙ

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΚΕ-ΟΠΑ)42 

 
υλοποίησης του έργου 

χω ο
ανά
Forthnet  σίδα 1 η ALTEC TELECOMS (Σχ.4.2, 4.3). Οι υπηρεσίες 

ουν οι ανάδοχοι είναι δωρεάν και οι φορείς (Περιφέρειες-
Νομαρχίες

     

 
Οι ανάδοχοι του έργου στην τελική φάση 

ρίζ νται γεωγραφικά σε νησίδες. Έτσι λοιπόν για τις νησίδες 2,4,5,6 
δοχος του έργου είναι ο Ο.Τ.Ε., για τη νησίδα 3 (Νομός Θεσσαλονίκης) η 

και για τη νη
που προσφέρ

-Δήμοι)  δεν έχουν καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες ή συντήρηση 
του εξοπλισμού και των τηλεφωνικών γραμμών που τους αφορούν. Όλα 
δίνονται από τους αναδόχους του έργου (διέπονται από αυστηρό SLA). 

                                            
35 http://www.infosoc.gr 
36 http://www.ote.gr 
37 http://www.01p.gr 
38 http://www.intrakom.gr 
39 http://www.space.gr 
40 http://www.di.uoa.gr 
41 http://www.ntua.gr 
42 http://www.rc.aueb.gr 
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To Υποέργο 3 (Νησίδα 3) του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αφορά στην υλοποίηση ενός 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου το οποίο, αρχικά, θα διασυνδέσει 97 φορείς του 
Ελληνικού Δημόσιου Φορέα στο Νομό Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο του υποέργου 3 θα υλοποιηθούν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
καθώς και προηγμένες τηλεπικοινωνιακές και τηλεματικές εφαρμογές όπως: 

 Εικόνας: τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση 
Α

Θεσσαλον rnet και των 
Τηλεπι ρε το Internet στην Ελλάδα 
και ο υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη 
χώρα. Επίσης, είναι και η πρώτη εταιρία παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου που 
εισήχθ ο ις

χ  

 Φωνής: προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεμοιοτυπίας 
(FAX) εντός του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 Δεδομένων: εσωτερική επικοινωνία στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και πρόσβαση 
στο Internet με τις σχετικές υπηρεσίας (e-mail κλπ). 

 πομακρυσμένη πρόσβαση 

Η εταιρία FORTHnet43 A.E. που ανέλαβε το έργο στο Νομό 
ίκης, είναι ηγέτιδα εταιρία στο χώρο του Inte

κοινωνιών, υπήρξε η πρώτη εταιρία που έφε
πρώτος εναλλακτικός πάροχος 

η στο Χ.Α.Α. Η δεσπόζουσα θέση της στο χώρο, ι επενδύσε  που 
πραγματοποιεί σε τε νολογίες και εξοπλισμό καθώς και η επιχειρησιακή 
ωριμότητά της σε συνδυασμό με την πείρα που διαθέτει από την πολυετή 
δραστηριοποίηση της στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών, αποτελούν τα 
εχέγγυα προκειμένου να ανταποκριθεί με απόλυτη επιτυχία στην πρόκληση για 
τη δημιουργία στιβαρής δικτυακής υποδομής για το οικοδόμημα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ειδικότερα στους Ο.Τ.Α. 

 

                                                 
43 http://www.forthnet.gr 
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Σχ.4.2., 4.3. Η κατανομή των αναδόχων του Έργου γεωγραφικά (Νησίδες) 

 

4.6. Τα είδη των κόμβων 

Με κριτήρια κυρίως τις επικοινωνιακές τους ανάγκες, τον 
καταγεγραμμένο όγκο των εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων, 
δευτερευόντως δε την πληρότητα των υποδομών τους οι φορείς (Σχ.4.4.) του 
πιλοτικού δικτύου κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες (Μικρός, Μεσαίος, 
Μεγάλος, Σχ.4.4): 

Μικρός φορέας: Μικρός αριθμός υπαλλήλων, μικρές επικοινωνιακές ανάγκες 
(μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 512kbps), χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. 

Μεσαίος φορέας: Μέσος (50-100) αριθμός υπαλλήλων, μέτριες 
επικοινωνιακές ανάγκες (μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2Mbps), 
μικρό τηλεφωνικό κέντρο. 

Μεγάλος φορέας: Μεγάλος αριθμός(>100) υπαλλήλων υψηλές 
επικοινωνιακές ανάγκες (ελάχιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2Mbps), 
ψηφιακό τηλεφω

Συνολικά το πιλοτικό δίκτυο έχει την παρακάτω μορφή: 

, 

νικό κέντρο. 
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Σχ.4.4. Η πιλοτική μορφή του Δικτύου 

Ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή των αρχικών φορέων, η τοπολογία του 
πιλοτικού θα είναι η παρακάτω: 

 

Σχ.4.5. Η τοπολογία του Πιλοτικού Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
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 Τα στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία των πιλοτικών κόμβων 
φαίνονται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα (Σχ.4.6): 

 

Σχ.4.6. Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας των κόμβων του Πιλοτικού Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 

4.7. Προϋποθέσεις-Προδιαγραφές εγκατάστασης του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» σε 
μεσαίο-μεγάλο φορέα. 

 Για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης στο χώρο του Ο.Τ.Α., θα 
πρέπει να διατεθεί χώρος, ο οποίος να ικανοποιεί τις παρακάτω γενικές 
προϋποθέσεις: 

 Ο χώρος που επιλέγεται θα πρέπει να αξιολογηθεί λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η εγκατάσταση θα είναι μόνιμη. Η μετακίνηση 
του εξοπλισμού μετά το πέρας της εγκατάστασης αποτελεί 
διαδικασία τεχνική και ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή. 

 Ιδανική περίπτωση θα είναι να έχουν πρόσβαση στο χώρο μόνο 
εξουσιοδοτημένα άτομα (συνήθως ο Τεχνικός και ο Επιχειρησιακός 
Υπεύθυνος του Έργου). 
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 Σε περίπτωση που η πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης δεν 
είναι εφικτή, θα πρέπει η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο 
εξοπλισμός να είναι σε σημείο στο οποίο να μην είναι εύκολη η 
πρόσβασή του από επισκέπτες στο Φορέα.  

 Το συνεργείο εγκατάστασης θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί 
απρόσκοπτα τις εργασίες για τις οποίες ευθύνεται κατά τις 
προκαθορισμένες ημέρες και ώρες που θα συμφωνούνται με τους 
υπεύθυνους υλοποίησης του έργου στον αντίστοιχο Φορέα 
(Τεχνικό-Επιχειρησιακό Υπεύθυνο). 

 Ο χώρος που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση του εξοπλισμού θα 
πρέπει να είναι επαρκώς απομακρυσμένος από συσκευές 
θερμότητας (καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα και συστήματα 
κλιματισμού κατά τη διάρκεια του χειμώνα). 

 Ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως (π.χ. 
κοντά σε παράθυρα). 

 Θα πρέπει να εξασφαλιστεί για το συνεργείο που θα αποτυπώσει το 
χώρο και θα προβεί στην εγκατάσταση του εξοπλισμού, η 
δυνατότητα πρόσβασης του σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους 
του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης της ταράτσας και του χώρου 
όπου βρίσκεται ο κατανεμητής εισαγωγής του Ο.Τ.Ε. 

 Πάνω από το σημείο που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός δε θα 
πρέπει να περνούν σωλήνες νερού, κεντρικής θέρμανσης και 
αποχέτευσης. 

 Στο χώρο δεν θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία.   

 Στο χώρο δεν θα πρέπει να βρίσκονται εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά 
 Σε περίπτωση που υπάρχει ψευδοπάτωμα, θα πρέπει να είναι ικανό 
να σηκώσει και να αντέξει το βάρος του εξοπλισμού.  

        Προκειμένου να συνδεθεί το εσωτερικό δίκτυο ενός Μεγάλου φορέα 
στον εξοπλισμό του κόμβου πρόσβασης θα πρέπει αυτό να πληροί τις 

• Να έχει διαθέσιμη θύρα Ethernet 802.3. Η φυσική σύνδεση πρέπει να 

 σύνδεσης E1 και αντίστοιχους συνδετήρες τύπου unbalanced 
75 Ohm ή balanced 120 Ohm 

 

4.7.1. Δια

 ε
επομένως
τις διαστάσεις

παρακάτω προδιαγραφές:  

είναι τύπου 100ΒaseT, δηλαδή να υποστηρίζει συνδετήρα τύπου RJ-45.  
• Το τηλεφωνικό κέντρο του φορέα να υποστηρίζει διασύνδεση μέσω 

ψηφιακής

στάσεις του χώρου εγκατάστασης 

Ο ξοπλισμός πρόκειται να εγκατασταθεί σε ειδικό Ικρίωμα (RACK) και 
 ο απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση του προσδιορίζεται από 

 του Ικριώματος.  
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 Ο 
καταλαμβ τάστασης, όσο και τον 
απαιτο
 Οι ι  π
πίνακα: 
 

απαιτούμενος χώρος περιλαμβάνει τόσο το χώρο που θα 
άνει ο εξοπλισμός μετά το πέρας της εγκα

ύμενο χώρο για την επισκεψιμότητα και συντήρηση του εξοπλισμού.  
διαστάσεις κα  το βάρος του εξοπλισμού φαίνονται στον αρακάτω 

Κατηγορία Διαστάσεις (mm) Π Χ Β Χ Υ Συνολικό Βάρος (Kgr) 
Ικρίωμα 600 Χ 650 Χ (902-1450) 1000Kgr 
 
 

4.7.2.

 
να έχει π λ τ
τροφοδοτ
προϋποθέ
 

 Προϋποθέσεις παροχής ηλεκτρικής ισχύος 

Σε κάθε χώρο όπου πρόκειται να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, θα πρέπει 
γίνει ρόβ εψη για παροχή ηλεκτρικού ρεύμα ος ικανού να 
ήσει όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι 
σεις που αφορούν την ηλεκτρική ισχύ είναι οι ακόλουθες: 

Συνολική Απαιτούμενη Ισχύς 600Watts 
Παροχή α Ρεύματος ( πό ανεξάρτητο ασφαλειοδιακόπτη) 16Α 
Όρια σταθεροποίησης φάσης  16-276 V/AC 

 
 Επι οϋποθέσεις που αφορούν τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές 
εγκατα
 

 Ο π ικά να έχει τη 
δυνατότητα κλειδώματος από τυχόν μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις 

 κτιρίου, για τη γείωση των μεταλλικών μερών του 
ικριώματος και του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. 

 

 η UPS στο κτίριο, είναι δυνατόν η 
παραπάνω παροχή να δίδεται μέσω αυτού. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει γραμμή ηλεκτρικού 

μού ή σε περίπτωση που οι 
ς γραμμές δεν επαρκούν για την τροφοδοσία, θα πρέπει να υπάρξει 

πλέον πρ
στάσεις στον επιλεγμένο χώρο είναι οι ακόλουθες: 

ίνακας ρεύματος (ασφαλειοδιακόπτης) θα πρέπει ιδαν

στο χώρο (π.χ. κατέβασμα ασφάλειας). 
 Απαιτείται ανεξάρτητη γείωση με καλώδιο 6mm2 από το ηλεκτρόδιο ή 
τρίγωνο γείωσης του

Το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την ασφάλεια (ηλεκτρολογικό 
πίνακα) μέχρι τον εξοπλισμό να είναι προστατευμένο (αν είναι 
εξωτερικό να είναι μέσα σε σωλήνα, σχάρα ή κανάλι) και να καταλήγει 
κατά προτίμηση σε πρίζα τύπου σούκο. 
Εφόσον υπάρχει εγκατάστασ

ρεύματος που να καλύπτει τις ανάγκες του εξοπλισ
υπάρχουσε
πρόβλεψη για καινούρια γραμμή τροφοδοσίας από τον πίνακα διανομής 
ρεύματος, με ασφάλεια 16 Α, με αμοιβαία συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης. 
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4.7.3. Προϋποθέσεις Περιβαλλοντικών Συνθηκών 

 Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις 
το περιβάλ ρ ν 

πορεί να προ ουργ οπλισμού ή να 
ροξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Οι προϋποθέσεις αυτές συνοψίζονται στις 
ξής: 

 

 Ο χώρος πρέπει να είναι στεγανοποιημένος και όσο το δυνατόν πιο 

π
  

ελεύθεροι 
αεραγωγοί του ικριώματος, η λειτουργία των ανεμιστήρων θα είναι 

ν ντικείμενα ή 

.7.4. Προϋποθέσεις Καλωδίωσης

 
να δια σα τηλεπικοινωνιακή υποδομή. 
Είν
του ε
που επ ιμένα απαιτείται: 
 

σ ε

hub/switch) πρέπει να είναι 
η

  UTP κατηγορίας 
5e) μεταξύ του ικριώματος και του υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου, 

ο  

ποίο αντιστοιχεί. 
 υνατότητα διασύνδεσης του ικριώματος με τον κεντρικό κατανεμητή 
ισαγωγής του Ο.Τ.Ε. στο κτίριο. 

σχετικά με λον λειτουργίας του. Μη τή ηση των προϋποθέσεω
αυτών, μ καλέσει διακοπή της λειτ ίας του εξ
π
ε

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5-30 oC44 

απομονωμένος από τις εκάστοτε εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 
 Υγρασία εριβάλλοντος από 20-85% (μη υγροποιούμενη) 
 Δε θα πρέπει να εμποδίζεται η ομαλή ροή του αέρα μεταξύ των 
στοιχείων που είναι τοποθετημένα μέσα στο ικρίωμα (

διαρκής). 
 Δε θα πρέπει πάνω από το ικρίωμα να τοποθετού ται α
άλλος εξοπλισμός.  

 
 

454

Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στους φορείς και στους Ο.Τ.Α. πρέπει 
συνδεθεί μέσω καλωδίων με την υπάρχου

αι επίσης απαραίτητη η πρόβλεψη για εύκολη διασύνδεση μεταξύ στοιχείων 
ξοπλισμού. Σαν αποτέλεσμα, δημιουργούνται προϋποθέσεις καλωδίωσης 
ηρεάζουν την τοπολογία του εξοπλισμού. Πιο συγκεκρ

 Δυνατότητα δια ύνδεσης του εσωτερικού Τοπικού Δικτύου Η/Υ μ  τον 
δρομολογητή. Η απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και του σημείου 
διασύνδεσης με το τοπικό δίκτυο (
μικρότερ  των 100m. 
Ύπαρξη της απαραίτητης καλωδίωσης (2-5 ανεξάρτητα

αριθμημένα και στα δύ  άκρα τους.
 Σύνταξη καταλόγων των θέσεων των τηλεφωνικών συσκευών με τον 
εσωτερικό αριθμό τους, αριθμημένα και στα 2 άκρα τους.  

 Σύνταξη καταλόγου των θέσεων των τηλεφωνικών συσκευών με τον 
εσωτερικό αριθμό τους και προαιρετικά το όνομα του εργαζομένου 
στον ο
Δ
ε

                                                 
44 Η χρήση κλιματιστικού μηχανήματος είναι επιθυμητή για τη διατήρηση των σωστών 
επιπέδων θερμοκρασίας 
45 Βλ. αναλυτικότερα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «Προδιαγραφές Δομημένης Καλωδίωσης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
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 Δυνατότητα επέκτασης της ηλεκτρονικής καλωδίωσης από τον 
ηλεκτρολογικό πίνακα προς το ικρίωμα σε περίπτωση που αυτή κριθεί 
απαραίτητη. 

 Δυνατότητα καλωδίωσης του εξοπλισμού με ταράτσα σε περίπτωση 

 
 

4.7

Α. Πρ

 
να πλη ς προϋποθέσεις: 

 Σαφής σήμανσης της ασφάλειας γραμμής, η οποία δίνει ρεύμα στις 
συσκευές. 

ρέπει να έχουν αποσυνδεθεί πριν από 
την εγκατάσταση ενός μηχανήματος 

 

Β. Πρ

 εγκατασταθεί περιέχει ηλεκτρονικά στοιχεία που 
παρ
κυκλώ
ανεπαν τοιων προβλημάτων, θα πρέπει να 
ακο
 

 ειδικές ταινίες καρπού για τη γείωση των 

 καρπό του τεχνικού. Κρίνονται 
ς  α

 εις που δεν υπάρχουν κατάλληλες ταινίες καρπού, θα 

 

           

που αυτό κριθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση. 

.5. Ασφάλεια κατά τη λειτουργία και συντήρηση46

οστασία Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

Για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, θα πρέπει 
ρούνται οι ακόλουθε

 

 Όλες οι ηλεκτρικές παροχές θα π

Θα πρέπει ο χώρος να ελέγχεται για πιθανές εστίες κινδύνου, όπως 
υγρά πατώματα, μη γειωμένα ελεύθερα καλώδια κλπ. 

 Να μη γίνονται υποθέσεις για το κατά πόσο ένα μηχάνημα είναι 
συνδεδεμένο με το ρεύμα, αλλά να γίνονται πάντα έλεγχοι. 

 
 

οστασία από στατικό ηλεκτρισμό 

Ο εξοπλισμός που θα 
ουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο στατικό ηλεκτρισμό. Εάν τυπωμένα 
ματα έρθουν σε επαφή με γυμνά χέρια,  μπορεί να προκληθούν 
όρθωτες βλάβες. Για την αποφυγή τέ

λουθούνται οι εξής κανόνες: 

 Να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική γείωση των πλαισίων των συσκευών 
και του ικριώματος. 
Να χρησιμοποιούνται 
συντηρητών. Οι ταινίες αυτές θα πρέπει να προσαρτώνται σε γειωμένη 
μεταλλική επιφάνεια και στον
απαραίτητοι οι έλεγχοι τη  καλής κατάστασης των ταινιών κ ρπού για 
να διασφαλιστεί η αγωγιμότητά τους.  
Σε περιπτώσ
πρέπει ο τεχνικός να αποφορτιστεί από στατικό ηλεκτρισμό πιάνοντας 
κατάλληλα γειωμένη μεταλλική επιφάνεια.  

                                      
46 Βλ. αναλυτικότερα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «Προδιαγραφές Δομημένης Καλωδίωσης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
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Όσον αφορά τους μικρούς φορείς που θα εξυπηρετηθούν από το 
ίκτυο, ισχύουν ακριβώς αυτά τα οποία ειπώθηκαν παραπάνω. Η διαφορά 
συνίσταται μόνο στη συνολική απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ και τις διαστάσεις 

ουμε τα εξής: 
 

 

Δ

του ικριώματος (RACK). Με βάση λοιπόν τα παραπάνω θα έχ

Διαστάσεις Χώρου: 

Κατηγορία Διαστάσεις (mm) Π Χ Β Χ Υ Συνολικό Βάρος (Kgr) 
Ικρίωμα 600 Χ 650 Χ (902) 50Kgr 
 
 
 αιτούμενη ηλεκτρική ισχύς: 
 

Συνολική απ

Συνολική Απαιτούμενη Ισχύς 500Watts 
Παροχή Ρεύματος (από ανεξάρτητο ασφαλειοδιακόπτη) 16Α 
Όρια σταθεροποίησης φάσης 16-276 V/AC 

 
ρού φορέα 

τον εξοπλισμό του κόμβου πρόσβασης θα πρέπει αυτό να πληροί τις 
αρακάτω προδιαγραφές:  

.3. Η φυσική σύνδεση πρέπει να 

υποστ σύνδεσης (
RJ1
E1 και
Ohm. 

 

4.8. Ο

Οι απεριόριστες δυνατότητες του Δικτύου φαίνονται από την ποσότητα 
και τη

Προκειμένου να συνδεθεί το εσωτερικό δίκτυο ενός Μικ
σ
π

• Να έχει διαθέσιμη θύρα Ethernet 802
είναι τύπου 10BaseT ή 100BaseΤ δηλαδή να υποστηρίζει συνδετήρα 
τύπου RJ-45.  

• Στην περίπτωση που ο φορέας δε διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο οι 
αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές (μη ISDN) του φορέα να διαθέτουν 
συνδετήρα RJ-11 για να συνδεθούν στις κάρτες φωνής FXS του 
δρομολογητή.  

Στην περίπτωση που ο φορέας διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο αυτό να 
ηρίζει διασύνδεσή είτε μέσω αναλογικής διεπαφή E&M, FXO - 

1) στην αντίστοιχη κάρτα του δρομολογητή είτε μέσω ψηφιακής σύνδεσης 
 αντίστοιχους συνδετήρες τύπου unbalanced 75 Ohm ή balanced 120 

ι προσφερόμενες υπηρεσίες του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 
ν ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του. Οι υπηρεσίες αυτές είναι 

οι ακόλουθες: 

• Φωνή: 

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ τόσο στην Α' όσο και στη Β' Φάση του παρέχει τη βασική 
 υπηρεσία της φωνής στους φορείς που διασυνδέει. Αυτό σημαίνει πως
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τ ελλαδικά εσωτερική τηλεφωνική επικοινωνία 
ωρίς χρήση επιλεγόμενου τηλ. Δικτύου ΟΤΕ. 

τηλεφωνική  υποστηρίζονται οι παρακάτω 
ροηγμένες υπηρεσίες: 

•
• Call Back (on busy/no answer). Ειδοποίηση καλούντα όταν ο 

έσιμος . 

ά κλήσεων. 
• Call Waiting. Αναμονή κλήσης. 

ους παρέχεται παν
χ

Στην αυτή επικοινωνία
π

 Τονική επιλογή (DTMF) 

καλούμενος είναι διαθ
• Call Diversion. Εκτροπή κλήσεων. 
• Call Transfer. Μεταφορ

• Conference. Φωνητική τηλεδιάσκεψη πολλών μερών. 
• Caller Identification. Αναγνώριση αριθμού καλούντα. 
• FAX 
 

υπηρε
παρέχε κά επικοινωνία ανάμεσά τους με FAX χωρίς χρήση 
επι

τους Δ

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ τόσο στην Α' όσο και στη Β' Φάση του παρέχει τη βασική 
σία FAX ανάμεσα στους φορείς που διασυνδέει. Αυτό σημαίνει πως τους 
ται πανελλαδι

λεγόμενου τηλ. Δικτύου ΟΤΕ. 
Στη Β' Φάση του έργου έχει προβλεφθεί εγκατάσταση FAX Gateway για 
ημόσιους Φορείς. 
 

• Δεδομένα 

Το πιλοτικό δίκτυο παρέχει συνολική πρόσβαση 2 Mbps στους φορείς 
του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο Διαδίκτυο - Internet προστατευμένη κεντρικά από firewall. 
Επίσης εξασφαλίζει την οποιουδήποτε τύπου επικοινωνία δεδομένων (μέσω IP 
πρωτοκόλλου) ανάμεσα στα υπολογιστικά συστήματα των πιλοτικών φορέων. 

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ξεκινά παροχή υπηρεσιών στις 16-12-2005. Για 
τουλάχιστον 3 χρόνια – δηλ. έως και τουλάχιστον τις 16-12-2008 το 

υ δωρεάν παροχή 
όλων των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω.  Για μετά τα τρία χρόνια 
χουν 

 τους παρέχει ο ανάδοχος, ούτε για τις τηλεπικοινωνιακές 
γραμμές, ούτε για την υπηρεσία Internet (και τα παρελκόμενά της όπως e-
mail, prox π.), την εκπαίδευση, και τις υπηρεσίες helpdesk και 
υποστήριξης του έργου και γενικά για καμία υπηρεσία του έργου εκτός από 2 
περιπ

1) εξω

2) απομακρυσμένη πρόσβαση  

 χρόνια του έργου ο εξοπλισμός πρόσβασης που έχει 
εγκατασταθεί θα ανήκει στην κυριότητα των Αναδόχων,  από τις 17-12-2008 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει εξασφαλίσει και για τους 1800 φορείς το

έ ήδη ξεκινήσει προσπάθειες για εύρεση λύση χρηματοδότησης. Για όλη 
αυτή την περίοδο οι φορείς δεν θα πληρώνουν τίποτα ούτε για τον 
εξοπλισμό που

y κ.λ.

τώσεις οι οποίες είναι οι ακόλουθες:  

τερική τηλεφωνία (off-net τηλεφωνία) 

Για τα τρία πρώτα
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όμως ξ κυριότητα του Δημοσίου. Η συντήρηση 
του εξ λ
φορείς. Γ ίας του έργου οι Ανάδοχοι έχουν 
υπογρ ε τητας για το δίκτυο (λέγεται SLA 
– Ser e κατανοητό πόσο αυστηρό είναι 
αυτό τ σ αρκεί να λάβουμε υπόψη έναν μόνο 
δείκτη μών και του 
εξοπλι ο

• ι φορείς Υγείας δηλ οι φορείς του VPN-2 (Νοσοκομεία – 

ατολογίες – Διαχ. Αρχές) έχουν μέγιστη 

  Για κάθε βλάβη που τυχόν θα παρουσιάζεται στον εξοπλισμό, οι 
Ανάδοχοι δ κατάλληλα εποπτικά συστήματα (24 ώρες το 24 ωρο, 7 
ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο) που θα ανακαλύπτουν έγκαιρα τις 
αστοχί

σ α

εί να αναπτυχθεί ανεξάρτητα 
από τα επιμέρους δίκτυα των φορέων, διατηρώντας μόνο μία συμβατή 

ματα συντονισμού εργασιών και 
συμβατότητας τεχνολογιών. Επίσης αποφεύγονται προβλήματα διαχείρισης 

 διαχωρισμός τους. Τέλος, η λύση αυτή 
πλεονεκτεί όσον αφορά την αξιοπιστία και το συνολικό κόστος της όλης 
αρχιτε

ο ε οπλισμός περνά στην 
οπ ισμού και των γραμμών και για τα τρία χρόνια είναι δωρεάν για τους 

ια όλη την περίοδο λειτουργ
άψ ι ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο ποιό
vic  Level Agreement). Για να γίνει 
ο υμβόλαιο για τους Αναδόχους, 
 του και συγκεκριμένα τη διαθεσιμότητα των γραμ
σμ ύ με βάση το οποίο: (π.χ. σε ένα μήνα 30 ημερών) :  

Ο
Κέντρα Υγείας – ΔΥΠΕ – Φορείς Πρόνοιας) έχουν μέγιστη 
συνολική διάρκεια διακοπής λειτουργίας 43 λεπτά το μήνα  

• Όλοι οι υπόλοιποι δηλ VPN-1, VPN-3 & VPN-4 (Υπουργεία – 
Νομαρχίες – ΚΕΠ – Στρ
συνολική διάρκεια διακοπής λειτουργίας 2 ώρες και 10 λεπτά 
το μήνα  

ιαθέτουν 

ες και θα τις επιδιορθώνουν τηρώντας πάντα τα παραπάνω χρονικά 
περιθώρια, είτε με απομακρυσμένη παρέμβαση είτε σε πιο σοβαρές 
περιπτώσεις με επιτόπια παρέμβαση στο χώρο των φορέων ακόμα και τα 
Σαββατοκύριακα.  

 

4.9. Η αρχιτεκτονική του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και τα 
χαρακτηριστικά του 

Βασικές αρχιτεκτονικές επιλογές του δικτύου είναι (Σχ.4.7): 

Η θεώρηση ενός σημείου πρό βασης νά φορέα στο δίκτυο 
κορμού του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Η επιλογή αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα. 
Καταρχήν, το Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης μπορ

σύνδεση με αυτά, αποφεύγοντας έτσι προβλή

των δικτύων, μια και υπάρχει σαφής

κτονικής. 
H υιοθέτηση των υπηρεσιών του δικτύου κορμού ΑΤΜ του 

παροχέα για την υποστήριξη του ΙΡ VPN και την ενοποιημένη μετάδοση 
φωνής, εικόνας και δεδομένων με εγγυημένη Ποιότητα Υπηρεσίας. Η 
αρχιτεκτονική βασίζεται στη δημιουργία ενός ΙΡ VPN για τις δημόσιες 
υπηρεσίες που εξασφαλίζει: 

o Aνοικτή Αρχιτεκτονική  
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o Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service)  
o Aσφάλεια 
o Ενοποιημένη Διαχείριση  

 

Σχ.4.7. Αρχιτεκτονική του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 

νικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network - VPN) και 
όχι  

 Τη. Κέντρων και τοπικών δικτύων (LAN) των 
φορέων του δημοσίου. 

• Στη ζ να πρωτόκολλα δικτύων όπως ΑΤΜ, 
Fra  υπηρεσιών (Quality of 
Ser e

• Η δίκτυο γίνεται μέσω της Υπηρεσίας 
Πρόσβασης. Με αυτήν ο δικτυακός εξοπλισμός πρόσβασης παρέχεται 
στους φορείς ως υπηρεσία και δεν είναι κυριότητας του δημοσίου.  

4.9.1. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου. 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι τα ακόλουθα: 

• Υποστηρίζει τη διακίνηση κάθε μορφής πληροφορίας όπως 
δεδομένων, φωνής και εικόνας πάνω από το ίδιο καλώδιο.  

• Είναι Εικο
ιδιόκτητο δίκτυο, παρέχει δηλαδή τηλεματικές υπηρεσίες 

χρησιμοποιώντας υπάρχουσα δημόσια δικτυακή υποδομή 
τηλεπικοινωνιακού παροχέα.  

• Έχει ανοικτή αρχιτεκτονική ώστε να είναι συμβατό με τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό

ρί εται στα πλέον σύγχρο
me Relay, IP και παρέχει εγγυημένη ποιότητα
vic  - QoS). 
πρόσβαση των φορέων στο 
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• Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς το Δημόσιο 
εξασφαλίζεται με την τήρηση συγκεκριμένου προσυμφωνημένου 
συμβολαίου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement - SLA). 

 

4.9.2. Η αρχιτεκτονική του Δικτύου 

 Τα οργανικά τμήματα του δικτύου της Δημόσιας Διοίκησης είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Το δίκτυο κορμού, το οποίο παρέχει δυνατότητες διασύνδεσης των 
επιμέρους δικτύων των φορέων στη λογική Extranet (Σχ.4.8). Βασικός 
ρόλος του δικτύου κορμού είναι η δρομολόγηση της κίνησης τόσο 
μεταξύ των διαφορετικών σημείων πρόσβασης, όσο και προς/από το 
Διαδίκτυο (Internet). Βασική σχεδιαστική επιλογή για το δίκτυο κορμού 
του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι η κατασκευή δικτύου πάνω στο ΑΤΜ δίκτυο 
κορμού του παροχέα (carrier ATM core network) και η 
ανάπτυξη ενός IP VPN πάνω από αυτό. Το δίκτυο κορμού ου 
πιλοτικού δικτύου είναι χτισμένο με βάση το δίκτυο ΑΤΜ του ΟΤΕ. 
Αποτελείται από πάνω στους οποίους 
συνδέονται οι 15 πιλοτικοί φορείς. Οι κόμβοι αυτοί είναι συσκευές 
υποστήριξης πολλαπλών υπηρεσιών (multiservice switches) οι οποίοι 
και υλοποιούν ένα IP δίκτυο πάνω από το Δημόσιο ΑΤΜ δίκτυο του 

στηρίζει τόσο τη VoIP 
μετάδοση φωνής όσο και το VoATM με διαβιβαστικό PBX, αλλά 

 με οιούν

2. ιοίκησης 

ν α
ις υν με κοι

δυνατότητα παροχής διασυνδεσιμότητας 

υς και είναι ανεξάρτητη της απόστασης του 

μένους με τις απαραίτητες κάρτες φωνής.  

 

τ

 τηλεπικοινωνιακούς κόμβους 

ΟΤΕ. Το δίκτυο κορμού του πιλοτικού υπο

επιπλέον και τη δυνατότητα φορέων που χρησιμοποιούν VoIP να 
επικοινωνούν  φορείς που χρησιμοπ  VoATM και το αντίθετο.  

Το δίκτυο πρόσβασης των φορέων της Δημόσιας Δ
(υπουργείων, νομαρχιών, περιφερειών, κλπ.) στο δίκτυο κορμού 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η πρόσβαση ε ός φορέ  στο δίκτυο κορμού γίνεται μέσα 
από WAN συνδέσε που ποικίλο ανάλογα  τις τηλεπι νωνιακές 
ανάγκες κάθε φορέα και τη 
του παροχέα (carrier) στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται αυτός ο 
φορέας. Η πρόσβαση στο δίκτυο κορμού μπορεί να γίνεται με όλους 
τους διαθέσιμους τρόπο
φορέα από τον εκάστοτε κόμβο πρόσβασης του παροχέα. 
Αποτελούνται από μεταγωγούς (switches) ATM και δρομολογητές 
(routers) εξοπλισ
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Σχ.4.8. Το δίκτυο κορμού του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 

 Τεχνολογία LMDS 4.9.3.

Α. Γενικές 

αναδό
του φ
κεραία
(Base 
χρησιμ
(μέχρι

συστή
σημείο υ και είχε 

 από το Φορέα, για την τοποθέτηση της εσωτερικής συσκευής με 
ις κατάλληλες διεπαφές. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση, ρύθμιση και ευθυγράμμιση 
των κεραιών καθώς επίσης και της εκκίνησης και ρύθμισης των 
μικροκυματικών συσκευών. 

 

                                                

Πληροφορίες εγκατάστασης 

Η σύνδεση του σημείου παρουσίας του Φορέα με το δίκτυο του 
χου γίνεται με τη χρήση μικροκυματικής ζεύξης. Στο σημείο παρουσίας 
ορέα τοποθετείται στο πιο ψηλό σημείο του κτιρίου, παραβολική 
47 με διάμετρο που εξαρτάται από την απόσταση από το Σταθμό Βάσης 
Station) του αναδόχου. Πιο συγκεκριμένα, για αποστάσεις μέχρι 2.5Km 
οποιείται κεραία διαμέτρου 30cm, ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις 
 4Km) χρησιμοποιείται κεραία 60cm (Σχ. 4.9). 
Επίσης, στο ίδιο σημείο τοποθετείται και η εξωτερική συσκευή του 
ματος. Στη συνέχεια, οδεύεται καλώδιο από την κεραία έως και το 
 που είχε υποδειχθεί από τους τεχνικούς του αναδόχο

συμφωνηθεί
τ

 
47 LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 
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Σχ. 4.9. Ένα τυπικό LMDS Σύστημα 

 

Β. ODU (OutDoor Unit) Part 

 Υπάρχουν δύο προτεινόμενοι τρόποι στήριξης των εξωτερικών 
συσκευών των μικροκυ και των κεραιών στο 
σημείο παρουσίας του φορέα. Η παραβολική κεραία μπορεί να στηριχθεί με τη 
βοήθεια αντηρίδων (συνήθως 2 τον αριθμό) ή με επιτοίχιο πρόβολο. Οι 

 να στηριχθούν είτε επιτοίχια είτε με μικρό ιστό 
στην οροφή του κτιρίου. Οι κεραίες των 60cm απαιτούν υποδέκτη TUBO 

.  
 Επίσης υπάρχουν εγκαταστάσεις από μεταλλικό σωληνωτό ικρίωμα 
ύψους

αυτό σε σταθερή κάθετη 
επιφάν

α ι σ ε κ  
αι η εγκατάσταση.  

 
 

Γ. IDU (InDoor Unit) Part 

Ο τερματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (Indoor Unit-IDU) 
αποτελείται από ένα τυπικό 19inch rack mounted εξοπλισμό με ύψος 1U. Το 
βάρος φτάνει τα 3Kg ενώ απαιτούν AC ρευματοδότηση 220V με κατανάλωση 

ματικών συσκευών (ODUs) 

κεραίες των 30cm μπορούν

πάχους 5mm με μήκος 600mm κατά ελάχιστο

 έως και δύο (2) μέτρων, με πρόσθετες μεταλλικές πλάκες με οπές για 
τη σταθεροποίηση τους στο δάπεδο. Στο μεταλλικό αυτό ικρίωμα 
εγκαθίστανται η εξωτερική μονάδα του συστήματος, καθώς επίσης και η 
κατευθυντική κεραία διαμέτρου 30cm που προσανατολίζεται στο σταθμό 
βάσης του δικτύου του αναδόχου.  
 Σε μία άλλη περίπτωση η εγκατάσταση γίνεται χρησιμοποιώντας 
σωληνωτό ικρίωμα μήκους μόλις 90cm στηρίζοντας 

εια με δεματικά τύπου Ω. Στο μεταλλικό αυτό ικρίωμα εγκαθίστανται η 
εξωτερική μονάδα του συστήματος καθώς επίσης και η κατευθυντική κεραία 
διαμέτρου 30cm, η οποία και προσανατολίζεται στο σταθμό βάσης του 
αναδόχου.  
 Μετά από το πέρας της εγκατάστασης, γίνονται οι απαραίτητες 
εργασίες γείωσης του ιστού με το κεντρικό σύστημα γείωσης του κτιρίου του 
φορέ . Κρίνετα  απολύτως απαραίτητη η ωστή και παρ ής γείωση του 
κτιρίου όπου πραγματοποιείτ
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που δεν ξεπερνά τα 71VA. Τέλος, για την ομαλή τους λειτουργία, η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 55 0C. 

Το καλώδιο διασύνδεσης εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας είναι τυπικό 
ομοαξονικό καλώδιο 750hm, διατομής (εξωτερικής) περίπου 7,5mm, ενώ το 
βάρος του δεν ξεπερνά τα 57Kg/Km. Χωρίς τη χρήση ενεργών επαναληπτών 
(repeaters), μπορεί να επιτευχθεί μέγιστη απομάκρυνση εσωτερικής-
εξωτερικής μονάδας της τάξης των 70m. 

 

Δ. Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση του συστήματος LMDS 

Η κεραία που εγκαθ  δεν είναι σε καμία
περίπτωση επιβλαβής για την υγεία  εργαζομένων στο κτίριο και των 
περιοίκων. Η κεραία αυτή είναι υψηλής κατευθυντικότητας από σημείο σε 

χύς εκπομπή της είναι πάρα πολύ χαμηλή και 
έτσι η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που φτάνει στο έδαφος ή σε 
άποια τ

ήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικά δίκτυα. 

 ως πρωτόκολλο τρίτου επιπέδου δεν ασχολείται με τις φυσικές 

ερματισμό (fragmentation) 
εγάλων πακέτων, και την επανασυγκόλλησή τους. Το πρωτόκολλο ΙΡ δεν 
εωρείται αξιόπιστο (best effort), καθώς δεν εξασφαλίζει την απ' άκρου εις 
άκρον ακεραιότητα των data με τεχνικές επανεκπομπής, έλεγχο ροής κ.λ.π. Οι 

νται με το πρωτόκολλο TCP που είναι στο 
αμέσως επόμενο ανώτερο επίπεδο. Το ΙΡ δεν απαιτεί την αποκατάσταση 
σύνδεσ  

ίσταται στο κτίριο του Φορέα  
των

σημείο (point-to-point), ενώ η ισ

κ  μέτρα μακριά από την κεραία είναι χιλιάδες φορές μικρό ερη από τη 
μέγιστη επιτρεπτή, όπως αυτή ορίζεται από το πρότυπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης48. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε 
αυτό είναι ότι η ακτινοβολία που δέχεται ένας χρήστης κινητού τηλεφώνου 
που μιλά περίπου 10΄ θα δεχτεί την ίδια ποσότητα ακτινοβολίας εάν στέκεται 
μπροστά στην κεραία LMDS ένα 24ωρο επί 4 συνεχή χρόνια! 
 

 

4.9.4. ΙΡ 

To IP είναι πρωτόκολλο τρίτου επιπέδου και χρησιμοποιείται για 
διασύνδεση Η/Υ που μπορούν να αν

Η μετάδοση στο IP γίνεται με την τεχνική των datagrams. To κάθε 
πακέτο του ΙΡ που το συναντάμε και με τον όρο datagram, φθάνει στον 
παραλήπτη διασχίζοντας ένα ή περισσότερα διασυνδεδεμένα δίκτυα ΙΡ, χωρίς 
να εξαρτάται από άλλα προηγούμενα ή επόμενα πακέτα διατηρώντας έτσι την 
αυτονομία του μέσα στο δίκτυο. 

Το ΙΡ
συνδέσεις ή τον έλεγχο των ενδιάμεσων ζεύξεων μεταξύ των κόμβων του 
δικτύου που είναι αρμοδιότητα άλλων πρωτοκόλλων χαμηλότερων επιπέδων 
όπως το Ethernet, Frame Relay, PPP κ.λ.π. Στην ουσία ασχολείται με την 
διευθυνσιοδότηση (addressing), τον κατακ
μ
θ

λειτουργίες αυτές επιτυγχάνο

ης μεταξύ δύο σημείων πριν την ανταλλαγή δεδομένων όπως το Χ.25, 
γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως connectionless.  

                                                 
48 CENELEC, ENV. 50166-2/1995 
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To IP παραλαμβάνει τα δεδομένα από το επίπεδο μεταφοράς (TCP ή 
UDP) σε πακέτα με μέγιστο μέγεθος 64 Kbytes. Το ΙΡ διαιρεί το κάθε πακέτο 
σε περ

m   
ο έργο του κατακερματισμού μπορεί 

να γίν  από οποιαδήποτε ενδιάμεση συσκευή (π.χ. router) του δικτύου, η 
επανασυγκόλληση των ΙΡ πακέτων γίνεται από τον τελικό παραλήπτη. 

ραίοι 
υπολογιστικοί σταθμοί και οι ενδιάμεσοι δρομολογητές (routers). Την 
δρομο

 την τεχνική της 
σύγχρονης πολύπλεξης (statistical multiplexing) στο χρόνο, όπου η 
πολυπλεγμένη πληροφορία οργανώνεται σε τμήματα σταθερού μήκους, τα 
"πακέτα" (cells). Κάθε πακέτο αποτελείται από το πεδίο πληροφορίας 

n field) και την επικεφαλίδα (header). Ο βασικός ρόλος της 
επικεφαλίδας είναι η ταυτοποίηση των κυττάρων που ανήκουν στο ίδιο κανάλι. 
Τα πα

ς 
στο κα

τοδοσίας και δεδομένων ταξιδεύουν σε 
διαφορ

 

ν ένα τερματικό σταθμό στον 
άλλο με την πιθανή παρεμβολή περισσοτέρων του ενός κέντρων μεταγωγής. 

tches) χαρακτηρίζονται από την απλότητα των 

ισσότερα τμήματα (fragments) αν είναι απαραίτητο και τα μεταδίδει 
μέσω του δικτύου. Ο κατακερματισμός αυτός γίνεται στις περιπτώσεις που τα 
πακέτα ΙΡ πρέπει να περάσουν από δίκτυα που έχουν περιορισμό στο μέγιστο 
μέγεθος πλαισίου (fra e). Το Ethernet για παράδειγμα μπορεί να χειριστεί 
πλαίσια μεγέθους 64 - 1500 bytes. Ενώ τ

ει

Στο χειρισμό του ΙΡ πρωτοκόλλου συμμετέχουν μόνο οι δύο ακ

λόγηση του ΙΡ πρωτοκόλλου αναλαμβάνουν οι routers οι οποίοι 
γνωρίζουν την τοπολογία του δικτύου και διαθέτουν κατάλληλους πίνακες 
δρομολόγησης. Έτσι οι χρήστες αρκεί να γνωρίζουν μόνο την τελική 
διεύθυνση του αποδέκτη ώστε να δρομολογηθεί κατάλληλα το μήνυμά τους. 

 
 

4.9.5. ΑΤΜ 

Η τεχνολογία ATM υλοποιεί μετάδοση πληροφορίας με μεταγωγή 
πακέτου σε υψηλές ταχύτητες (155 Mbps), χρησιμοποιώντας
α

(informatio

κέτα προσδιορίζονται κατόπιν απαίτησης (on demand) ανάλογα με την 
υπηρεσία και τους διαθέσιμους πόρους, ενώ η διατήρηση της ακολουθίας του

νάλι διατηρείται από το επίπεδο ATM.  
Το ATM βασίζεται σε πρωτόκολλα εικονικής σύνδεσης (virtual paths, 

virtual circuits). Οι συνδέσεις αναγνωρίζονται από τις επικεφαλίδες των 
κυττάρων και διατηρούν τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλη τη διάρκεια μιας 
κλήσης. Οι πληροφορίες σημα

ετικά νοητά κανάλια. Το ATM προσφέρει την ίδια δυνατότητα ευέλικτης 
μεταφοράς σε όλες τις υπηρεσίες, ακόμα και σε αυτές χωρίς φάση 
εγκατάστασης σύνδεσης. Το ATM εφαρμόζει τις λειτουργίες semantic και time 
transparency που απαιτεί η ιδέα του B-ISDN, στις δύο άκρες του δικτύου. Ο 
έλεγχος λαθών στο πεδίο δεδομένων και ο έλεγχος ροής δεν πραγματοποιείται 
στο δίκτυο.  

Η τεχνολογία ATM είναι η πρώτη η οποία συνένωσε τις επικοινωνίες 
φωνής, video και δεδομένων σε μια κοινή μορφή, κατάλληλη και για τις δύο. 
Η κοινή μορφή των διαφόρων υπηρεσιών, το πακέτο, μεταδίδεται και 
δρομολογείται μέσω της πληροφορίας η οποία περιλαμβάνεται στην 
επικεφαλίδα αυτού και είναι η ταυτότητα των νοητών καναλιών. Μέσω αυτών 
τα πακέτα μιας υπηρεσίας μεταφέρονται από το

Τα κέντρα αυτά (ATM swi
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μηχαν

δοσης, 
είναι ο

ο

 
capabil ) και υψηλού εύρους ζώνης (bandwidth efficiency), η τεχνολογία 
ATM είναι προσαρμοσμένη στον εκάστοτε απαραίτητο ρυθμό μετάδοσης 
(scalability), αφού ορίζει μόνο την μορφή του μεταδιδόμενου πακέτου και όχι 

ετάδοσης αυτού. Ακόμη, προσφέρει ευελιξία (flexibility) στο 
χρήστη λόγω του τρόπου που παραχωρεί προσπέλαση στο εύρος ζώνης, 
δηλαδ

 

 

υ (shared-media) παρέχοντας 
δυνατό

 

 

ων και ενισχυμένη ικανότητα διαχείρισης σε σχέση με τις 
αρχιτε

ισμών τους, αφού η κύρια λειτουργία τους είναι η μεταγωγή των 
πακέτων από μια εισερχόμενη θύρα (port) σε μια εξερχόμενη, στον ελάχιστο 
δυνατό χρόνο. Το ATM, όπως και άλλες τεχνολογίες μεταγωγής πακέτων (π.χ. 
X.25, Frame Relay) δρομολογεί τα πακέτα μέσω της διεύθυνσης που αυτά 
διαθέτουν. 

Ο χρήστης στο ATM έχει τη δυνατότητα προσπέλασης σε ολόκληρο το 
εύρος ζώνης του καναλιού, οποτεδήποτε θέλει και για όσο θέλει. Το ATM 
εξασφαλίζει ότι υπηρεσίες όπως φωνή και κινούμενη εικόνα μεταδίδονται σε 
προτεραιότητα, ενώ ο μέγιστος χρόνος αναμονής του στην ουρά μετά

 χρόνος μετάδοσης ενός κυττάρου 53 bytes (περίπου 3μsec σε ρυθμό 
155 Mbps). Το γεγονός του κατακερματισμού, μιας μεγάλης σε μήκος 
ποσότητας δεδομένων, σε πακέτα ελαττώνει την απ τελεσματικότητα του 
ATM για τις απλές μεταδόσεις δεδομένων, αλλά επιτρέπει στην ίδια τεχνολογία 
να χρησιμοποιείται για κάθε είδος υπηρεσίας. 

Εκτός των δυνατοτήτων υποστήριξης πολλών υπηρεσιών (multi-service
ity

το ρυθμό μ

ή ο χρήστης πληρώνει για τον αριθμό των κυττάρων που στέλνει και όχι 
για τη δυνατότητα ταχύτητας μετάδοσης που του παρέχεται. Το ATM 
αναπτύχθηκε με την ιδέα να χρησιμοποιήσει δίκτυα οπτικών ινών και η 
τυποποίηση SONET (Synchronous Optical Network) για τη μορφή του 
μεταδιδόμενου πλαισίου, ή την ισοδύναμή της SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy). Οι τυποποιήσεις αυτές ορίζουν τυπικές τιμές μετάδοσης τα 155,52 
Mbps, 622,08 Mbps και 2,48 Gbps. 

Τα δίκτυα ΑΤΜ αποτελούν μία εξέλιξη των αρχιτεκτονικών διασύνδεσης 
τοπικών δικτύων με σκοπό την αποφυγή των στενωπών που συνεπάγονται οι 
γνωστές αρχιτεκτονικές μοιραζόμενου μέσο

τητες κλιμάκωσης του εύρους ζώνης, δημιουργίας "νοητών αυτόνομων 
δικτύων" (virtual networking) και δυνατότητα υποστήριξης μικτών δικτύων 
φωνής - δεδομένων και εικόνας. Με τη βοήθεια μεταγωγέων ATM, 
δρομολογητών εφοδιασμένων με ATM interfaces και πιθανά τελικών σταθμών 
(π.χ. εξυπηρετητών) με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης σε μεταγωγέα ΑΤΜ 
μπορούν να επιτευχθούν υψηλές ταχύτητες μετάδοσης και να ικανοποιηθούν 
οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για εύρος ζώνης. Δεδομένης της 
ικανότητας των μεταγωγέων ΑΤΜ για μεταγωγή σε δύο επίπεδα (επίπεδο 
σύνδεσης και επίπεδο δικτύου) παρέχεται αυξημένη ευελιξία στο σχεδιασμό 
νοητών δικτύ

κτονικές μοιραζόμενου μέσου. Τυπικοί μεταγωγείς ATM μπορούν να 
εφοδιασθούν με πολλαπλά LAN ή και WAN interfaces (4, 8, 16 κ.λ.π) με 
δυνατότητες υποστήριξης των σχετικών προτύπων (ATM Forum, ETSI, TIS1.5 
και ITU-T).  

Οι τύποι των πιθανών interfaces ποικίλουν και περιλαμβάνουν τις 
παρακάτω δυνατότητες διασύνδεσης μέσω οπτικών ινών (fiber optics), 
ομοαξονικών καλωδίων (coaxial cables) και συνεστραμμένων ζευγών (twisted 
pairs) χαλκού. 
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• SDH STM1 /SONET STS3c (155Mbps) με πολυτροπική ίνα 
• ΤΑΧΙ 100Μbps με πολυτροπική ίνα 
• SDH STM1 /SONET STS3c (155Mbps) με μονοτροπική ίνα 
• DS3/E3 σε ομοαξονικό καλώδιο  
• SDH STM1 (155Mbps) με ζεύγη χαλκού κατηγορίας 5 (UTP-5) 
• 

και ευρείας ζώνης 

 
• 

SONET STS-1 (55Mbps) με ζεύγη χαλκού (UTP-3) 
 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του δικτύου είναι: 

• Η δομή του πρωτοκόλλου ATM που επιτρέπει την επίτευξη μεγάλης 
διεκπεραιωτικής ικανότητας της τάξης των Gbps. 

• Η δυνατότητα υποστήριξης πολλών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
στενής ζώνης (ταχύτητες μετάδοσης < 2 Mbps) 
(ταχύτητα μετάδοσης > 2 Mbps). 

 
Έτσι, ένα δίκτυο ATM προσφέρει την αναγκαία υποδομή για την 

παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μειωμένου κόστους, 
υψηλής ποιότητας και την προοπτική γρήγορης εξάπλωσης των δικτύων 
ευρείας ζώνης. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο ATM μπορούν να χαρακτηριστούν 
σαν υπηρεσίες πολυμέσων (multimedia) μερικές από τις οποίες είναι: 

 
• Τηλε-εκπαίδευση 
• Τηλε-ιατρική 
• Εικονο-τηλεφωνία 
• Διασύνδεση τοπικών δικτύων

Ενοποίηση Φωνής και Δεδομένων (VoATM) 

 

4.9.6. Frame Relay 

Το Frame Relay παρέχει υπηρεσία μεταγωγής πακέτου με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 
• Μεγάλες ταχύτητες προσπέλασης  
• Αυξημένη διεκπεραιωτική ικανότητα (throughput) και αξιοπιστία 
• Δυνατότητα διασύνδεσης με το δίκτυο ISDN  
• Δυνατότητα δημιουργίας "Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων" (Virtual Private 

Networks) με δική τους διαχείριση. 
 

Στην τεχνολογία του Frame Relay υπάρχει και το χαρακτηριστικό του 
CIR (Committed Information Rate), με βάση το οποίο θα πρέπει να γίνεται και 
ο έλεγχος της μέγιστης ή ελάχιστης χωρητικότητας της γραμμής που δίνεται 
στο χρήστη. 

Οι μεταγωγείς πακέτων διακρίνονται στους Κόμβους Πρόσβασης 
(Access Nodes) και στους Κόμβους Μετάβασης (Transit Nodes). Οι Κόμβοι 
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Πρ β ών γραμμών 
και ς που αυτές δημιουργούν, ενώ οι 
Κόμ μεταξύ των 
κόμβω  πρόσβαση προς άλλα δημόσια δίκτυα 
μετ ω ς 
Σε εται στο ίδιο κέντρο 
με μβο μετάβασης αποτελώντας έτσι έναν πλήρη Μεταγωγέα Πακέτων. 

Η τεχνολογία μετάδοσης πλαισίων (Frame Relay - FR) χρησιμοποιείται 
σήμερ σης (internetworking 
units - IWUs) για την επικοινωνία τοπικών δικτύων υπολογιστών μέσω των 
δημόσιων
το οπ γέθους. Το FR είναι 
πρω ό
μεταφ
διεύθυ εφαλίδα (header) του πλαισίου. 

Επιπλέον, είναι πρωτόκολλο επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (data link 
layer) 

των λανθασμένων πλαισίων από άκρο-σε-άκρο. Στους 
ενδ

θών. Το 
γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της καθυστέρησης και της 
απα η στους ενδιάμεσους κόμβους του δικτύου. Όταν ένα 
πακέτο σμένο στέλνεται καθ' όλο το μήκος της επικοινωνιακής 
οδο α ενώ η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι μικρή 
στα είναι χαμηλού θορύβου. 

e Relay είναι 2,048 Mbps 
και αποτελεί την εξέλιξη του παραδοσιακού δικτύου μεταγωγής πακέτων X.25. 

 χρήση της έγκειται στην μεταφορά δεδομένων κατά τη διασύνδεση σε 
 περιοχή. 

 

 μεταφορά φωνής. Αν και μπορούν 
να  τη 
μετ ο ερό ρυθμό. Εδώ έρχονται 
να  
το πρω εται από τα προϊόντα VoIP για την 
παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας πάνω από δίκτυα IP, φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα

όσ ασης έχουν σαν σκοπό την συγκέντρωση των συνδρομητικ
 την εξυπηρέτηση της τοπικής κίνηση
βοι Μετάβασης έχουν σαν αποστολή να προωθούν την 
ν κίνηση και να εξυπηρετούν την

αγ γής πακέτου. Σε πολλές περιπτώσεις κάποιος κόμβος πρόσβαση
πολλές περιπτώσεις κάποιος κόμβος πρόσβασης βρίσκ
κό

α ως υπηρεσία μεταφοράς στις μονάδες διασύνδε

 δικτύων δεδομένων. Η τεχνολογία FR βασίζεται σε ένα πρωτόκολλο 
οίο υποστηρίζει πακέτα (πλαίσια) μεταβλητού με

τ κολλο με φάση εγκατάστασης σύνδεσης, δηλαδή τα πλαίσια 
έρονται μέσω των μοναδικών νοητών συνδέσεων με τη βοήθεια πεδίου 
νσης που περιλαμβάνεται στην επικ

σύμφωνα με το μοντέλο OSI, αφού προέκυψε από το πρωτόκολλο 
HDLC (High-level Data Link Control). Τυπικό χαρακτηριστικό του FR είναι το 
γεγονός ότι η διόρθωση λαθών (error correction) υλοποιείται με 
επαναμετάδοση 

ιάμεσους κόμβους κάθε πλαίσιο προωθείται στον επόμενο κόμβο, ακόμη 
και καθώς αυτό λαμβάνεται, χωρίς να δαπανάται χρόνος για έλεγχο λα

ίτ σης αποθήκευσης 
 βρεθεί λανθα

ύ πό άκρο-σε-άκρο, 
 δίκτυα όπου τα μέσα μετάδοσης 
Η ταχύτητα λειτουργίας της υπηρεσίας Fram

Η
ευρύτερη γεωγραφική

4.9.7. VoIP 

Τα δίκτυα IP δεν σχεδιάστηκαν για
επιτύχουν ταχύτητες πολλαπλάσιες αυτών που απαιτούνται για
άδ ση φωνής, δεν εξασφαλίζουν εγγυημένο σταθ
δώσουν τη λύση υπηρεσίες όπως το QoS (Quality of Service) στο ΑΤΜ, ή

τόκολλο RSVP. H λύση που προτείν

 (Σχ.4.10): 
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Σχ.4.10 Η λε τουργία της τεχνολογίας VoIP και η προσαρμογή της στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

 

Πάνω σε ένα εταιρικό δίκτυο IP το οποίο επικοινωνεί με τον έξω κόσμο 
μέσω οποιουδήποτε δρομολογητή (router), διακόπτη (switch), ή λοιπού 
εξοπλισμού, συνδέεται μία συσκευή που αναφέρεται ως IP Telephony 
Gateway (Δίοδος τηλεφωνίας IP). Σ' αυτήν μπορούν να συνδέονται είτε ειδικές 
τηλεφω

ι  

ο εξοπλισμό. Τα IP Telephony gateways 
.4.11) υπάρχουν σε διάφορες συσκευασίες: σαν αυτόνομα κουτιά με 

thernet σύνδεση, σαν κάρτες για servers ή σαν κάρτες για routers. Οι πόρτες 
 είναι είτε για σύνδεση με γραμμή πόλεως ή εσωτερικό (EXT) 
κέντρου (FXO - Foreign eXchange Office), είτε για σύνδεση με 

απλή σ

ίσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη του και 
χωρίς τον περιορισμό της ύπαρξης μιας συσκευής όπως το VFRAD, η οποία 
αφορά και το δίκτυο δεδομένων και την τηλεφωνία. 

νικές συσκευές, είτε αναλογικά τηλεφωνικά κέντρα, είτε σταθμοί 
εργασίας που διαθέτουν ειδική κάρτα. Με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, μπορεί 
κανείς να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές κλήσεις, είτε χρησιμοποιώντας το 
κλασσικό τηλεφωνικό δίκτυο, είτε το δίκτυο IP, εφ' όσον βέβαια και το άλλο 
άκρο διαθέτει τον απαιτούμεν
(Σχ
E
που διαθέτουν
τηλεφωνικού 

υσκευή ή εξωτερική (CO) γραμμή τηλεφωνικού κέντρου (FXS - Foreign 
eXchange Station). Υπάρχουν και ειδικές πόρτες τύπου E&M για την 
γενικότερη σύνδεση τηλεφωνικών κέντρων. Είναι σκόπιμο να σημειώσουμε 
μια σημαντική διαφορά που το σχήμα παρουσιάζει συγκρινόμενο με άλλες 
λύσεις τηλεφωνίας πάνω από δίκτυα δεδομένων: στο VoIP δεν απαιτείται 
εξειδικευμένος δρομολογητής για τη σύνδεση του εταιρικού δικτύου με τον 
έξω κόσμο, όπως συμβαίνει λ.χ. στο VoFR. Το δίκτυο IP διατηρείται ως είχε 
και μπορεί να εξελ
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Σχ.4.11. IP Telephony Gateway 

 

Το όλο σχήμα βασίζεται στη συσκευή IP Telephony Gateway, η οποία 
πραγμ

. Στην περίπτωση του 
fax, η μετάδοση μπορεί να γίνει μέσω UDP όπου η μη διόρθωση 

ατοποιεί τουλάχιστον τις ακόλουθες έξι λειτουργίες: 

• Ανεύρεση και μετατροπή διευθύνσεων. Όταν ξεκινά ένα 
τηλεφώνημα, πρέπει να γίνει η μετατροπή του τηλεφωνικού αριθμού 
που καλείται σε διεύθυνση IP. Η μετατροπή αυτή γίνεται είτε με τη 
βοήθεια πινάκων που αποθηκεύονται στην ίδια τη συσκευή, είτε με 
προσπέλαση ενός κεντρικού server. Στην δεύτερη περίπτωση το κόστος 
χρόνου φτάνει τα 5 sec. 

• Σύνδεση. Η σύνδεση με την αντίστοιχη συσκευή στον προορισμό 
γίνεται αφού εναλλαχτούν οι απαιτούμενες πληροφορίες 
συμβατότητας, πρωτοκόλλων και ασφάλειας, με μια διαδικασία 
αντίστοιχη με το handshake, όπως συμβαίνει σε όλες τις 
τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις. 

• Ψηφιοποίηση φωνής. Ακολούθως, η συσκευή είναι υπεύθυνη για τη 
μετατροπή του σήματος φωνής σε ψηφιακή μορφή, ώστε αυτό να 
μπορεί να μεταφερθεί μέσα από το ψηφιακό δίκτυο. Συνήθως η 
ψηφιοποίηση γίνεται με διαμόρφωση 64 Kbps PCM, με τυχόν 
διαφοροποιήσεις να οφείλονται στα διαφορετικά δίκτυα υποδοχής 
(ISDN,T1/E1, αριθμός, είδος και χωρητικότητα καναλιών κ.ά.). 

• Αποδιαμόρφωση σήματος. Η λειτουργία αυτή είναι αναγκαία στην 
περίπτωση όπου το σήμα μπορεί να περιέχει φωνή και fax. Στην 
δεύτερη περίπτωση, πρέπει να δοθεί στη συσκευή fax προορισμού ένα 
σήμα 2,4-14,4 Kbps, ώστε αυτή να μπορεί να λειτουργήσει, ενώ στην 
περίπτωση της φωνής αυτό δεν είναι απαραίτητο
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σφαλμάτων (σε αντίθεση με το TCP) θα επηρεάσει την ποιότητα μιας 
και μόνο γραμμής σάρωσης του fax. 

• Συμπίεση/πακετοποίηση. Είναι τα τελευταία αναγκαία βήματα πριν 
από την αποστολή του ψηφιακού σήματος φωνής. Για το σκοπό της 
συμπίεσης χρησιμοποιούνται διάφορα σχήματα (Σχ.4.12) 
συμπίεσης/αποσυμπίεσης (Compression/DECompression - CODEC) που 
φαίνονται στον Πίνακα 1. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται το μη συμπιεσμένο 
PCM για λόγους σύγκρισης. Η πακετοποίηση γίνεται σε πακέτα UDP/IP 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη της μετάδοσης που 
πραγματοποιεί το TCP όταν διαπιστώνει σφάλματα. Οι χωρητικότητες 
που αναφέρονται στον πίνακα 1 δεν περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις 
μετάδοσης των headers των πακέτων IP, UDP και RTP, οι οποίες 
κυμαίνονται από 7 Kbps (χωρίς συμπίεση) μέχρι και 2-3 Kbps (με 
συμπίεση). Μια συνηθισμένη μορφή πακέτου φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα (Σχ.4.3). 

 

 

Σχ.4.12. Voice Compression / Decompression 

Πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι για κάθε συνομιλία πάνω από ένα 
 IP χρειάζονται 10 - 16 Kbps και τα τυπικά πακέτ  το  ping να 
οέρχονται σε λιγότερο από 200ms. Αυτό θα σημαίνει 100 ms στην  

δίκτυο α υ
πηγαιν   μία
κατ θ
πακ ά

• 

 

εύ υνση, αφήνοντας άλλα τόσα για την κωδικοποίηση, συμπίεση, το 
ετ ρισμα και την αντίστροφη διαδικασία σε κάθε άκρο.  

Αποσυμπίεση και αναδιαμόρφωση. Τέλος, όταν η συσκευή IP 
Telephony Gateway ενεργεί ως δέκτης, πρέπει να πραγματοποιήσει την 
αποκωδικοποίηση του σήματος φωνής που έλαβε. Η αποκωδικοποίηση 
αυτή δεν είναι απαραίτητο να γίνει στη μορφή μετάδοσης του σήματος 
από τον αποστολέα, αλλά στη μορφή που υποστηρίζει ο τηλεφωνικός 
εξοπλισμός του δέκτη (αναλογικό, ISDN, ή άλλο). Το χαρακτηριστικό 
αυτό αποδίδει σημαντική ευελιξία στο όλο σχήμα.  
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4.9.8.

και σε
αξιοπισ τα ει 
υλοποί
δικτύο
(backb
υπηρε
Multi P
διαμετ
τις παρ

Α. Μοντέλα Διασύνδεσης-Σηματοδοσίας 

Δύο είναι τα μοντέλα διασύνδεσης, το Μεταφοράς και το Μετάφρασης. 

• Μοντέλο Μεταφοράς (Transport Model)  
Η σηματοδοσία της φωνής μεταφέρεται μέσω του ΑΤΜ δικτύου 

"διάφανα". Δημιουργούνται PVCs τόσο για τη σηματοδοσία όσο και για την 
ίδια τη φωνή. Το ΑΤΜ δίκτυο δε συμμετέχει στη σηματοδοσία μεταξύ των 
επικοινωνούντων σταθμών παρά χρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν μέσω 
μεταγωγής των PVCs. 

 
• Μοντέλο Μετάφρασης (Translate Model)  

Το δίκτυο αντιλαμβάνεται τη σηματοδοσία είτε αυτή προέρχεται από 
ATM είτε από non-ATM συσκευές. Τα PVCs σηματοδοσίας μόνο 
δημιουργούνται μεταξύ των σταθμών και του ΑΤΜ δικτύου χωρίς να 
μεταφέρονται και εντός οσίας από ένα σταθμό 
προκαλεί τη δημιουργία ενός SVC στο ATM δίκτυο προς τον επιθυμητό 
σταθμ

Β. τ

CES In
στο Α
κίνηση
CBR κ όπο και χρήση του 
AAL1 (Σχ.4.13). 

 VoΑΤΜ 

Η ευρεία χρήση και καταξίωση της ATM τεχνολογίας τόσο σε WAN όσο 
 LAN επίπεδο με όλα τα χαρακτηριστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε 
τία, ταχύτη και ποιότητα υπηρεσιών δε λείπ από τις υποψήφιες για 
ηση της διαμεταγωγή τόσο του δικτύου δεδομένων όσο και του 
υ φωνής. Κατά κανόνα το ATM χρησιμοποιείται σα δίκτυο κορμού 
one network) προκειμένου να υποστηρίξει τη μετάβαση IP based 
σιών με χρήση τεχνικών όπως RFC 1483, Classical IP, LAN Emulation και 
rotocol Over ATM (MPOA). Η φωνή σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις 
αγάγεται μέσω του ΑΤΜ και με τη μορφή IP πακέτου, χρησιμοποιώντας 
απάνω μεθόδους. 

 

 αυτού. Η αίτηση σηματοδ

ό. 
Ο τρόπος πάντως μεταφοράς της φωνής απευθείας πάνω από ένα 

αμιγές ΑΤΜ δίκτυο γίνεται με δύο τρόπους, όπως αναλύεται στη συνέχεια.  

 

Η εχνολογία Circuit Emulation Service (CES) 

Πρόκειται ουσιαστικά για τη την περιγραφή της λειτουργικότητας της 
ternetworking Function (CES IWF), που συνδέεται από τη μία πλευρά 
ΤΜ UNI δίκτυο και από την άλλη σε εξοπλισμό σταθερού ρυθμού 
ς CBR (π.χ Ε1/Ε3). Οι IWFs φροντίζουν για τη διάφανη επέκταση του 
υκλώματος πάνω από το ΑΤΜ δίκτυο με απλό τρ
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Σχ.4.13. Η τεχνολογία Circuit Emulation Service 

PCR, SCR, CDV)  (5 bytes ATM header, 
1 byte
 

• δόμητη Ε1 2.048 Mbps (unstructured E1 2.048 Mbps) 

-  ό ό

ημένη Υπηρεσία Ε1 Νx64Kbps 

ce 
G.703. Έχουμε δηλαδή 32 κανάλια των 64Κbps το καθένα κάτι που 
πιτυγχάνεται με αποστολή ενός 256 bit frame (32 κανάλια * 8 bit το καθένα) 
με ρυθμό 8000 Hz. Το κανάλι 0 χρησιμοποιείται για ευθυγράμμιση πλαισίωσης 

Η Nx64 υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί επιλεγμένο αριθμό από 
timeslo

• Χωρίς CAS : Στην περίπτωση αυτή το CES function δεν αντιλαμβάνεται 
την CAS πληροφορία (που μεταφέρεται από την CBR ροή υπό τη 

 

Για την υποστήριξη της CBR ροής (που υποστηρίζει παροχή υπηρεσιών 
γίνεται χρήση του AAL1 πρωτοκόλλου

 AAL1 header, 47 bytes payload).  

Η CBR κίνηση υποστηρίζει δύο διαφορετικούς τύπους υπηρεσίας:  

• Δομημένη E1 Nx64Kbps (structured E1 Nx64 Kbps) 

Α

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η τεχνολογία CES δεν υποστηρίζει 
out-of band πως CCS, αλλά μόνο in-band πως CAS σηματοδοσία. 

 

Γ. Η Δομ

Εδώ ισχύει 1<=Ν<=31 όπου η πρόσβαση στα PBX γίνεται με interfa

ε

ενώ το 16 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σηματοδοσία.  

ts για κάθε VCC που δημιουργείται. Στην περίπτωση αυτή το ATM 
φροντίζει για την πολύπλεξη/ απόπλεξη των διαφόρων VCCs στις AAL1 
οντότητες που τους αντιστοιχούν και οι οποίες και υλοποιούν το SAR για να 
τοποθετήσουν τελικά την I/O ροή στα timeslots που τους αντιστοιχούν.  Ως 
προς τη σηματοδοσία υπάρχουν δύο επιλογές: 
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μορφή της 'ΑBCD' τηλεφωνικής σηματοδοσίας) και κατά συνέπεια δεν 
υποστηρίζει τις CAS υπηρεσίες. 

• Με CAS : Στην περίπτωση αυτή η 'ABCD' σηματοδοσία αναγνωρίζεται 
από το CES interface προωθείται στα AAL1 ATM cells και μεταφέρεται 
διαφανώς στο συνεπικοινωνόν CES που την επανατοποθετεί στο 
κατάλληλο DS0 timeslot. 

 

Δ. Η αδόμητη υπηρεσία Ε1 

Χρησιμοποιείται για point-to-point συνδέσεις μεταξύ των
επικοινωνούντων κόμβων μεταφέροντας «διάφανα» τα δεδομένα από άκρο σε 
άκρο με σταθερό ωστ  καθυστέρηση (λόγω 
AAL1). Η σύνδεση προς τον CBR εξοπλισμό (PBX) ακολουθεί τη σύσταση 
G.703 αλλά το μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής σε σχέση με την 
προηγ

των 2Μbps της E1 ενώ η 
B να προς 
αποστολή

έχει τη μορφή της 
υποχρεωτικής  των τηλεφωνικών 
κέν ω η ενός tandem 
switch που να συγκεντρώνει ακτινωτά όλους του κόμβους και να έχει στη 
συνέχε

Η CES τεχνολογία για την επίτευξη VoATM κίνησης έχει μία σειρά από 
λεονεκτήματα, δυστυχώς όμως και μειονεκτήματα που κάνουν συχνά 
απαγορευτική τη χρήση της, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

όσο ρυθμό και προκαθορισμένη

ούμενη είναι το γεγονός ότι για κάθε φυσική σύνδεση είναι υποχρεωτική 
η χρήση διαφορετικών interfaces τόσο πάνω στο PBX όσο και πάνω στο ATM 
μεταγωγέα που υλοποιεί τη CES function. Πέραν αυτού βέβαια είναι επίσης 
ποχρεωτική η χρήση ολόκληρου του bandwidth υ

C R διασύνδεση διατηρείται ακόμα και όταν δεν υπάρχουν δεδομέ
. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η διασύνδεση 
 χρήσης point-to-point κυκλωμάτων μεταξύ

τρ ν σε μία full-mesh τοπολογία ή εναλλακτικά η χρήσ

ια τη δυνατότητα κατάλληλης δρομολόγησης των τηλεφωνικών 
κλήσεων. 

π

 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Εγκεκριμένη προδιαγραφή του ATM Forum Υπάρχει κατανάλωση του εύρους ζώνης ακόμα και με μη 
ύπαρξη ροής 

Σχετικά χαμηλό κόστος εξοπλισμού Δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπίεσης του τηλεφωνικού 
καναλιού των 64 Kbps 

Δεν απαιτεί μεγάλες μετατροπές στον 
τηλεφωνικό εξοπλισμό 

Είναι εφαρμοσμένη και απλή στην υλοποίηση 
τεχνολογία 

detection/suppression  Δεν υποστηρίζει silence 
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4.9.9.

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η προσπάθεια μεταγωγής 
κυκ  
το AAL

βασικά χαρακτηριστικά : 

 επιτρέποντας μεταβλητό μήκος πακέτου (σε Common Part layer) από 1 
έως 46 οκτάδες 

πλών AAL2 συνδέσεων (έως και 248) πάνω 
από ένα VCC επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τα εξής: 

η (π.χ ADPCM στα 32, 16, 8 Κbps), καταστολή σιωπής, αποδοτική 
χρήση

FR 

γ χ
ς 

διασύνδεσης, από πολλούς δικτυακούς φορείς ανά τον κόσμο για την 
επικοινωνία δεδομένων. Προσφέρει α χρήσης PVCs 
συν  δυ  το 
IP και το ATM στους τομείς της σηματοδοσίας, της ιοδότησης και της 
δρομο α μετάδοσης α 
δεδομ αμόρφωση της VoFR τεχνολογίας για την 
εκμετάλλε σικής διαδρο ν μαζί 
δεδ

 

. Σηματοδοσία 

Τα βασικό πρόβλημα ήταν μέχρι πρότινος, ο διαφορετικός τρόπος 
υλοποίησης των μηνυμάτων έναρξης της σηματοδοσίας από τους 
διαφορετικούς κατασκευαστές, κάτι που οδηγούσε συχνά σε ασυμβατότητες, 

 VoΑΤΜ με χρήση του AAL2 

λωμάτων φωνής με χρήση του AAL1 έγινε προσπάθεια να ξεπεραστούν με
2 πρωτόκολλο το υποίο υποστηρίζει VBT-RT. 

Το AAL2 υποστηρίζει δύο 

 κάνοντας multiplexing πολλα

o εύκολο έλεγχο της καθυστέρησης για packetization επιτρέποντας 
στην εφαρμογή να αποφασίζει το περισσότερο "βολικό" μήκος 
AAL2-CPS πακέτου (όσο μικρότερο είναι το μέγεθος, τόσο 
μικρότερη και η καθυστέρηση) 

o αποδοτική χρήση του bandwidth αφού επιτρέπει σε περισσότερα 
του ενός AAL2 πακέτα διαφορετικών προορισμών να 
ενθυλακώνονται σε ένα ATM cell. 

Συμπερασματικά και σε σύγκριση με τη χρήση του ΑΑL1, το 
πρωτόκολλο AAL2 προσφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα όπως δυνατότητα 
για συμπίεσ

 bandwidth, η χρήση του είναι ωστόσο ακόμα περιορισμένη και απαιτεί 
την αγορά εξοπλισμού αφιερωμένου στην υπηρεσία αυτή. 

 

4.9.10. Vo

Η τεχνολογία Frame Relay, επιλέ εται λόγω του αμηλού οικονομικού 
κόστους, της αξιόπιστης μετάδοσης και της ικανοποιητικής ταχύτητα

σε δίκτυα δυνατότητ
δέσεων, στερείται ωστόσο τη ναμικότητα άλλων πρωτοκόλλων όπως

 διευθυνσ
λόγησης.  Η δυνατότητ  της φωνής πάνω από τα δίκτυ
ένων, οδήγησε στη δι

υση της ίδια φυ μής προκειμένου να μεταδοθού
ομένα και φωνή. 

A
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όταν το δίκτυο αποτελούνταν από συσκευές διαφορετικής εταιρίας 
κατασκευής. Το Frame Relay Forum (FRF.11) είναι το πρότυπο που ήρθε να 
δημιου σ α

άλιση της επιθυμητής 
συμβατότητας των FR κόμβων του δικτύου. 

 

Β. Διε  

νάκων στους 
οποίους ο
δρομολόγηση υ 
χρησιμοποιείτ Relay 
εξοπλισμό. Η νεται συνήθως με κριτήριο την 
αύξηση το b

Τα συν

1.   C

 τόσο την 
πολυπλοκότητα σε περιπτώσεις μεγάλων επικοινωνιακών δικτύων όσο 
αι το οικονομικό κόστος. 

κοινών PVCs φωνής και δεδομένων, μειώνοντας την 
πολυπλοκότητα, το οικονομικό κόστος και το διαχειριστικό φόρτο. Για 

 

 

4.9.11. Τεχνολογία Η.323 

Υλοποιήθηκε από την ITU-T αρχικά για να περιγράψει τον τρόπο που 
συστ

ιν ο μ

ργή ει κοινούς κανόνες γι  εγκαθίδρυση διασύνδεσης, κωδικοποίηση 
και διαμόρφωσης κανόνων για το VoFR και προτείνεται να υποστηρίζεται από 
το σύνολο των κατασκευαστών για τη διασφ

υθυνσιοδότηση

Η διευθυνσιοδότηση υλοποιείται με χρήση στατικών πι
ι τηλεφωνικοί αριθμοί αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα PVCs. Η 

 της φωνής εξαρτάται από το πρωτόκολλο δρομολόγησης πο
αι για την εγκαθίδρυση των PVCs, αλλά και από τον Frame 
 επιλογή του πρωτοκόλλου γί

υ andwidth utilization. 

ήθη σχήματα διασύνδεσης είναι: 

Full mesh τοπολογία διαφορετικών PV  κυκλωμάτων φωνής και 
δεδομένων. Το παραπάνω δίνει τη δυνατότητα για χρήση διαφορετικών 
QoS τεχνικών σε κάθε περίπτωση και συμπληρωματικά με αποφυγή του 
tandem switching μειώνει τον αριθμό των διαμετακομιστικών 
συνδέσεων. Η full mesh τοπολογία, αυξάνει ωστόσο

κ

2. Χρήση 

την αποφυγή της επιπλέον συμπίεσης και αποσυμπίεσης των πακέτων 
μπορεί το voice switching να το εκτελεί κάποιος κεντρικός 
δρομολογητής και όχι το κεντρικό PBX. 

Βασικό πρόβλημα στη μεταγωγή της πληροφορίας φωνής χωρίς 
καθυστερήσεις είναι η ύπαρξη μεγάλου μήκους πακέτων. Το FRF.12 πρότυπο 
καθορίζει τον τρόπο κατακερματισμού των μεγάλων FR πακέτων σε 
μικρότερα. Επιπλέον ζητήματα απόδοσης προτεραιοτήτων για τη μείωση της 
καθυστέρησης άπτονται μη προτυποποιημένων τεχνικών ανά κατασκευαστή. 

ήματα πολυμέσων (multimedia systems) ήταν δυνατό να διασυνδεθούν 
και να επικο ωνήσ υν προς ανταλλαγή multimedia κίνησης αποτελού ενης 
από φωνή πραγματικού χρόνου (real time voice) video και data, μέσω των 
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τοπικών δι τύων υπολογιστών (Local Area Networks LANs), χρησιμο οιώντας 
τερματικές συσκευές χρήστη, όπως προσωπικούς υπολογιστές (PCs) και 
βιντεο-τηλέφωνα (videophones). Αποτελεί την επέκταση του Η.320 
προτύπου, το οποίο αφορούσε στο videoconference πάνω από το ISDN, με 
την προσθήκη της υποστήριξης των PSTN. Η ισαγωγή του Η.323 ήρθε σαν 
αποτέλεσμα της ανάγκης για τη δημιουργ

κ π

 ε
ία ενός πρωτοκόλλου που θα 

μπορούσε να υποστηρίξει ικανοποιητικά εφαρμογές πολυμέσων και υπηρεσίας 
φωνής, με δυνατότητα για εξουδετέρωση της ανεπιθύμητης καθυστέρησης 
που αποτελεί χαρακτηριστικό φαινόμενο στα κλασσικά δίκτυα LAN χωρίς 

βολής της υπάρχουσας υποδομής σε συσκευές και 
ενεργά στοιχεία δικτύου. Στοιχείο σημαντικό αποτέλεσε επίσης η ολοένα 
αυξανό

Το πρωτόκολλο έλαβε υπόψη του τα παραπάνω για να διαμορφώσει 
μία συ α: 

 

 
η

 

icasting 

 

μία ολοκληρωμένη πρόταση για 
τη δημι   που

. Terminal 

 σημεία χρηστών, που υποστηρίζουν αμφίδρομη 
επικοινωνία υποχρεωτικά επικοινωνιών φωνής και προαιρετικά video και data. 

ωστόσο υποχρέωση μετα

μενη ικανότητα bandwidth των σύγχρονων δικτύων με τη μετάβαση 
πλέον σε ταχύτητες 10 Mbps switched ανά χρήστη, ή ακόμα και 100 Mbps με 
την εισαγωγή και ευρεία χρήση της Fast Ethernet τεχνολογίας. Οι ίδιες επίσης 
οι πλατφόρμες που χρησιμοποιεί ο χρήστης για τις εφαρμογές του έχουν 
αποκτήσει αξιοσημείωτη ταχύτητα και τόσο αποθήκευσης, όσο και προβολής 
και επεξεργασίας στοιχείων. 

μπεριφορά που περιλαμβάνει τα ακόλουθ

 Καθορισμό τεχνικών συμπίεσης δεδομένων ακόμα κι αν ο αποστολέας 
και ο παραλήπτης ανήκουν σε διαφορετικούς κατασκευαστές 
Ανεξαρτησία από την ήδη εγκατεστημένη δικτυακή υποδομή αφού δρα 
στην κορυφή των πρωτοκόλλων που χρ σιμοποιούνται από την 
υπάρχουσα αρχιτεκτονική 
Ανεξαρτησία από το είδος των συσκευών χρήστη (PC, Workstations 
κτλ) 

 Δυνατότητα υποστήριξης Μult για ταυτόχρονη αποστολή 
πακέτων στους χρήστες ενός κοινού group 
Διαχείριση bandwidth για έλεγχο των παράλληλων ενεργών Η.323 
συνδέσεων 

Η είσοδος του H.323 αποτέλεσε λοιπόν 
ουργία ενός δικτυακού περιβάλλοντος  ενσωματώνει πολλαπλές 

παλαιές και νέες τεχνολογίες από διαφορετικούς κατασκευαστές σε ένα ενιαίο 
πλαίσιο διαχείρισης πληροφορίας voice και video. Το πρωτόκολλο αποτελείται 
από τέσσερα διαφορετικά κομμάτια:  

 

Α

Πρόκειται για τα τελικά

Το Η.323 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί τερματικοί σταθμοί 
είναι δυνατό να επικοινωνήσουν. Τα τερματικά θα πρέπει συμπληρωματικά να 
υποστηρίζουν το Η.245 που κατευθύνει τη χρήση των καναλιών επικοινωνίας 
μεταξύ τερματικών σταθμών, το Q.931 για call και setup signaling, το 
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Registration/Admission/Status (RAS) για επικοινωνία με το Gatekeeper καθώς 
επίσης και το Real Time Protocol (RTP) / Real-Time Control Protocol (RTCP) 
για την εν σειρά αποστολή και λήψη των voice ακέτων. Ειδικά γ α την 
περίπτωση της επικοινωνίας με φωνή το πρότυπο G.711 για συμπίεση και 
απόδοση πακέτων με ρυθμούς 54 ή 64 kbps σε ένα τοπικό δίκτυο δεδομένων. 

 

B. Gateway 

Είναι το μοναδικό προαιρετικό στοιχείο του Η.323 και παρέχει τόσο το 
φυσικό αλλά και το λογικό interface μεταξύ των τηλεφωνικών συσκευών και 
του επικοινωνιακού δικτύου.  

Χρησιμοποιείται συνήθως για τους παρακάτω λόγους: 

 την επικοινωνία μεταξύ

π ι

 αναλογικών PSTN τερματικών 
 

 σταθμούς PSTN δικτύων 

CODEC εδομένων 
τα 
based 
υποχρ που οι τερματικοί σταθμοί θέλουν να 
επι
ενδιαφέρονται για πρόσβαση εκτός αυτού. 

 

Γ. Multipoint Conference Unit (MDU) 

μεταξύ των τερματικών προκειμένου να 
καθοριστούν οι κοινές τους δυνατότητες για επικοινωνία, ενώ 
συμπληρωματικά ανακαλύπτει τους αποστολείς multicast πακέτων. Ο MP από 
την άλλη πλευρά είναι αυτός που ασχολείται με το πραγματικό streaming της 

, υλοποιώντας τεχνικές για mixing και switching. 

την επικοινωνία με απομακρυσμένους Η.320 σταθμούς ISDN δικτύων 
 την επικοινωνία με απομακρυσμένους Η.323

Παρέχει standard interfaces προς την PSTN υπηρεσία και χρησιμοποιεί 
s για τη μετατροπή τηλεφωνικών κυκλωμάτων σε πακέτα δ

οποία σε συνεργασία με τον gatekeeper μέσω του RAS δρομολογεί στο ΙΡ 
δίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε η ύπαρξη του Gateway δεν είναι 
εωτική στην περίπτωση 

κοινωνούν μεταξύ τους εντός του τοπικού και μόνο δικτύου και δεν 

Καθορίζει και ελέγχει την ταυτόχρονη διασύνδεση (συνεδρία) 
περισσοτέρων των δύο τερματικών σταθμών (Σχ.4.14). Αποτελείται από δύο 
διακριτά τμήματα, τον Multipoint Controller (MC) ή ύπαρξη του οποίου είναι 
αναγκαστική και κανένα ή περισσότερους του ενός Multipoint Processors (MP). 
O MC ελέγχει την H.245 συνεννόηση 

φωνής ή του βίντεο
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Σχ.4.14. o Multipoint Conference Unit 

 

Δ. Πολλαπλές Διασκέψεις-Συνεδρίες (JAD Sessions) 

 

Ένα από τα πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά του Η.323. είναι η 
υνατότητα που προσφέρει για την ύπαρξη πολλών ταυτόχρονων 
ιασυνδέσεων. Δύναται να υλοποιήσει τρία διαφορετικής αρχιτεκτονικής 

α) Συγκε  

β) Αποκεντρωμένο Μοντέλο (De-centralized Model): Λειτουργεί κάνοντας 
χρήση της τεχνολογίας multicast όπου τα συμμετέχοντα σε διάφορες 
διασκέψεις τερματικά επικοινωνούν μεταξύ τους με αποστολή multicast 
πακέτων χωρίς να υποχρεώνονται στην προηγούμενη αποστολή αυτών στη 
MCU. Ο ρόλος πλέον της MCU περιορίζεται στην point-to-point πληροφορία 
ελέγχου (με τη μορφή των H.245 καναλιών) που αποστέλλεται στον MC για 

δ
δ
μοντέλα: 

ντρωτικό Μοντέλο (Centralized model): Απαιτεί την ύπαρξη μίας MCU 
στη οποία όλοι οι τερματικοί σταθμοί που επιθυμούν να συνδεθούν μεταξύ 
τους, εγκαθιστούν μία point-to-point επικοινωνία. Ο MC ελέγχει τις 
διασυνδέσεις χρησιμοποιώντας το Η.245 ενώ παράλληλα καθορίζει τις 
αρμοδιότητες κάθε τερματικού, ενώ ο MP φροντίζει για την ορθή διαχείριση 
του stream των πακέτων που ανταλλάσσονται παρέχοντας τις αναγκαίες 
υπηρεσίες mixing και switching, μπορεί να αναγνωρίσει την ύπαρξη 
διαφορετικών coders και να προσφέρει υπηρεσίες μετάβασης από τον ένα 
στον άλλο αλλά και να προωθήσει multicast πληροφορία στους τελικούς 
πολλαπλούς της προορισμούς. 
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την ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των ενεργών packet streams μεταξύ 
των τερματικών 

γ) Υβριδικό Μοντέλο (Hybrid Model): Χρησιμοποιεί συνδυασμό 
χαρακτηριστικών τόσο του συγκεντρωτικού όσο και του αποκεντρωτικού 
μοντέλου παρέχοντας της δυνατότητα μικτής λύσης, με ορισμένα από τα 
τερματικά να δρουν σαν μέλη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου (με αποστολή 
πληροφορίας control + data) στην MCU, και άλλα να χρησιμοποιούν multicast 
και μόνο τεχνικές για την επικοινωνία τους χρησιμοποιώντας την MCU για 
control και μόνο πληροφορίες. 

 

E. Τρόπος Επικοινωνίας  

Το πρότυπο ορίζει, ότι τα απαραίτητα στοιχεία για την ύπαρξη 
επικοινωνίας με χρήση του Η.323 είναι η δυνατότητα παραγωγής και ελέγχου 
φωνής, το Q.931 call setup, η ύπαρξη RAS και η H.245 σηματοδοσία. 

 

ΣΤ. Έλεγχος (Control) 

ιστικά γνωρίσματα 
κάθε πρωτοκόλλου, γιατί περιλαμβάνει μία σειρά από διαδικασίες 
σηματοδοσίας που αφορούν εγκαθίδρυση και τερματισμό της επικοινωνίας και 
διερεύ

 των framing, serial numbering, error correction και error recovery. 
Οι

 στην πρώιμη φάση εγκαθίδρυσης της 
ε τ

Είναι ίσως το πλέον ουσιαστικό από τα χαρακτηρ

νηση των δυνατοτήτων που κάθε ένα των συμμετεχόντων μελών 
διαθέτει. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι όλες οι υπηρεσίες ελέγχου αποτελούν 
ένα ανεξάρτητο στρώμα (control layer) υπό την καθοδήγηση του οποίου 
πραγματοποιούνται μία σειρά από αποφασιστικής σημασίας διεργασίες όπως 
είναι αυτές

 παραπάνω υπηρεσίες ελέγχου, εξυπηρετούνται όπως προαναφέρθηκε από 
τρεις διακριτές διαδικασίες ελέγχου: 

α) Η.245 Control Channel: Είναι το κανάλι επικοινωνίας που συντονίζει όλες τις 
λειτουργίες ελέγχου μεταξύ των H.323 τερματικών με δυνατότητα 
εγκατάστασης και τερματισμού ενός λογικού καναλιού επικοινωνίας, μεταφορά 
των μηνυμάτων ελέγχου ροής πακέτων και πάνω από όλα ικανότητα για 
υποστήριξη της βασικής λειτουργίας "ανταλλαγής ικανοτήτων" των 
τερματικών αυτό που συχνά αναφέρεται σαν "capabilities exchange". 

β) Q.931: Χρησιμοποιείται αποκλειστικά
πικοινωνίας μεταξύ ων τερματικών σταθμών. 

γ) RAS: Εκτελεί διαδικασίες που αφορούν σε εγγραφή (registration), αποδοχή 
(admission), περιγραφή κατάστασης (status determination) και καθορισμού 
μεταβολής ρυθμού αποστολής/ λήψης πακέτων μεταξύ των τερματικών και 
του gatekeeper. 
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4.9.12. Η.323 πάνω από το Internet Protocol (IP) 

Η λειτουργία του Η.323 για τη μεταφορά της φωνής πάνω από ένα 
κ σικ υο

γυάται αξιόπιστη, ακολουθιακή, χωρίς λάθη 
μετάδοση των πακέτων που αναλογεί όμως και σε χρονικές καθυστερήσεις και 
ατανάλωση bandwidth. Το Η.323 χρησιμοποιεί το TCP και το Η.245 end-to-

end connection πρωτόκολλο. Από την άλλη πλευρά και με τη χρήση του User 
ου μπορεί και να μεταφραστεί σαν "η καλύτερη 

δυνατή προσπάθεια για μετάδοση/λήψη πακέτων" έχουμε μεν ταχεία 
μεταγω ό

ελέγχου 
μεταδίδονται πάνω από το TCP, οι υπόλοιπες χρησιμοποιούν το UDP και πιο 
συγκεκριμένα το IP multicast και το RTP που δρα στην κορυφή του IP 
multicast για τη διαχείριση των voice streams (Σχ.4.15). 

 

λα ό IP δίκτ  θα πρέπει να πληροί δύο απαραίτητες προϋποθέσεις, την 
αξιόπιστη (reliable) μεταφορά της σηματοδοσίας που μεταφράζεται σε 
διανομή των πακέτων ελέγχου στη σωστή τους σειρά, και την "όχι απόλυτα 
αξιόπιστη" (unreliable) που αφορά στη διανομή των υπολοίπων πακέτων που 
περιέχουν την πληροφορία φωνής. Η αξιόπιστη μετάδοση της σηματοδοσίας 
όταν μεταφερθεί στο χώρο του IP πρωτοκόλλου αντιστοιχεί στο Transmission 
Control Protocol (TCP) και εγ

κ

Datagram Protocol (UDP) π

γή των πακέτων, συχνά μως συμβαίνουν λάθη μετάδοσης που δεν 
ανακαλύπτονται και πακέτα που δε φτάνουν στον προορισμό με τη σειρά 
αποστολής τους. Εάν λοιπόν οι "ευαίσθητες" πληροφορίες 

  
 

Σχ.4.15. Η.323 πάνω από το Internet Protocol (IP) 

Ο τρόπος με τον οποίο δύο χρήστες τηλεφώνου είναι δυνατό να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους διαμέσου ενός δρομολογητή (router) έχει ως 
εξής: 
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o Ο χρήστης σηκώνει το ακουστικό σηματοδοτώντας ένα off-hook 
σήμα προς τη συσκευή του τοπικού τηλεφωνικού βρόγχου (local 

τ

loop), όποια κι αν είναι αυτή (PBX ή router) 
o To session που ανοίγεται, αποδίδει dial tone και περιμένει από το 

χρήστη να επιλέξει τον επιθυμητό αριθμό 
o Ο χρήστης επιλέγει τον αριθμό τον οποίο λαμβάνει η 

τηλεφωνική ενεργή συσκευή του local loop 
o Ο αριθμός αντιστοιχίζεται σε ένα IP σταθμό, ο οποίος απευθύνει 

την κλήση κατευθείαν ή διαμέσου του PBX στο σταθμό 
αποστολής 

o Το H.323 χρησιμοποιείται πλέον για να εγκαταστήσει ένα κανάλι 
αποστολής και ένα λήψης πάνω από το IP 

o Ενεργοποιούνται οι coders και στις δύο πλευρές, και αρχίζει η 
μεταφορά των πακέτων με χρήση της RTP/TCP/UDP στοίβας 

o Η συνομιλία ελειώνει και οι δύο πλευρές περιμένουν για νέα 
επαφή (Σχ.4.16). 

 

 
 

Σχ. 4.16. Η Λειτουργία του H.323 
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4.10. Δίκ ο

Το δίκ Telematics between 
Administra
ΙΙ) στις αρχές νη ανάγκη ανταλλαγής 
πληροφορ ν  π τ
διαμόρφωση υ, παρόμοιο με το 
Internet σ ό
όμως στις
απόδοσης. 

Το 
όλα τα κρ τ ράτη υποψήφια προς 
ένταξη στην 
Επίσης απαιτε ούν 
να συμμετ
ένωση των δ νικών και Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. 

Η ροσέγγιση που ακολουθεί το TESTA βασίζεται στη συνεργασία. 
Χτίζει πάνω σε μεμονωμένες προσπάθειες καθιέρωσης εθνικών, τοπικών και 
περιφερειακών διοικητικών δικτύων (βλέπε "ΣΥΖΕΥΞΙΣ"), συνδέοντας τα 
δίκτυα αυτά με ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο κορμού, που ονομάζεται 
EuroDomain, και έχει χρηματοδοτηθεί από το IDA. Οι εθνικές διοικήσεις έχουν 
την ευθύνη σύνδεσης των τοπικών domains στο EuroDomain. 

Τα δομικά στοιχεία του TESTA είναι οι βασικές αρχές στις οποίες 
στηρίχθηκε και η αρχιτεκτονική του IDA. 

 
• EuroDomain 
Οι Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του IDA ορίζουν το EuroDomain 

ως "μια κοινή ομάδα υπηρεσιών τηλεματικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που 
έχουν συμφωνηθεί από κοινού, ανήκουν και διαχειρίζονται από την κοινότητα 
IDA και που επιτρέπουν τη διάφανη διασύνδεση πολλών τοπικών domains της 
Διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβάνονται 
και δίκτυα Εθνικών Διοικήσεων, όπως το "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" για την Ελλάδα) και 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών, όπως εφαρμόζονται από ένα ή περισσότερους 
παροχείς υπηρεσιών". 

Σε όρους δικτύων, το EuroDomain, μπορεί να θεωρηθεί ως το δίκτυο 
κορμού, που ορίζεται από τις επιλογές πρόσβασης, τα σημεία πρόσβασης και 
τις υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ των σημείων αυτών. Αυτές οι υπηρεσίες 
κορμού είναι ο πυρήνας του έργου TESTA. 

 
• EuroGates 
α EuroGates παίζουν τον ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στο 

EuroDomain και στα τοπικά domains: "ένα ζεύγος EuroGates εξασφαλίζει τη 
διασύνδεση και δια-λειτουργικότητα μεταξύ δύο οποιωνδήποτε τοπικών 
domains μέσω του EuroDomain. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η 
ανεξαρτησία σε τεχνικό επίπεδο ανάμεσα στο EuroDomain και στα τοπικά 
domains." 

                                                

τυ  TESTA 

τυο TESTA49 (Trans-European Services for 
tions), ξεκίνησε το 1996 και μπήκε στη δεύτερη φάση του (TESTA 

 του 2000. Ανταποκρίνεται στην αυξανόμε
ίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διοικήσεω . Το έργο ροσδοκά η 

ενός Ευρωπαϊκού δια-διοικητικού ΙΡ δικτύο
ε τι αφορά στην εξάπλωση και την πρόσβαση, προσαρμοσμένου 
 δια-διοικητικές απαιτήσεις παρέχοντας εγγυημένο επίπεδο 

συγκεκριμένο δίκτυο προσφέρει ευρεία κάλυψη που περιλαμβάνει 
ά η μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κ
Ε.Ε. εφόσον ενταχθούν στο IDA. 
ί τη δυνατότητα σύνδεσης όλων των διοικήσεων που επιθυμ

άσχουν. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη 
υνάμεων μεταξύ εθ

π

Τ

 
49 Έργο στα πλαίσια του προγράμματος IDA (Interchange of Data between Administrations) 
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Τα EuroGates μπορούν να περιγραφούν ως "μια ομάδα υπηρεσιών, που 
βασίζεται σε χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και του λογισμικού, που 
εξασφ

•
τοπικό domain είναι "μια ομάδα από ομογενείς τηλεματικές 

υπηρε

να είναι από ένα τοπικό δίκτυο 

ίκησης 
"ΣΥΖΕΥ

ή
υ

σιών TESTA 

A. Δεσμευ  

ο οι διοικήσεις μπορούν να 
υνδεθούν στο EuroDomain  

• ξη λεια μέσω εγγυήσεων διαθεσιμότητας, διευθύνσεων 
α  n

ήσεις σε επίπεδο υπηρεσιών που αποτελούν συμβατικές 
υποχρεώσεις και διέπουν τις υπηρεσίες EuroDomain  

αλίζει τις απαραίτητες λειτουργίες διασύνδεσης και δια-λειτουργικότητας 
μεταξύ των τοπικών domains και του EuroDomain και που καθορίζει τα όρια 
ευθύνης μεταξύ των Domains. Σε όρους δικτύων, ένα EuroGate μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένας δρομολογητής που προσφέρει απευθείας πρόσβαση και που 
το διαχειρίζεται το EuroDomain. 

 
 ΤοπικόDomain 
Ένα 
σίες που χρησιμοποιούνται από Εθνικές Διοικήσεις (συμπεριλαμβάνονται 

και δίκτυα ανάμεσα σε εθνικές διοικήσεις) και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς" 
Σε όρους δικτύου, ένα τοπικό domain μπορεί 
LAN έως και ένα εθνικό δίκτυο που λειτουργεί ως δίκτυο κορμού σε εθνικό 
επίπεδο. 

Για την Ελλάδα το τοπικό domain είναι το δίκτυο Δημόσιας Διο
ΞΙΣ" το οποίο αποτελεί την πύλη για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

στο δίκτυο TESTA. Συνδέεται στην Ελληνική EuroGate με ασφαλή και ταχεία 
μόνιμη ψηφιακ  σύνδεση παρέχοντας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 
πρόσβαση στο δίκτ ο TESTA και τις τηλεματικές του υπηρεσίες. 

 

4.10.1. Γενική Περιγραφή των υπηρε

μένη IP Πλατφόρμα

Ο πυρήνας υπηρεσιών του TESTA στοχεύει στην εξυπηρέτηση της 
επικοινωνίας μεταξύ τοπικών domains, είτε αυτά είναι εθνικά ή τοπικά δίκτυα, 
είτε Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί ή Υπηρεσίες. Το EuroDomain είναι ένα Ευρωπαϊκό 
δίκτυο κορμού για ανταλλαγή διοικητικών δεδομένων, που λειτουργεί ως μια 
πλατφόρμα επικοινωνίας ανάμεσα σε Δημόσιες Διοικήσεις. Αυτό επιτρέπει την 
επικοινωνία κάθε site συνδεδεμένου στο EuroDomain με οποιοδήποτε άλλο 
συνδεδεμένο site. 

• Το EuroDomain είναι διαχωρισμένο και προστατευμένο από το δημόσιο 
Internet. Αυτό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:  

• Περιορισμένη πρόσβαση, καθώς μόν
σ
Aυ μένη ασφά
που δεν είναι δρομολογήσιμες πό το Inter et, προστασία από άρνηση 
παροχής υπηρεσίας, παρακολούθηση δικτύου και δυνατότητες 
παρέμβασης σε συμβάντα παραβίασης ασφάλειας. Μπορούν επίσης να 
διαμορφωθούν κλειστές ομάδες χρηστών στις οποίες παρέχεται 
δυνατότητα κρυπτογράφησης.  

• Εγγυ
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• 

 

Β. Ευέ

ό Virtual Private networks πάνω από το δίκτυο κορμού. 

Η υποδομή Web hosting (φιλοξενίας) επιτρέπει στις διοικήσεις να 
αρέχουν web-based υπηρεσίες στους πολίτες χρησιμοποιώντας το 

EuroDomain. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα 
ικά, οι διοικήσεις που 

επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών φιλοξενίας TESTA θα πρέπει να 
 το λογισμικό του server και έχουν την 

ευθύνη επικαιροποίησης των δεδομένων. 

 επίπεδα παροχής των υπηρεσιών καθορίζονται από τις 
σχετικές συμβάσεις και δεσμεύουν το TESTA. Εγγυήσεις παρέχονται για: 

- Διαθε
- Ε  
- Χρόν η προβλημάτων 
- Κ υ
- Κατα
 
 

Ε. Μελ

 υπηρεσίες και 
νέα πλεονεκτήματα: 

Μια μοναδική αρχή διοίκησης, το IDA, που έχει την πλήρη ευθύνη για 
το EuroDomain και  

• Εύκολη πρόσβαση στο EuroDomain μέσω των EuroGates, όπως αυτά 
καθορίζονται σε κάθε χώρα, προσφέροντας ένα εύρος μεθόδων 
πρόσβασης και συνδεόμενα σε ένα υψηλής ταχύτητας και δυνατοτήτων 
δίκτυο. 

λικτο Configuration 

  Το EuroDomain εγγυάται πολλαπλά επίπεδα υπηρεσιών στους τελικούς 
κόμβους, παρέχοντας στο δίκτυο τη δυνατότητα να διαχειρίζεται 
προτεραιότητες ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους κίνησης. Επίσης επιτρέπει 
τον ορισμ

 

Γ. Υποδομή για φιλοξενία (Web Hosting) 

π

των παρεχόμενων από τις διοικήσεις υπηρεσιών. Τυπ

προμηθευτούν τον εξοπλισμό και

 

Δ. Εγγυημένα επίπεδα υπηρεσιών 

 
Το TESTA II παρέχει τις υπηρεσίες του 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες 

την εβδομάδα. Τα

 
σιμότητα Δικτύου 

γκαταστάσεις Web και Firewall 
ους απόκρισης για αντιμετώπισ

αθ στερήσεις δικτύου ανάμεσα στα Eurogates 
γραφή χρόνων απόκρισης στο κέντρο υποστήριξης 

λοντικά Σχέδια 

Επιπλέον επεκτάσεις στο δίκτυο TESTA θα φέρουν νέες
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• Υπηρεσίες portal σε υπηρεσίες τοπικών domain  
Πλάνο ονοματοδοσί• ας και διευθυνσιοδότησης ΙΡ για Ευρωπαϊκές 

•  
• 
• ισμένα επίπεδα ασφαλείας στα local domains  

4.11. Το Δίκτυο OLISnet 

nline Information Services) είναι ένα ιδιωτικό 
δίκτυο δεδομένων του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Αν τ

ι ρ  

 εταιρικών 
επικοινωνιών και στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εθνικές 
διοι ήσεις τις μόνιμες αντιπροσωπείες τους και τις γραμματείες τους, 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα των επιτροπών του ΟΟΣΑ και των 

Το δίκτυο OLISnet είναι ένα on-line δίκτυο για εύρεση πληροφοριών 
και αλλ

π ν ι 

δες συνδιάλεξης επιτροπών, και σε 
δημόσιες πληροφορίες που διατίθενται από το δικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ. 
Παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες όπως και όποτε είναι επιθυμητό, 

πους των διοικήσεων να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι για συνεδριάσεις και να μπορούν να συνεισφέρουν στις 
δημόσιες συζητήσεις πιο αποδοτικά. Γενικά μέσω του OLISnet υπάρχει 
καλύτε

ΞΙΣ» στο Δήμο Αμπελοκήπων 

ο Αμπελοκήπων έχει 
ι περιλαμβάνει την κεραία 

oint με την κεντρική 
εραία που βρίσκεται στην Α.Τούμπα και ανήκει στη Forthnet, τον ανάδοχο 
ηλαδή του έργου στη Νησίδα 3 (Ν. Θεσσαλονίκης).   

 Η τοποθέτηση του ιστού από τους αναδόχους παρουσίασε πολλά 
υκνή δόμηση της περιοχής των Αμπελοκήπων και 

           

Διοικήσεις  
Απλούστερες διαδικασίες ανταλλαγής e-mail στο EuroDomain  
Εγγυήσεις παροχής υπηρεσιών από άκρο σε άκρο  
Εναρμον

Το δίκτυο OLISnet50 (O

άπ υξης)51 που παρέχεται με τη μορφή Extranet σε επιλεγμένους χρήστες 
κατόπιν α τήσεως. Με τη χ ήση αυτού του δικτύου βελτιώνεται και 
διευρύνεται η διακίνηση πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη - μέλη και τον 
ΟΟΣΑ. Συντελεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των

κ

εξαρτόμενων μελών του. 

ηλεπίδραση μεταξύ των εθνικών διοικήσεων κρατών - μελών και άλλων 
εξουσιοδοτημένων οργανισμών και υ ηρεσιώ . Παρέχε σε εξουσιοδοτημένους 
επιτελείς πληροφορίες απαραίτητες για υποστήριξη συνεδριάσεων καθώς και 
την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλους συναδέλφους τους στο πλαίσιο 
επιτροπών.  

Το δίκτυο OLISnet παρέχει εύκολη πρόσβαση σε έγγραφα, 
δημοσιεύματα, στατιστικά προϊόντα, ομά

δίνοντας τη δυνατότητα σε αντιπροσώ

ρη και αποδοτικότερη κυκλοφορία πληροφοριών του ΟΟΣΑ. 
 
 

4.12. Το Δίκτυο «ΣΥΖΕΥ

 Η εγκατάσταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο Δήμ
ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο του 2005 κα
ασύρματης ζεύξης LMDS η οποία λειτουργεί ως point-to-p
κ
δ

προβλήματα καθώς η π

                                      
50 http://olisnet.oecd.org 
51 http://www.oecd.com 
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ειδικά  απέτρεπε την άμεση 
οπτική
που β ο Καλοχώρι. Αυτό συμβαίνει γιατί στις συνδέσεις LMDS 
χρε ζε  στο 
τέλος  πιο μακριά από 
άποψη
 Βάση των όσων αναλύθηκαν και αναπτύχθηκαν παραπάνω και αφορούν 

MDS συστημάτων, η εγκατάσταση του Δικτύου 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στο Δήμο Αμπελοκήπων έχει γίνει ακριβώς βάση αυτών των 
προδια

του τομέα γύρω από το Δημαρχιακό Μέγαρο
 επαφή της κεραίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ με την κεντρική κεραία της εταιρίας 
ρίσκεται στ

ιά ται άμεση και καθαρή επαφή μεταξύ των δεκτών. Για το λόγο αυτό
επιλέχτηκε η κεραία της Α. Τούμπας αν και είναι πολύ
 απόστασης από ότι αυτή του Καλοχωρίου. 

τον τρόπο σύνδεσης των L

γραφών που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. και την άδεια που χορηγήθηκε 
στη Forthnet από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.)52. Η εγκατάσταση αυτή φαίνεται στη φωτογραφία που ακολουθεί 
(Σχ.4.17): 
 

 
Σχ.4.17.  Η εγκατάσταση του συστήματος LMDS για την παροχή των υπηρεσιών του «

Αμπελοκήπων (Η φωτογραφία προέρχεται από την οροφή του κτιρίο
ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στο Δήμο 
υ) 

 
 ς

 Δεκεμβρίου του 2005.  

                                                

 Με την παραπάνω εγκατάσταση, ο Δήμο  Αμπελοκήπων θα είναι σε 
θέση να επικοινωνεί χωρίς χρέωση και με την κλήση 3ψήφιου αριθμού, τόσο 
με τις υπηρεσίες του που βρίσκονται εκτός του Δημαρχιακού Μεγάρου, όσο 
και με τις υπηρεσίες που βρίσκονται σε άλλα μέρη της χώρας και στις οποίες 
το Δίκτυο θα τεθεί και αυτό σε λειτουργία στα τέλη του
 Ο συγκεκριμένος Δήμος ανήκει στους μεσαίους φορείς και για το λόγο 
αυτό το εύρος ζώνης του Διαδικτύου που θα παρέχεται από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 
1-2001 της Ε.Ε.Τ.Τ. 52 Απόφαση 203 Συν./10-0
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θα είναι στα 4Μbps. Οι ταχύτητες αυτές θεωρούνται πολύ μεγάλες και για το 
λόγο αυτό οι συναλλαγές του Δήμου μέσω Internet θα γίνονται ταχύτατα. 
Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα μέσω υποβολής αναλυτικών καταστάσεων 
προσωπικού στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) να παρέχονται στους 
υπαλλήλους δωρεάν e-mail και να διατηρούνται τα παλαιότερα σε ισχύ μέσω 
εξυπηρέτησης όμως (με τη μέθοδο της αναδρομολόγησης) του Δικτύου 
ΣΥΖΕ« ΥΞΙΣ» (Σχ.4.18). 

 
 

 
 

Σχ.4.18. UPS, RACK και δρομολογητής πρόσβασης Cisco για την πρόσβαση στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

.1. Οι προοπτικές από τη Διαχείριση των Πληροφοριακών 
Συστημάτων στην Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Από όλα τα παραπάνω τα οποία έχουν αναφερθεί αναλυτικά, είναι 
εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων 
για την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ σημαντικός 
τόσο για τη λειτουργία της ίδιας της Αυτοδιοίκησης ως Θεσμού, όσο και για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Ο ρόλος τους γενικά 
είναι πολύ σημαντικός για διάφορους λόγους: 
 

• Οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι-
Κοινότητες) και Β΄ Βαθμού (Νομαρχίες-Περιφέρειες) έχουν αυξηθεί 
κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.  
Υπάρχει τάση μετακύλισης αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση με 

σκοπό την αποσυμφόρηση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την ταχύτερη 
και πιο άμεση διεκπεραίωση των συναλλαγών. Για να πραγματοποιηθεί αυτό 
όμως χρειάζεται το ανάλογο τεχνολογικό και επιστημονικό υπόβαθρο. Ένα 
ολοκληρωμένο, δηλαδή, Πληροφοριακό Σύστημα που να ικανοποιεί όλες τις 
απαιτήσεις ενός Ο.Τ.Α. και να διεκπεραιώνει μεγάλο όγκο συναλλαγών σε 
μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα όμως θα πρέπει ο Οργανισμός αυτός να 
πλαισιώνεται από στελέχη εξειδικευμένα στις νέες τεχνολογίες που να είναι 
ικανά να συντηρούν, να εξειδικεύουν, να βελτιώνουν, να προσαρμόζουν, να
αναβαθμίζουν και να αναπτύσσουν τις χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Τα
σύγχρ .Τ.Α. 
υμβάλλουν αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση με τις δυνατότητες 
ου έχουν και οι οποίες αναλύθηκαν εκτενώς παραπάνω. 

 
• Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την πάταξη του φαινομένου της 

γραφειοκρατίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Η διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων για την υποστήριξη της 

οπικής Αυτοδιοίκησης είναι ικανή να πατάξει σε έναν αρκετά ικανοποιητικό 
αθμό το φαινόμενο της γραφειοκρατίας που υπάρχει στους Ο.Τ.Α. και στον 
υρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η ίδρυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών53 
.Ε.Π.) που υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α., έχει δώσει σημαντικές 
ύσεις έως τώρα στο φαινόμενο αυτό. Εκατοντάδες πιστοποιητικά εκδίδονται 
ε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αφορούν όλους τους τομείς της 
αθημερινότητας. Ακόμη, δίδεται στους πολίτες η δυνατότητα να παραλάβουν 

                                              

5

 
 

ονα Πληροφοριακά Συστήματα με τα οποία έχουν εφοδιαστεί οι Ο
σ
π

Τ
β
ε
(Κ
λ
σ
κ

   
53 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ» 
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τις αιτήσεις τους μέσω Διαδικτύου54 με τις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσής 
ους, χωρίς να απαιτείται οι ίδιοι να παρευρίσκονται στα κατά τόπους 
ημοτικά Καταστήματα για να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους.  

Η λειτουργία των Κ.Ε.Π.55 μέχρι τώρα έχει δώσει τις λύσεις αυτές που 
παιτούνται. Οι πολίτες φαίνεται να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν την 
προσπάθεια αυτή ενώ η γραφειοκρατία περιορίζεται πλέον στους Ο.Τ.Α. και 
α ν έχουν ενταχθεί ακόμη στη διαχείριση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων των Κ.Ε.Π. Αυτή η διαχείριση, η λεγόμενη 

κ ρ γ
ηθώρα των 

δικαιολογητικών και το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών και αποσυμφορεί 

συγχρονίσει τις διοικητικές και 
ικονομικές διαδικασίες. Οι Ο.Τ.Α. τα τελευταία χρόνια υποχρεώθηκαν να 
αποκτήσου μ
έπειτα 
νέα δε είσοδος στην Ο.Ν.Ε. κ.ά.), που 
απαιτο

κε και η αύξηση της 
ταχύτητας των υπολογιστικών συστημάτων. Σήμερα, οι περισσότεροι Ο.Τ.Α. 
της χώ υ s r n
συνδέσ ιασυνδέσεις κτιρίων μεταξύ 
τους 

τ
Δ

α

φορά τις συναλλαγές οι οποίες δε

«Ηλε τρονική Διακυβέ νηση», ικανοποιεί σε με άλο βαθμό τις απαιτήσεις 
για γρήγορη διεκπεραίωση των συναλλαγών, περιορίζει την πλ

σημαντικά μεγάλο μέρος των διοικητικών εργασιών.  
 

• Συνολικός Εκσυγχρονισμός των διοικητικών και οικονομικών 
διαδικασιών. 
Η διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εκ
ο

ν ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα ( ε επιλογή αναδόχων 
από πανελλήνιους διαγωνισμούς) προκειμένου να προσαρμοστούν στα 
δομένα (τεχνολογική εξέλιξη, 
ύσαν καινούριες μεθόδους διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό, 

απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες, υπάρχει συνεχής έλεγχος των δεδομένων, 
περιορίστηκαν οι πιθανότητες σφαλμάτων και οι Ο.Τ.Α. βρίσκονται πλέον σε 
θέση να ελέγχουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις συναλλαγές τους και τα 
οικονομικά αποτελέσματά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ανωτέρω 
αποτελεί ο Δήμος Νεάπολης56, ο οποίος είναι και ο πρώτος Δήμος πανελληνίως 
(μαζί με το Δήμο Αθηναίων), που απέκτησε πιστοποίηση ISO στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του προς τους πολίτες με τη χρήση ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος. 

 
• Αύξηση της ταχύτητας των υπολογιστικών συστημάτων. 

Για την καλύτερη λειτουργία και διαχείριση των Πληροφοριακών 
Συστημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μοιραία απαιτήθη

 ρας, διαθέτουν σύγχρονο ς erve s, αναβαθμισμένους clie ts, 
εις στο Διαδίκτυο με μεγάλο εύρος ζώνης, δ
μέσω μισθωμένων γραμμών, τηλεφωνικά κέντρα υψηλής 

λειτουργικότητας και τελευταίας τεχνολογίας, μεγάλες ταχύτητες διακίνησης 
δεδομένων εντός των LAN των Δήμων. Η ανάγκη απόκτησης αυτών των 
συστημάτων, έφερε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Αυτοδιοίκησης, απλοποίησε το φόρτο εργασιών των υπαλλήλων, αύξησε 
σε σημαντικό βαθμό το χρόνο εκτέλεσης των συναλλαγών και απέδωσε τα 
μέγιστα στην πάταξη μέρους της γραφειοκρατίας.  

                                                 
54 http://www.kep.gov.gr 
55 Ν.3013/02 (Φ.Ε.Κ. 102/41) άρθρο 31 περί σύστασης των Κ.Ε.Π. 
56 http://www.ota.gr/neapolis 
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• Εναρμόνιση των Πληροφοριακών Συστημάτων με τις πραγματικές 

ανάγκες των Ο.Τ.Α. 
Τα Πληροφοριακά Συστήματα που υποστηρίζουν την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση λόγω της δομής και της λειτουργικότητας τους, είναι ικανά να 
προσαρμοστούν στις πραγματικές ανάγκες του κάθε Ο.Τ.Α. για όσο το 
δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να γίνει με τις κατάλληλες 
παραμετροποιήσεις των εφαρμογών που προσαρμόζουν το Πληροφοριακό 
Σύστημα στα ερωτήματα των χρηστών. Οι παραμετροποιήσεις αυτές μπορούν 
να αφορούν τόσο το Graphic User’s Interface (GUI) όσο και τη δομή της 
εφαρμογής συνολικά. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις του χρήστη που ζητά να 
διορθώνονται εκτυπωτικά, να αλλάζουν παράμετροι υπολογισμών ή οι φόρμες 
συμπλήρωσης και καταχώρησης ικανοποιούνται εύκολα και άμεσα από ένα 
προ ρ μ υ λ ο Τ.

Τ  η δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένα άτομα 
(Admin λ   

ρ ς σ
τ ις ο

τ
Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Η  
Συστημάτω ι

ό ικ  κ

αι τόσο από τις Κεντρικές 
Διοικήσεις, όσο και από τις Διοικήσεις των Ο.Τ.Α., το πρόβλημα της 
γραφειοκρατίας παραμένει οξύ. Πολλές συναλλαγές και διαδικασίες 

πολλά από τα οποία 
η συγκέντρωσης των 

σα μοσμένο Πληροφοριακό Σύστη α πο ειτουργεί στ ν Ο. Α.  
έλος, δίνεται

istrators) να αλ άζουν παραμέτρους ή να διορθώνουν προβλήματα που 
παρουσιάζονται στη διαχείριση των εφαρμογών επεμβαίνοντας στη Βάση 
Δεδομένων και στον Source Code. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφόρων 
προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα SQL Navigator, που 
χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμπελοκήπων και δίνει τη δυνατότητα στον 
Administrator να διορθώνει πα αμέτρου  και να συντάσ ει scripts, τα οποία 
τρέχοντας σ η ΒΔ, ικανοποιούν τ  αλλαγές π υ απαιτούν οι χρήστες 
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Πληροφοριακού 
Συστήματος με τις ανάγκες του συγκεκριμένου Δήμου. 

 
 
 

5.2. Τα προβλήματα στη Διαχείριση ων Πληροφοριακών  
Συστημάτων για την 

 συστηματική και αποτελεσματική χρήση των Πληροφοριακών
ν στο χώρο της Τοπικής Αυτοδ οίκησης, συναντά πολλά εμπόδια 

στην υλοποίηση των στόχων της με αποτέλεσμα την επιβράδυνση του 
εκσυγχρονισμού των Ο.Τ.Α. και της εξοικίωσής τους στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών. Οι παράγοντες που αναστέλλουν πολλά από τα οφέλη της 
διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ενδογενείς και εξωτερικοί. 
Προέρχονται δηλαδή τόσο απ το εσωτερ ό των Ο.Τ.Α. αι οφείλονται στη 
γενική λειτουργία τους ως Θεσμοί και Οργανισμοί, όσο και από εξωγενείς 
παράγοντες που άμεσα επηρεάζουν την ομαλή διαχείριση συστημάτων και 
εφαρμογών. Αναλυτικότερα έχουμε τα παρακάτω: 
 

• Γραφειοκρατία 
Παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλλοντ

εξ ιτούν πληθώρα δικαιολογητικών, 
φημένα και υπάρχει έλλειψ

ακολουθούν να απα
δεν είναι καν μηχανογρα
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απαιτούμενων εντύπων από ένα πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα. Αυτό έχει ως 
απο λε ε δ
οικονομ αι την καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. Τα 
Πληροφορια τ ι

o ίν  α

 ι ό ς

 

ς.  
 

o ο κόστος αυξάνεται ακόμα περισσότερο όσο περισσότεροι είναι και οι 
χρήστες. Και αυτό γιατί κάθε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
διατίθεται με άδειες εγκατάστασης οι οποίες κοστίζουν πολύ ενώ 
π ίτ ο  χ
Ο ια 
ποσά για την ετήσια ανανέωση των αδειών και τη συντήρηση του 
λογισ

ναι αρκετά ισχυροί57, έτσι 
ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στους clients να κάνουν πολλές 
ρ  και να παίρνουν άμεσα απαντήσεις. Η δικτυακή 
υ

τέ σμα την πιβράδυνση των συναλλαγών, των ιοικητικών και 
ικών διαδικασιών κ

κά Συστήματα ων Ο.Τ.Α. δεν είνα  ακόμα προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες συγκέντρωσης δικαιολογητικών, τα οποία απαιτούνται από υπηρεσίες 
εκτός των Ο.Τ.Α. 

 
• Έλλειψη πόρων 

Αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο εμπόδιο στην ανάπτυξη και 
αναβάθμιση μεγάλων Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και αυτές που ήδη 
απαιτούνται είναι κατά κανόνα πολύ ακριβές διότι: 

 
 
 Το RDBMS που συνήθως απαιτείται ε αι η Oracle, η οποία είν ι πολύ 
ακριβή τόσο στην αγορά όσο και στην εγκατάσταση.  
 
o Τα Πληροφοριακά Συστήματα που διαχειρίζονται τα δεδομένα των 
Ο.Τ.Α. είναι κατά κανόνα προσαρμοσμένα σε Συστήματα Διαχείρισης 
Βάσεων Δεδομένων της Oracle. Αποτελούντα  απ  εκατοντάδε  και 
πολλές φορές χιλιάδες πίνακες που περιέχουν εκατομμύρια γραμμές 
(εγγραφές). Ο μεγάλος όγκος των δεδομένων απαιτεί και ένα σταθερό 
RDBMS. Η Oracle δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα με αρκετά μεγάλο 
όμως κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρηση

 Τ

α αιτε αι μία (1) μόν  άδεια για κάθε μοναδικό ρήστη. Έτσι, ένας 
.Τ.Α. που απαιτεί 50 άδειες εγκατάστασης client, ξοδεύει πολλαπλάσ

μικού, από έναν αντίστοιχο Ο.Τ.Α., οι υπηρεσιακές ανάγκες του 
οποίου απαιτούν την ύπαρξη και χρήση 5-10 αδειών χρήσης του 
Πληροφοριακού Συστήματος. 

 
o Με βάση τα παραπάνω, η εγκατάσταση του RDBMS και του 
Πληροφοριακού Συστήματος με όλες τις παραμέτρους που πρέπει να 
οριστούν, απαιτεί ισχυρά υπολογιστικά συστήματα. Οι servers που 
αγοράζονται από τους Ο.Τ.Α. απαιτείται να είναι τελευταίας τεχνολογίας, 
με μεγάλη μνήμη και ταχύτατους επεξεργαστές. Παράλληλα, η δικτυακή 
υποδομή και ο εξοπλισμός της πρέπει να εί

ε ωτήσεις στη ΒΔ
ποδομή όμως είναι πολύ ακριβή, καθώς απαιτεί δομημένη καλωδίωση, 

routers, switches και RACKS που αυξάνουν μεν την ταχύτητα διακίνησης 

                                                 
57 Σε Δήμους μεσαίου μεγέθους, απαιτείται η ταχύτητα του Δικτύου να είναι 100Mbps 
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των δεδομένων, αυξάνουν όμως και το κόστος εγκατάστασης και 
συντήρησης δυσανάλογα. 

 
 

Το πρόβλημα αυτό παρατείνεται και διευρύνεται ακόμα περισσότερο, 
από τη στιγμή που οι Ο.Τ.Α. στο σύνολο τους αντιμετωπίζουν μεγάλες 
οικονομικές δυσχέρειες, που πολλές φορές δεν επιτρέπουν την προμήθεια 
τέτοιων  και του ανάλογου εξοπλισμού. Οι αρμοδιότητες που 
εκπίπτ Τοπική

ονδύλια για τη συντήρηση 
του χανογραφικού τους εξοπλισμού και της συντήρησης των 
Πληροφοριακών τους Συστημάτων. 

• 
Όπως σε κάθε φορέα του Δημοσίου τομέα, έτσι και στους Ο.Τ.Α., η 

μετά
νέες 
εργα
στάδ
Πληρ
αντιμ
δυνα α Πληροφοριακά 
υστήματα και ένα άλλο ποσοστό αρνήθηκε τη συμμετοχή του στις καινούριες 
διαδι
καινο

παρα
δυνα
Αυτο
εξακ
προσ ι .

• Έλλειψη γνώσεων 
β

έλλει
Πληρ
προγ
Δεν 
θέμα
σε se .
Ο.Τ.Α
των 
εξαιρ
λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος. 

 

 προγραμμάτων
ουν στην  Αυτοδιοίκηση από την Κεντρική Διοίκηση αυξάνονται 

συνεχώς, χωρίς όμως να υπάρχει ανάλογη αύξηση των κονδυλίων που 
απαιτούνται από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα 
πολλοί Ο.Τ.Α. αυτή τη στιγμή να μην διαθέτουν κ

μη

 
Νοοτροπία 

βαση από μία δεδομένη εργασιακή κατάσταση σε άλλη που ενσωματώνει 
τεχνολογίες και αρκετή τεχνογνωσία, συγκρούεται κατά κανόνα με την 
σιακή νοοτροπία. Πολλοί Ο.Τ.Α. αντιμετώπισαν προβλήματα κατά το 
ιο αυτής της μετάβασης σε νέα, πιο απαιτητικά και πιο πολύπλοκα 
οφοριακά Συστήματα καθώς οι καινούριες απαιτήσεις έρχονταν 
έτωπες με αρνητική προς αυτές στάση. Μεγάλο ποσοστό το εργατικού 
μικού δυσκολεύονταν να προσαρμοστεί στα νέ

Σ
κασίες, λόγω έλλειψης γνώσεων, κινήτρων ακόμη και φόβου για την 
ύρια κατάσταση που φάνταζε από δύσκολη έως ακόμη και απειλητική. 
Γενικά ένα μεγάλο μέρος αυτών των προβλημάτων έχει εξομαλυνθεί, 

μένει όμως μία τροχοπέδη στην περαιτέρω αναβάθμιση και ανάδειξη των 
τοτήτων των Πληροφοριακών Συστημάτων στην υποστήριξη της Τοπικής 
διοίκησης, καθώς οι αλλαγές στη δομή τους που είναι αρκετά συχνές 
ολουθούν να αντιμετωπίζουν την έλλειψη τεχνογνωσίας και η 
αρμογή στα νέα δεδομένα γίνετα  πάντα με αργούς ρυθμούς  

 

Με άση τα προηγούμενα, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πως η 
ψη γνώσεων πάνω σε τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των 
οφοριακών Συστημάτων, δυσκολεύουν την προσαρμογή των 
ραμμάτων στις ανάγκες μηχανοργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
υπάρχει εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό στο να χειρίζεται 
τα εγκατάστασης των εφαρμογών, αναβάθμισης, εγκατάστασης patches 
rver και clients κ.ά  Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, πολλές φορές οι 
. καταφεύγουν στη λύση των εξωτερικών συνεργατών ή στα helpdesks 
αναδόχων εταιριών των Πληροφοριακών Συστημάτων, κάτι που είναι 
ετικά δαπανηρό. Επίσης λείπει η –σε καθημερινή βάση- υποστήριξη της 

• Συνεχής εκπαίδευση 
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Η ομαλή προσαρμογή των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος 
δεδομένα που παρουσιάζονστα ται και τις αλλαγές που επιτελούνται, απαιτεί 

αι τη συνεχή εκπαίδευση πάνω στη χρήση του Συστήματος. Η εκπαίδευση 
υτή όμως συναντά πολλές δυσκολίες καθώς:  

ς η ια
νήθως με τη διοργάνωση σεμιναρίων ή με 

άμεση εκπαίδευση από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της 
α αιρίας και πολλές φορές ακολουθείται αυτή η τακτική που 

μ ω

 ια  ό

 

κ
διοικητικές 

διαδικασίες για να παρέχει μία υψηλού επιπέδου άποψη για το τι γίνεται στην 
επι ρη  ERP παρακολουθεί, τα οικονομικά της επιχείρησης, 
στοιχε

ή ν α
μ

 παραγωγή ή τουλάχιστον όχι 
χωρίς   από τους ειδικούς της πληροφορικής. 

κ
α

 
o Πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπη με αρνητική διάθεση από την 
πλευρά των χρηστών. 
o Σε πολλούς Ο.Τ.Α. δεν υπάρχει εξειδικευμένο και αρμόδιο 
προσωπικό που να γνωρίζει το σύνολο των λειτουργιών, των 
εφαρμογών και των δυνατοτήτων των Πληροφοριακών Συστημάτων, 
έτσι ώστε να μεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις προς τους χρήστες. 
o Οι Ο.Τ.Α. αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλά χρήματα για να 
εκπαιδεύουν του  χρήστες πάνω στ  χρήση των Πληροφορ κών 
Συστημάτων. Αυτό γίνεται συ

ναδόχου ετ
όμως έχει και αμφίβολα αποτελέσματα. 

• Εξάρτηση από την Κεντρική Διοίκηση 
Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι Ο.Τ.Α. ναι μεν είναι 

αυτοδιοικούμενοι, αλλά οικονομικά δε στηρίζονται τόσο από τα δικά τους 
έσοδα όσο κυρίως από τις κρατικές επιχορηγήσεις μέσω των Κ.Α.Π. βάσει 
αυτών των επιχορηγήσεων, καταστρώνονται τα οικονο ικά σχέδια τ ν Ο.Τ.Α. 
και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η προμήθεια, εγκατάσταση και 
αναβάθμιση ενός Πληροφορ κού Συστήματος εξαρτάται απ  τα διαθέσιμα 
ταμειακά υπόλοιπα ενός Δήμου, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 
θέτουν σε λειτουργία τέτοια συστήματα. 

• Δεν υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης των Πληροφοριακών
Συστημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συστήματα E.R.P. 
Το ERP είναι τα αρχικά του Enterprise Resource Planning και 

σημαίνει προγραμματισμός των επιχειρηματικών πόρων. Είναι ένα σύστημα 
λογισμικού που στοχεύει να χρησιμεύσει ως σπονδυλική στήλη για ολόκληρη 
την επιχείρησή αι τον οργανισμό. 

Το ERP ενσωματώνει τις βασικές επιχειρηματικές και 

χεί ση/οργανισμό. Το
ία για το ανθρώπινο δυναμικό και (αν είναι εφικτό) πληροφορίες για την 

παραγωγ  όπως πότε ένα προϊόν πρέπει α φύγει από τις αποθήκες κ ι να 
πάει στα καταστή ατα. 

Ο πρωταγωνιστής στην αγορά ERP, και μία εταιρία που δημιούργησε 
την αγορά σε ένα βαθμό, είναι η Γερμανική SAP AG με την εφαρμογή R/3. 
Άλλες μεγάλες εταιρίες του χώρου είναι η PeopleSoft Inc, η Oracle Corp, Baan 
Co NV και η J.D. Edwards & Co. 

Πριν από την εμφάνιση του ERP κάθε κομμάτι του συνόλου 
προερχόταν και από διαφορετικό προμηθευτή και τα κομμάτια αυτά δεν 
επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Η λογιστική εφαρμογή δεν αντάλλαζε στοιχεία 
με την εφαρμογή που είναι υπεύθυνη για την

κόπο και προσπάθεια

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

206



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η κεντρική ιδέα πίσω από το ERP είναι ότι οι διάφορες λειτουργίες του 
λογισμικού πρέπει να επικοινωνούν ανάμεσα στα τμήματα της επιχείρησης. Σε 
ένα σύστημα ERP, η λογιστική εφαρμογή μπορεί να πληρώσει έναν 
προμηθευτή, μόλις ο υπεύθυνος υπάλληλος επιβεβαιώσει την παραλαβή των 
αγαθώ στην αποθήκη. Ομοίως οι εφαρμογές που τιμολογούν μπορούν να 
εκδώσουν
ότι τα ποθετημένα στο φορτηγό για αποστολή στον 
πελάτη ν β
γραφικ

(πως κ ν 
και τη
επιχείρ
αυτομ

ί α
σύστη
Συστή ιοίκησης έχουν ενιαία Βάση 
Δεδομέ υργίες των υπηρεσιών. Και εδώ 
βρίσκε

 

σταση μίας εταιρίας και θα καθορίσει 
την ικ ικ λλ

ριακών τους Συστημάτων με σκοπό να 
καλύψ τ

 και χρήματα. Η εγκατάσταση του λογισμικού σε μία 
επιχείρ

την επιχείρηση και συνήθως απαιτεί από τα 
στελέχ ί ς ς

 

ν 
 ένα τιμολόγιο αμέσως μόλις ο υπεύθυνος υπάλληλος επιβεβαιώσει 

 εμπορεύματα είναι το
. Όλα αυτά γίνονται με τη  ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμ αση και 
ή εργασία.  
Ο σκοπός του ERP είναι να αναπαράγει τις επιχειρηματικές διαδικασίες 
αταγράφουμε μια πώληση, πως ελέγχουμε το ωράριο των εργαζομένω
 μισθοδοσία) με το λογισμικό, καθοδηγώντας τους υπαλλήλους της 
ησης που είναι αρμόδιοι για τις διαδικασίες αυτές βήμα προς βήμα και 
ατοποιώντας όσες διαδικασίες χρειάζεται. 
Στην Τοπική Αυτοδιο κηση τεχνικά δεν μπορεί ν  λειτουργήσει τέτοιο 
μα και να ενσωματώσει όλες αυτές τις λειτουργίες. Τα Πληροφοριακά 
ματα υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδ
νων που διαχειρίζεται όλες τις λειτο
ται η πλήρης εξήγηση: ένας Ο.Τ.Α. που υπάγεται στην αρμοδιότητα του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στην 
αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται και διάφορα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 
Σκοπός τους είναι η διαχείριση εσόδων και εξόδων και η παροχή υπηρεσιών 
στους πολίτες. Η παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να κοστολογηθεί και να 
εκτιμηθεί σε καμία περίπτωση. Ένα σύστημα ERP διαχειρίζεται έσοδα και 
έξοδα, με σκοπό να βγάλει οικονομικά και στατιστικά αποτελέσματα βάσει των 
οποίων θα εκτιμήσει την οικονομική κατά

 ο ονομ ή της πολιτική για το μέ ον.  
α ERP χρησιμοποιούνται απΤ ό τις εταιρίες που διαθέτουν και 

διαχειρίζονται αποθέματα, αποθήκες κλπ, με σκοπό την αγοραπωλησία. Οι 
Ο.Τ.Α. έχουν αυτονομία εσόδων αλλά και εξάρτηση από την Κεντρική 
Διοίκηση μέσω των Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι). Τα έσοδα αυτά τα 
διαχειρίζονται μέσω των Πληροφο

ουν τις λειτουργικές ανάγκες ους και να παράξουν υπηρεσίες. Συνεπώς 
η χρήση E.R.P. ή η ενσωμάτωση των Πληροφοριακών Συστημάτων των 
Ο.Τ.Α. σε ERP θα ήταν κάτι εντελώς ανούσιο και εξαιρετικά δαπανηρό. 

Εξάλλου, αν υποθέταμε ότι τα ανωτέρω ήταν εφικτά, οι υποσχέσεις 
που δίνει το ERP είναι μεγάλες το ίδιο μεγάλες όμως είναι και οι απαιτήσεις σε 
χρόνο, προσπάθεια αλλά

ηση περιλαμβάνει συνήθως την μεταβολή των επιχειρησιακών 
διαδικασιών, δηλαδή ο τρόπος που οι εργαζόμενοι κάνουν την δουλειά τους 
αλλάζει. Έτσι οι αντίσταση των υπαλλήλων στις αλλαγές αυτές, μπορεί να 
είναι ένα σημαντικό αγκάθι για 

η της επιχε ρηση  να αναδείξουν τις διοικητικέ  τους δεξιότητες και τη 
διάθεση τους για αλλαγές.  

Βάση των προηγούμενων, αυτή τη στιγμή οι εταιρίες Μηχανοργάνωσης 
και Πληροφορικής που υποστηρίζουν τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού της 
χώρας μας, δεν έχουν προχωρήσει στη δημιουργία E.R.P. που να εξυπηρετούν
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ανάγκε

ε  

ροφοριακών Συστημάτων για την υποστήριξη της Τοπικής 
Αυτοδ

ος την κατεύθυνση αυτή. Η 
δημιου

Κ δ

 Εκλογικών Καταλόγων  και 
αποστ ν τ

ς των Δήμων της Ελλάδας. Τόσο το πολύ μεγάλο κόστος όσο και η 
δυσκολία προσαρμογής των E.R.P. στις ανάγκες των Ο.Τ.Α. καθιστούν 
απαγορευτικό ένα τέτοιο γχείρημα. 

 

5.3. Οι μελλοντικές προοπτικές 

Οι προοπτικές που διαφαίνονται για την περαιτέρω αναβάθμιση στη 
διαχείριση των Πλη

ιοίκησης είναι πολλές και σημαντικές. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί ως 
μείζονος σημασίας το ζήτημα της σωστής και ασφαλούς διαχείρισης των 
συστημάτων, με ταυτόχρονη αναβάθμισή τους όποτε αυτό είναι απαιτητό. 

Προσπάθεια γίνεται ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) πρ

ργία των Κ.Ε.Π. συνέβαλλε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 
Πληροφοριακών Συστημάτων για την αναβάθμιση του ρόλου και του θεσμού 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. To Υπουργείο μέσω της εγκατάστασης και 
λειτουργίας Proxy Server, έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μία πανελλήνια 
Βάση Δεδομένων από την οποία αντλούνται πληροφορίες για την έκδοση 
πιστοποιητικών, αδειών, βεβαιώσεων και άλλου είδους διοικητικών πράξεων, ο 
αριθμός των οποίων αυτή τη στιγμή υπολογίζεται στις 850 με συνεχώς 
ανοδική τάση. Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» που χρησιμοποιούν τα 
.Ε.Π. ίνει επίσης τη δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης πρωτοκόλλου σε 
όλες τις συναλλαγές και διασφαλίζει τη διαφάνεια και τις συναλλαγές του με 
τη χρήση πρωτοκόλλου SSL (Secure Socket Layer). 

Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. επίσης προσάρμοσε στα Πληροφοριακά Συστήματα 
των Ο.Τ.Α. τη δυνατότητα ενημέρωσης των 58

ολής των ενημερωμένων αρχείω  στις Κεντρικές Υπηρεσίες ου 
Υπουργείου στην Αθήνα. Στη συνέχεια, η ενημέρωση περνά στη Β.Δ. του 
Internet όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί με απλή καταχώρηση να 
ζητήσει πληροφορίες για τα εκλογικά του στοιχεία και που ψηφίζει χωρίς να 
απαιτείται να απευθύνεται στις κατά τόπους υπηρεσίες των Δήμων και των 
Κοινοτήτων59 (Σχ. 5.1). Με τον τρόπο αυτό υπάρχει πλέον μετά από πολλά 
χρόνια σαφέστατη εικόνα για το Ελληνικό Εκλογικό Σώμα. 

 

                                                 
58 Ν.2623/98 Περί ανασύνταξης Εκλογικών Καταλόγων, Αρ.Εγκυκλίου 5/31593/22-9-2000 
Περί Κωδικοποίησης Εκλογικών Διαμερισμάτων και Δομής και περιεχομένου ηλεκτρονικών 
αρχείων και 5/12733/26-3-2002 περί Ανασύνταξης Εκλογικών Καταλόγων  
59 http://www.ypes.gr/services/eea/eea.htm 
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Σχ. 5.1. Η φόρμα ενημέρωσης των εκλογέων Δημοτών 

 
 

Επίσης, μεγάλη σημασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στοίχημα για 
την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση πληροφοριών αποτελεί η Σύσταση 
του Νέου Εθνικού Δημοτολογίου60. Πρόκειται για τη συγκέντρωση, στο 
πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, των εγγραφών και 
μεταβολών των Ελλήνων Δημοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα 
Δημοτολόγια όλων των Δήμων και των Κοινοτήτων της χώρας μας, γεγονός 
που απλουστεύει σημαντικά τη συγκέντρωση δικαιολογητικών από τους 
πολίτες μέσω των Ο.Τ.Α. και των Κ.Ε.Π. Το έργο της κατάρτισης του Εθνικού 
Δημοτολογίου έχει ανατεθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ). Στη 
Διεύθυ

  

 πολύ σημαντικά 
στοιχεία που θα ωθήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη και την 
ευημερία με τη χρήση σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Στον αντίποδα, πολλά είναι τα προβλήματα που πρέπει ακόμα να 
επιλυθούν. Η συνεχής ανάπτυξη, αναβάθμιση και παρακολούθηση ενός 
Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτεί 
εξειδικευμένο προσωπικό με άριστες γνώσεις πάνω στα συστήματα, διάθεση 
για προσφορά και προοπτική για εξέλιξη του συστήματος. Όλα αυτά για να 
επιτευχθούν απαραίτητο είναι να υπάρχουν περισσότεροι πόροι προς τους 
Ο.Τ.Α. από την Κεντρική Διοίκηση, λιγότερη εξάρτηση από αυτή σε κοινωνικό 
και πολιτικό επίπεδο και πλήρης αναδιοργάνωση των απαιτήσεων και των 
αναγκών του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αναμένεται 
να συσταθεί Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου για αυτό το σκοπό, ενώ προωθείται 
προς επεξεργασία στο ΣτΕ σχέδιο Π.Δ. που προβλέπεται για τον καθορισμό 
των αρμοδιοτήτων και κάθε άλλου συναφούς ζητήματος 

Οι προοπτικές όμως δε σταματούν εδώ. Το Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» το 
οποίο είναι έτοιμο προς εφαρμογή από τους Ο.Τ.Α., αποτελεί το πείραμα του 
μεγάλου εκσυγχρονισμού όλων των Δήμων και των Κοινοτήτων της χώρας. Οι 
δυνατότητες που έχει να επιδείξει σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και οι 
υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης, είναι μερικά από τα

                                                 
60 Ν.3274/2004, Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/19-10-2004, «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού 
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Στις μελλοντικές προοπτικές μπορεί να ενταχθούν ακόμη και σχέδια 
περαιτέρω ενοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Ο.Τ.Α. που δεν 
θα ικανοποιούν μόνο τις ανάγκες γρήγορης έκδοσης και διαχείρισης κάθε 
είδους πιστοποιητικών (Ενιαία Βάση Δημοτολογίου) αλλά και την έκδοση 
αδειών καταστημάτων, την είσπραξη των Δημοτικών Τελών, τη διαχείριση 
Εσόδων και Εξόδων και την έκδοση οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων 
σε Πανελλήνια κλίμακα για καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο των 
πεπραγμένων των Ο.Τ.Α. Επίσης φιλόδοξο σχέδιο μπορεί να αποτελέσει και 
ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας υπό την ευθύνη και 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). Με ένα τέτοιο σύστημα όλες οι διατάξεις που 
αφορούν τη μισθολογική πολιτική, την απόδοση του Φόρου Εισοδήματος, τις 
εισπράξεις και αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Ταμείων Ασφάλισης κλπ, μπορούν
να γίνονται σε πραγματικ ς της χώρας
χωρίς θυστερήσεις και αναστολές που επιβραδύνουν την ομαλή οικονομική 
ορεία των Ο.Τ.Α. 

ι

 εκάστοτε Κεντρικές 
Διοικήσ

 

της Τοπικής 
Αυτοδ

ώ τ

 
 

 
 ό χρόνο και άμεσα για όλους τους Δήμου

κα
π

Παρόμοια συστήματα μπορούν να διασυνδεθούν μέσω των σύγχρονων 
τεχνολογιών και κυρίως μέσω του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» με τα υπάρχοντα 
Πληροφοριακά Συστήματα άλλων υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 
Συνεπώς μιλούμε για μια πλήρη ενοποίηση όλων των υπηρεσιών του 
Δημοσίου σε ένα πανίσχυρο Πληροφορ ακό Σύστημα που θα διαχειρίζεται με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις λειτουργίες του Δημοσίου με γνώμονα 
πάντα την εξυπηρέτηση του Πολίτη και την οριστική πάταξη της 
γραφειοκρατίας στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Ένα τέτοιο εγχείρημα όμως έχει τεράστιο κόστος σε χρήματα και 
διάθεση ανθρώπινου δυναμικού που θα επιφορτιστεί με αυτές τις εργασίες. 
Παράλληλα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα 
Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έπληττε τον αυτόνομο χαρακτήρα 
των Ο.Τ.Α. οδηγώντας τους σε πλήρη εξάρτηση από τις

εις με παράλληλο εκμηδενισμό του Αυτοδιοικητικού Χαρακτήρα του 
Θεσμού. 

Τέλος, μέσω της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των φορέων, της 
αλλαγής νοοτροπίας πάνω στα εργασιακά θέματα και την εξάλειψη του φόβου 
που δημιουργεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον η διαχείριση ενός καινούριου 
Πληροφοριακού Συστήματος, η σωστή διαχείριση του ολοκληρωμένου και 
ασφαλούς Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη 

ιοίκησης θα δώσει τις προοπτικές ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού που 
ακόμη και τ ρα είναι κρίσιμες για την ασφαλή λει ουργία και υγιή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Β.1. Πηγές από το Internet 

 
1. http://www.ampelokipoi.gr 

2. http://www.eetaa.gr/ 

3. http://www.eetaa.gr/mixanorg/par-a.doc. 

4. http://www.eetaa.gr/mixanorg/par-b.doc. 

5. http://www.eetaa.gr/deltio/14-00/pliroforiki.htm 

6. http://www.forthnet.gr 

7. http://www.ote.gr 

8. http://www.infosoc.gr/ 

9. http://www.kep.gov.gr/ 

10. http://www.ypes.gr 

11. http://www.ypes.gr/services/eea/eea.htm 

12. http://www.ispo.cec.be/y2keuro/euroit.htm 

13. http://www.ispo.cec.be/y2keuro/src/eupract.htm 

14. http://www.daem.gr 

15. http://www.oracle.com 

16. http://www.singular.gr 

17. http://syzefxis.gov.gr 

18. http://www.klesthenis.gr 

19. http://www.oecd.gr 
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20. http://olisnet.oecd.org 

21. http://www.syzefxis.gov.gr/zipFiles/p1.zip 

22. http://www.syzefxis.gov.gr/gr/network 

23. http://www2.syzefxis.gov.gr/default.aspx?id=170&nt=104&lang=1 

24. http://www.hellasgi.gr/papers3/Tsigani_Margy.doc. 

25. http://www.presspoint.gr/release.asp?id=77281 

26. http://www.research.admin.ntua.gr 

27. http://www.infosoc.gr/content/downloads/WP_draft_9.12.03.doc. 

28. http://www.special-edition.gr/DE_PER_PAL.html 

29. http://www.nagref.gr/anouncements/NAGREF_300905.pdf. 

.gr/neapolis30. http://www.ota  

31. http://www.01p.gr 

32. http://www.intracom.gr 

33. http://www.space.gr 

34. http://www.di.uoa.gr 

35. http://www.ntua.gr 

36. http://www.rc.aueb.gr 

37. http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/GREEK/main2.html 

.gr38. http://www.cityofathens  

ie39. http://www.keelan.  

dex.ath.2.asp40. http://www.nyloo.com/in  

-guide/index.htm41. http://www.exodus.gr/m  
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Β.2. Νόμοι-Διατάγματα-Έντυπο Υλικό 

.Ε.Κ. Α΄ 302/30-12-1999 «Περί ορισμού του 
του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του 

ων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ 

2. Π.Δ. 186/92 
3. Ν.3205/2003, Φ.Ε.Κ. Α΄297/23-12-20033 Μισθολογικές 

Ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., Μονίμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και 
αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομία, του Πυροσβεστικού και 
Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις  

4. N.1065/80, άρθρα 205-213 
5. Ν.1416/84 
6. Ν. 2539/97 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Καποδίστριας) 
7. Ν.1250/82 «Καθιέρωση των Πολιτικών Γάμων» 
8. Π.Δ. 391/82 «Καθιέρωση των Πολιτικών Γάμων» 
9. Ν.3013/02 (Φ.Ε.Κ. 102/41) άρθρο 31 περί σύστασης των Κ.Ε.Π. 

1. Π.Δ. 315/99, Φ
περιεχομένου & 
κλαδικού λογιστικού σχεδίου Δήμ
Βαθμού)» 
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10. Ν.3274/2004, Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/19-10-2004, «Οργάνωση και 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ 
Βαθμού» 

11.  Ν.3013/02 Φ.Ε.Κ. Α΄ 102/2-5-2002, «Περί ανασύνταξης 
Εκλογικών Καταλόγων» 

12.  Ν.2623/98, Φ.Ε.Κ. Α΄ 139/25-6-1998, «Ανασύνταξη των 
εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής 
διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

13.  Εγκύκλιος 5/31593/22-9-2000 Περί Κωδικοποίησης Εκλογικών 
Διαμερισμάτων και Δομής και περιεχομένου ηλεκτρονικών 
αρχείων 

14.  Εγκύκλιος 5/12733/26-3-2002 περί Ανασύνταξης Εκλογικών 
Καταλόγων  

15.  Απόφαση 203 Συν./10-01-2001 της Ε.Ε.Τ.Τ. για την 
αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας ευρυζωνικών 
δικτύων 

16.  Κανονισμός 3605/03 του Συμβουλίου της Ε.Ε. 
17.  CENELEC, ENV. 50166-2/1995 (Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Ηλεκτρονικής Τυποποίησης) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Πέρα α
για την υπ
προσφέρει τα
κυρίως από τ υτοδιοίκηση. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 

 
1. ΔΗΜΟΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΘΕ
3. ΠΟΛΙΤΙΣΜ
4. ΟΡΓΑΝΙΣΜ
5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ
6. ΔΗΜΟΤ ΝΑΙΩΝ  
7. ΔΗΜΟΤ ΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
8. Κ.Ε.Κ. Δ
9. ΔΗΜΟΣ Κ
10. ΔΗΜΟ
11. ΔΗΜΟ
12. ΔΗΜΟ
13. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
14. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
15. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  

 
 
 

Το Πελατολόγιο της Δ.Α.Ε.Μ. 

πό την παροχή και διάθεση ενός πλήρους και ολοκληρωμένου Π.Σ. 
οστήριξη της Λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων, η Δ.Α.Ε.Μ. 
 ανωτέρω προγράμματα και σε άλλους φορείς που προέρχονται 
ην Τοπική Α

 ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗ
ΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜ
ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΗΦΙΣΙΑΣ 

Σ ΔΑΦΝΗΣ 
Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
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16. ΔΗΜΟ
17. ΔΗΜΟΣ Κ
18. ΔΗΜΟΣ Π  Ν. ΣΑΜΟΥ 
19. ΔΗΜΟ
20. ΔΗΜΟΣ Α
21. ΔΗΜΟ
22. ΔΗΜΟΣ Μ
23. ΔΗΜΟΣ Τ
24. ΔΗΜΟΣ Ε
25. ΔΗΜΟ
26. ΔΗΜΟΣ Δ
27. ΔΗΜΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ  
28. ΔΗΜΟ
29. ΚΟΙΝΟΤΗ ΔΡΙΟΥ  
30. ΚΟΙΝΟ
31. ΔΗΜΟΣ Θ
32. ΔΗΜΟΣ Θ Υ  
33. ΕΛΛΗΝ ΚΗΣΗΣ 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α
34. ΛΙΜΕΝΙΚΟ
5. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
6. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
7. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

 

Οι Προδιαγραφές της Δομημένης καλωδίωσης του Δικτύου 
«Σ

 
εξωτερικές και εσωτερικές καλωδιώσεις. 

η ενός Δικτύου 
ουν καλωδιακά τα κτίρια 
ltimode) που σχεδιαστικά 

καταλήγουν στον κεντρικό κατανεμητή κόμβου. 
σεις συνήθως συμπεριλαμβάνεται υλοποίηση 

 τηλεφωνικά καλώδια χαλκού για την σύνδεση των 
του ΟΤΕ και την διανομή εσωτερικών 

τηλεφωνικού κέντρου μεταξύ κτιρίων. 

Σ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ 
ΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
ΡΤΑΣ  

Σ ΛΕΡΟΥ  
ΕΣΣΗΝΗΣ  
ΥΡΝΑΒΟΥ  
ΛΑΣΣΟΝΑΣ  

Σ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΙΣΤΟΜΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Σ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
ΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝ

ΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ  
ΕΡΜΗΣ  
ΕΡΜΑΙΚΟ

ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙ
. ΑΕ)  

 ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
3
3
3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΖΕΥΞΙΣ» 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι προδιαγραφές για τη Δομημένη 
Καλωδίωση κτιρίων. Οι Καλωδιώσεις ενός κτιρίου χωρίζονται εν γένει σε

 

Π.Β.1. Εξωτερικές Καλωδιώσεις 

 Οι εξωτερικές καλωδιώσεις αφορούν στην υλοποίησ
Κορμού, από καλώδια οπτικών ινών, που συνδέ
μεταξύ τους. Τα καλώδια οπτικών ινών (12-mu
εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό, 
Επίσης στις εξωτερικές καλωδιώ
ζεύξης με πολύζευγα
κτιρίων με το δίκτυο 
γραμμών/υπηρεσιών του 
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Π.Β.2. Εσωτερικές Καλωδι

 Η εσωτερική καλωδίωση θα πρ
ανάγκες του φορέα για ένα μεγάλο
ικανότητα εξέλιξης 
απαιτήσεις και την τ
παίξει η καλωδίωση που θα
λόγο αυτό η δομημένη
πρότυπο ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ 56
καθορίζουν το Σύστη
πρότυπα ISO/IEC 11801, EN 50173.
περιλαμβάνει τις οριζόντι
καλωδιώσεις οπτικών ινών
φωνής και δεδομένων. 

 

Π.Β.3. Προδιαγραφές Καλωδίωσης 

 Τα κτιριακά συγκροτήματα σ
σε κόμβους, κτίρια και ορόφ
 Η καλωδίωση θα πρέπει
να χωρίζεται σε δύο

ώσεις 

έπει να είναι σε θέση να καλύψει τις 
 χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει την 

της προσφερόμενης υποδομής μαζί με τις μελλοντικές 
εχνολογία. Σοβαρότατο ρόλο στην ικανότητα αυτή θα 

 εγκατασταθεί, βοηθώντας τέτοιες εξελίξεις. Για το 
 καλωδίωση θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως το 
8Α και τις προσθήκες του, TSB 36 και TSB 40Α, που 

μα Δομημένης Καλωδίωσης, καθώς επίσης και τα 
 H Εσωτερική Καλωδίωση των κτιρίων 

ες και κατακόρυφες καλωδιώσεις χαλκού και τις 
 που θα καλύψουν τις ανάγκες των εφαρμογών 

ε επίπεδο καλωδιακού δικτύου χωρίζονται 
ους κτιρίων. 

 να ακολουθεί ακτινική (star) αρχιτεκτονική και 
 υποσυστήματα: 

 
Το ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Α της καλωδίωσης που αφορά τις καλωδιώσεις και 

τές που θα υλοποιηθούν στο εσωτερικό κάθε κτιρίου και 
συνδέει τους χρήστες με τις ενεργές συσκευές.  

 τ ς τ
τές Κτιρίων του Κόμβου μεταξύ τους. 

 

 εσωτερικό καλωδιακό δίκτυο των 
τιρίων θα πρέπει να υλοποιηθεί με επιλογή κατάλληλων υλικών ώστε να 
αποτελεί ένα ενιαίο καλωδιακό σύστημα μετάδοσης φωνής - δεδομένων και 

ρφώνονται με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 
568 A ή ISO/IEC 11801 και είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001. Το καλωδιακό 

- 
τους κατανεμη

- Το ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Β ης καλωδίωση  που συνδέει ους Κεντρικούς 
Κατανεμη

 Το υποσύστημα Α θα πρέπει να υλοποιηθεί με υλικά χαλκού, 
Κατηγορίας 5 ενώ το υποσύστημα Β θα πρέπει να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με 
χρήση πολύτροπων οπτικών ινών. Το
κ

εικόνας. Τα υλικά πρέπει να συμμο

σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 
568A ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173 καθώς και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για 
την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (European Directives on Electromagnetic 
Compatibility 89/336/EEC και 92/31/EEC) και να υποστηρίζει μετάδοση 
δεδομένων σε ρυθμούς 155 Μbps/sec στα 100 μ. (preliminary draft ATM 
FORUM). 
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Π.Β.3.1. Καλωδιακό Υποσύστημα (Α) 

SI/TIA/EIA 568Α και ISO/IEC 11801. Η κατακόρυφη 
διασύνδεση των τηλεφωνικών πολύζευγων πρέπει να υλοποιείται με 
δύο ζευγάρια ανά RJ45 τηλεφωνικής αναμονής πληρώντας τα 
απαραίτητα πρότυπα διασύνδεσης ψηφιακών συσκευών και υπηρεσίες 

- Εγκατάσταση ενός κατανεμητή ανά όροφο. Σαφής διαχωρισμός 

ρίου. Σαφής διαχωρισμός Οριζόντιου 

Π.Β.3

 
των κτ δέσεων των πριζών θα 
πρέπει να γίνεται από το μπροστινό μέρος χωρίς να υπάρχει ανάγκη 
πεγκα π δ  

 σύμφωνα με T 568A pin/pair assign. Οι πρίζες πρέπει να πληρούν 
α διεθνή πρότυπα: 

 
- ANSI/ΤIA/ΕIA 568A 
- ΤIA/ΕIA TSB 40A Category 5  
- ISO/IEC 11801 

 Το υποσύστημα Α της εσωτερικής καλωδίωσης αφορά τις καλωδιώσεις 
και τους κατανεμητές που θα υλοποιηθούν στο εσωτερικό κάθε κτιρίου, θα 
συνδέει δε τους χρήστες με τις ενεργές συσκευές και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής: 
 

- Εγκατάσταση επίτοιχων διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών RJ 45 
κατηγορίας 5. 

- Οριζόντια καλωδίωση με καλώδια χαλκού UTP 4" ζευγών cat5, 
σύμφωνα με ANSI/TIA/EIA 568Α και ISO/IEC 11801. 

- Κατακόρυφη καλωδίωση με πολύτροπα καλώδια οπτικών ινών (12 
ινών) και χαλκού riser UTP 50 ζευγών cat3 για τηλεφωνική διασύνδεση, 
σύμφωνα με AN

ISDN. 

Οριζοντίου και Κάθετου πεδίου.  
- Εγκατάσταση ενός κατανεμητή κτι

και Κάθετου πεδίου. 
 
 

.2. Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες 

Διπλές επίτοιχες τηλεπικοινωνιακές πρίζες για την κάλυψη των αναγκών 
ιρίων. Η επιθεώρηση και αποκατάσταση των συν

α τάστασης της πρίζας, θα ρέπει να εγκαθίστανται ε σε ύψος περίπου 
40 cm από το πάτωμα και σε μέρος που θα διευκολύνει τη σύνδεσή τους με 
τις θέσεις εργασίας. Οι πρίζες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με 
προστατευτικά καπάκια για τις δύο υποδοχές RJ 45. 

Η σύνδεση των δύο εξόδων των πριζών θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίζει μία σύνδεση δεδομένων και μία σύνδεση φωνής. Υπάρχει όμως η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης αμφότερων των εξόδων για δεδομένα ή φωνή 
αναλόγως των αναγκών διότι οι έξοδοι είναι ισότιμες. Κάθε έξοδος θα 
αριθμείται με μονοσήμαντο αλφαριθμητικό συμβολισμό, αντίστοιχα δε, θα 
πρέπει να υπάρχει αρίθμηση στα πεδία μικτονόμησης όλων των κατανεμητών, 
σύμφωνα και με τα όσα ορίζει το διεθνές πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ-606. 

Σε κάθε έξοδο πρέπει να τερματίζονται πλήρως και τα 4 ζεύγη του UTP 
καλωδίου,
τ
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Π .3. Οριζόντια Καλωδίωση 

 Το οριζόντιο δίκτυο αποτελείται από οκτασύρματα καλώδια UTP 
κατηγορίας 5 και συνδ

.Β.3

έει τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες με το οριζόντιο πεδίο 
.Π.) του κατανεμητή κάθε ορόφου (ΚΟ). Τα καλώδια UTP που θα 

χρη μ ς
568Α κ 01. 
 υ
αρχιτε η την τοπολογία 
αστ α
σύρμα
οριζόν
 
μέγιστ ς
εγκατά
το πρό ΙΑ/ΤΙΑ 569, 570 καθώς και με τους κανονισμούς του Ελληνικού 
Κρά  
UTP μ πρίζας πρέπει να είναι συνεχή και θα 
τοπ ε
έλλειψ μής οδεύσεως, θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα 
ε κλειστό επίτοιχο πλαστικό κανάλι από αυτοσβηνόμενο PVC, χωρίς τρύπες. 

Η όδευση των καναλιών από τον κατανεμητή ορόφου ως την 
τηλεπικοινωνιακή πρίζα θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που δεν θα 

υ χώρου. Τα πλαστικά κανάλια που θα 
τοποθετηθούν θα πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο ή στην οροφή των 
ώρων

  

θ
α είναι πλήρη σε ποσοστό 

μεγαλύ

 

Π.Β.3.4. Κατανεμητής Ορόφου (Κ.Ο.) 

 κτιρίου θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας 
Κατ ε Κ.Ο). 

(Ο
σι οποιηθούν πρέπει να είναι πλήρω  συμβατά με τα πρότυπα TΙΑ/EΙΑ 
αι ISO/IEC 118
Για την λοποίηση του δικτύου θα πρέπει να ακολουθείται η 
κτονική δομημένης "ανοικτής" καλωδίωσης με βάσ

έρ , σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα TΙΑ/EΙΑ 568Α όπου και τα οκτώ 
τα της κάθε εξόδου πρίζας εργασίας θα είναι άμεσα συνδεδεμένα στο 
τιο πεδίο του κατανεμητή ορόφου (Κ.Ο.). 
Το οριζόντιο δίκτυο διανομής θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα 
ης ταχύτητας πρόσβασης στον τελικό χρήστη μέχρι 155 Mbps. Επίση  η 
σταση των συνδέσεων και των οδεύσεων χαλκού θα γίνει σύμφωνα με 
τυπο Ε

τους περί Ε.Η.Ε. όπως ορίζονται στο ΦΕΚ Β767 (31.12.92). Τα καλώδια 
εταξύ κατανεμητού ορόφου και 

οθ τούνται μέσα στην υπάρχουσα υποδομή όδευσης. Στην περίπτωση 
ης κατάλληλης υποδο

σ
 

διαταράσσεται η αισθητική ισορροπία το

χ  απ΄ όπου διέρχονται με κατάλληλα ούπα και βίδες γαλβανιζέ. Στα 
σημεία που χρειάζεται αλλαγή της κατεύθυνσης ή διακλάδωση των καναλιών, 
αυτή θα πρέπει να γίνεται με όλους τους κανόνες καλοτεχνίας και ασφάλειας 
και με άρτια εφαρμογή των καναλιών μεταξύ τους, για όσο το δυνατόν 
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στα ορατά σημεία. 
 Σε κάθε κανάλι α πρέπει να προβλέπεται χώρος για την μελλοντική 
εγκατάσταση καλωδίων, γι' αυτό και δεν θα πρέπει ν

τερο του 75% της χωρητικότητάς τους. 
 Οι οδεύσεις των καλωδίων UTP θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό μέγιστη απόσταση από πεδία 
ηλεκτρικών ρευμάτων όπως ορίζεται από το πρότυπο TΙΑ/EΙΑ 568Α. Για το 
λόγο αυτό, θα πρέπει να τηρούνται κατ' ελάχιστον οι αποστάσεις που 
προβλέπονται, μεταξύ καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς και η 
απόσταση μεταξύ UTP καλωδίων και λυχνιών φωτισμού ΝΕΟΝ. 

 

Σε όλους τους ορόφους του 
αν μητής ορόφου (
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 Ο Κατανεμητής ορόφου (Κ.Ο) αποτελείται από τρία πεδία: το Οριζόντιο 
Πεδίο Χαλκού (ΟΠΧ), το Τηλεφωνικό Κατακόρυφο Πεδίο Χαλκού (ΤΚΠΧ) και 

ητών (ΠΟΚ). Στο ΟΠΧ θα πρέπει να 
τερματίζουν πλήρως τα καλώδια από τις πρίζες των χρηστών. Τα (ΤΚΠΧ) θα 
ρέπει

ότητα χρήσης των πριζών και η προσθήκη επιπλέον 
ριζών  

ου το άλλο άκρο τους θα 
ιασυν

 
 

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και τερματισμού θα πρέπει να γίνουν 
ύμφωνα με τις συστάσεις του προτύπου ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α καθώς και του ΦΕΚ 
Β767 (31.12.92), για να διατηρηθεί η υψηλή απόδοση των υλικών. Οι 

αι σχεδιασμένοι και εξοπλισμένοι 
σύμφωνα με όσα ορίζει το πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 για την αποφυγή 

θα πρέπει να ακολουθείται ενιαία οργάνωση σε 

τα Πεδία των Οπτικών Κατανεμ

π  να έχουν πλήρη τηλεφωνική σύνδεση τεσσάρων αγωγών (2 ζευγών) με 
τον Κεντρικό Κατανεμητή Κτιρίου (ΚΚΚ.). Τα ΠΟΚ θα πρέπει να έχουν πλήρη 
σύνδεση 12 ινών με τον Κεντρικό Κατανεμητή Κτιρίου (ΚΚΚ.) Το μέγεθος των 
ΟΠΧ και ΤΚΠΧ θα πρέπει να υπερκαλύπτει κατά 10% τις ανάγκες ώστε να 
εξασφαλίζεται η εναλλαξιμ
π  εφ' όσον αυτό απαιτηθεί μελλοντικά.
 Στο ΟΠΧ θα πρέπει να τερματίζονται πλήρως όλα τα καλώδια UTP 4 
ζευγών cat5 από τις διπλές πρίζες του ορόφου. Στο ΤΚΠΧ ορόφου θα πρέπει 
να γίνονται οι τερματισμοί των πολύζευγων καλωδίων χαλκού RISER UTP 50 
ζευγών cat3 της κατακόρυφης καλωδίωσης π
δ δέεται με τα αντίστοιχα πεδία του Κατανεμητή του κτιρίου (ΚΚΚ). Οι 
κατανεμητές ορόφου θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
 

- Κατανεμητές χαλκού, πλάτους 19'', (Patch panels UTP) 48 θέσεων και 
48 θέσεων πλήρως συμβατούς με το πρότυπο ISO/IEC DIS 11801 και 
ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α 

- Τα απαραίτητα βύσματα RJ-45 UTP Category 5 για τον τερματισμό των 
UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της οριζόντιας καλωδίωσης και των 
UTP καλωδίων χαλκού 50 ζευγών της κατακόρυφης καλωδίωσης, να
είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ 568Α. 

 
 Στα παραπάνω Patch panel τα RJ 45 βύσματα να είναι 
προεγκατεστημένα από το εργοστάσιο. 
 Όλα τα Patch panel χαλκού που θα χρησιμοποιηθούν, να φέρουν 
πιστοποίηση ανεξάρτητου εργαστηρίου (UL) ότι πληρούν την τεχνική 
προδιαγραφή TSB 40Α της ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α και να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας (quality assurance standards) ISO 
9001. 
 Θα πρέπει να προσφέρονται Patchcords χαλκού UTP 4 ζευγών cat5 για 
τη μικτονόμηση του ΟΠΧ με τα ΤΚΠΧ και τις ενεργές συσκευές του 
κατανεμητή ορόφου. 
 Οι κατανεμητές θα πρέπει να τοποθετούνται σε ικριώματα επιδαπέδια 
μεταλλικά, με αντιστατική βαφή, πλάτους 19'', ύψους ανάλογου του μεγέθους 
των κατανεμητών χαλκού προσαυξημένου κατά 20%, βάθους 42 cm, με 
πόρτα που θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας (κοινό κλειδί για όλα τα 
ικριώματα) και δυνατότητα εισαγωγής καλωδίων από το πάνω και το κάτω 
μέρος. 
 
σ

κατανεμητές ορόφου θα πρέπει να είν

καταπονήσεων των καλωδίων καθώς και για την καλή διευθέτηση και 
οργάνωση αυτών. Επιπλέον, 

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

219



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ό που θα διευκολύνουν την εποπτεία και τις μελλοντικές επεμβάσεις και 
επεκτάσεις. 
 Οι κατανεμητές ορόφων θα πρέπει να τοποθετηθούν σε 
προστατευμένους και διαμορφωμένους χώρους και κατά προτίμηση δίπλα ή 
μέσα στα επιλεγμένα σημεία καθέτων οδεύσεων. 
 Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται το λογικό διάγραμμα της 
δομημένης καλωδίωσης ενός τυπικού κτιρίου (Σχ.Π.Β.1). 

λους 

 

υ

.Β.3

ρυφη Καλωδίωση του δικτύου των κτιρίων θα πρέπει να 

κού/εξωτερικού χώρου. Όλες οι καλωδιακές συνδέσεις του 
ποσυ

Σχ.Π.Β.1. Οι προδιαγραφές της δομημένης καλωδίωσης το  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 

Π .5. Κατακόρυφη Καλωδίωση 

 Για την Κατακό
χρησιμοποιηθεί καλώδιο χαλκού UTP 50'' ζευγών Category 3 για το 
τηλεφωνικό δίκτυο και πολύτροπη (multimode) οπτική ίνα 12 - ινών για την 
κατακόρυφη διασύνδεση του δικτύου δεδομένων. 
 Όλες οι οπτικές καλωδιακές συνδέσεις του υποσυστήματος Α θα πρέπει 
να υλοποιηθούν με καλώδια 12 οπτικών ινών multimode 62,5/125 μm 
εσωτερι
υ στήματος Β θα πρέπει να υλοποιηθούν με καλώδια 12 οπτικών ινών 
multimode 62,5/125 μm εσωτερικού/εξωτερικού χώρου. 
 

- Διάμετρος πυρήνα/περιβλήματος: 62,5/125 μm 
- Πρωτεύουσα επικάλυψη: 250 μm 
- Graded index (βαθμωτού δείκτη διάθλασης) κατάλληλη για fusion 

splicing 
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- Εξασθένιση σήματος στα 850nm: ≤ 3,0 db/Km 
- Εξασθένιση σήματος στα 1300nm: ≤ 0,8 db/Km 
- : 

 κα

- Loose tube με προστατευτικό gel 
- Low smoke Zero Halogen, non flammable 
- Διάμετρος: 10 mm 
- Tensible strength: 2.400 N 
- Crash resistant permanent: 200 N/cm 
- Κωδικοποίηση χρώματος ανά loose tube και ανά οπτική ίνα. 
 

Τα καλώδια θα πρέπει να ξεκινούν από τον όροφο όπου θα 
εγκατασταθεί ο Κεντρικός Κατανεμητής του κτιρίου και να οδεύουν προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω καταλήγοντας σε κάθε όροφο και να συνδέουν τα πεδία 
φωνής (ΤΚΠΧ) και οπτικών κατανεμητών μετάδοσης δεδομένων (ΟΚ) του 
Κεντρικού Κατανεμητή με τα αντίστοιχα πεδία των κατανεμητών ορόφων. 

Η ποσότητα των καλωδίων RISER 50 ζευγών UTP cat3 που 
τερματίζεται στους κατανεμητές ορόφων και στους κατανεμητές κτιρίων, 
πρέπει να έχει υπολογιστεί ώστε να υπερκαλύπτει κατά 10% τις ανάγκες του 
Φορέα και να εξασφαλίζεται έτσι η προσθήκη επιπλέον πριζών εφ όσον αυτό 
χρειαστεί μελλοντικά. Επιπλέον όλα τα καλώδια RISER που θα τοποθετηθούν 
θα πρέπει να είναι τερματισμένα με τέσσερις αγωγούς (2 ζεύγη) και στα δύο 
άκρα τους τόσο στους κατανεμητές ορόφων όσο και στους κατανεμητές 
κτιρίων. Η όδευση της Κατακόρυφης Καλωδίωσης πρέπει να γίνεται μέσω
υπάρχουσας υποδομής οδεύσεων. Στην περίπτωση έλλειψης υποδομής 
οδεύσεων, αυ απαραίτητων 
διαστάσεων. Επίσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (γειώσεις, τήρηση 
ελαχίστων αποστάσεων κ.λ.π.) ώστε να αποφευχθούν οι ηλεκτρικές 
παρεμβολές στην καλωδίωση. 

 μέσα από τους κατακόρυφους 
αγωγούς των κτιρίων (όπου αυτά υπάρχουν), είτε μέσα από νέες οπές που θα 

σία των καλωδίων που θα 

Π.Β

Στους ητές κτιρίων (ΚΚΚ), θα πρέπει να καταλήγει το σύστημα 

Εύρος φάσματος στα 1300nm ≥ 600 MHz*Km 
- Εύρος φάσματος στα 850nm: ≥ 200 MHz*Km 
 

Το λώδιο να έχει τα παρακάτω μηχανικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

 

τή θα πρέπει να γίνει με μεταλλικές σχάρες 

Οι οδεύσεις καλωδιώσεων να γίνουν

διανοιχτούν για τον παραπάνω σκοπό. 
Τα καλώδια της κατακόρυφης καλωδίωσης μετά την εγκατάσταση να 

σημανθούν με ειδική ταινία, η οποία θα είναι τυπωμένη με ανεξίτηλο μελάνι. 
Σε όλες τις περιπτώσεις οι οδεύσεις και η προστα
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 569, 570 έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στις οδεύσεις και η αποτελεσματική 
προστασία από καταπονήσεις και βλάβες των αγωγών. 

 

.3.6. Κατανεμητής Κτιρίου (Κ.Κ.) 

Σε κάθε κτίριο θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας Κατανεμητής Κτιρίου. 
Κατανεμ
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καλ δ  με όσα περιγράφηκαν 
παρ ριμένου ορόφου όπως 
και  αλώδια UTP 50'' ζευγών 
Ris νών της κατακόρυφης 
καλωδίωσης με τα αντίστοιχα πεδία (ΤΚΠΧ) και (ΟΚ) των κατανεμητών 
ο

Σε όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων οι κατανεμητές κτιρίου, είναι 
ταυ χ για τους ορόφους εκείνους στους 
οπο ν τερματισμό των καλωδίων 
UT υτούς από τις πρίζες του ορόφου. Η εγκατάσταση 
τω ι να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
 

48 θέσεων 
πλήρως συμβατούς με το πρότυπο ISO/IEC DIS 11801 και ΕΙΑ-ΤΙΑ/568Α, 
εφοδια ν τ

 8

 t
ΚΠΧ του κατανεμητή κτιρίου και με τις ενεργές 

συσκευ

γές συσκευές που θα εγκατασταθούν, 
βάθου

εύματος στις ενεργές 
συσκευές, η αντοχή τους δε σε φορτίο είναι 350 Kgr. 

Για όλα τα ικριώματα που θα τοποθετηθούν να έχει προβλεφθεί 
επιπλέον χώρος για τη μεταφορά και τερματισμό σε αυτά των τηλεφωνικών 

τε αυτά μελλοντικά να συνυπάρχουν 
με τα ΤΚΠΧ των κατανεμητών κτιρίου. 

ω ίωσης από τους κατανεμητές ορόφων σύμφωνα
απάνω. Ο ΚΚΚ, αποτελείται από το ΟΠΧ του συγκεκ

 τα ΤΚΠΧ και ΟΚ Κτιρίου που θα συνδέονται με τα κ
er cat3 και Πολύτροπα Καλώδια Οπτικών Ι

ρόφου. 

τό ρονα και κατανεμητές ορόφων 
ίους τοποθετούνται, με αντίστοιχα ΟΠΧ για το

P που καταλήγουν σ' α
ν κατανεμητών κτιρίου θα πρέπε

Κατανεμητές χαλκού, πλάτους 19'', (Patch panels UTP) 

σμέ ους με τα απαραίτητα βύσματα RJ-45 UTP Category 5 για ον 
τερματισμό των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της οριζόντιας καλωδίωσης 
και των UTP καλωδίων χαλκού 50 ζευγών της κατακόρυφης καλωδίωσης, 
σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ 568Α. 

 
Στα παραπάνω Patch panel τα RJ 45 βύσματα θα πρέπει να είναι 

προεγκατεστημένα από το εργοστάσιο. 
Για όλα τα κτίρια πρέπει να προσφέρεται, εκτός από τις απαραίτητες 

θέσεις RJ 45 στα Patch Panel χαλκού των κατανεμητών κτιρίων (Κ.Κ), και 
επιπλέον θέσεις σε αναμονή για τις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις των ΟΠΧ 
και ΤΚΠΧ αυτών. 

Όλα τα Patch panel χαλκού που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να 
φέρουν πιστοποίηση ανεξάρτητου εργαστηρίου (UL) ότι πληρούν την τεχνική 
προδιαγραφή TSB 40Α της ΤΙΑ/ΕΙΑ 56 Α και είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας (quality assurance standards) ISO 
9001. 

Να προσφερθούν Patchcords χαλκού UTP 4 ζευγών ca 5 για την 
μικτονόμηση του ΟΠΧ με τα Τ

ές. Οι κατανεμητές να τοποθετηθούν σε ικριώματα μεταλλικά 
επιδαπέδια, με αντιστατική βαφή, πλάτους 19'', ύψους τουλάχιστον διπλάσιου 
από αυτό που θα καταλάβουν οι ενερ

ς μεγαλύτερο από 60 cm, με μεταλλική πόρτα που θα διαθέτει κλειδαριά 
ασφαλείας (κοινό κλειδί για όλα τα ικριώματα), δυνατότητα εισαγωγής 
καλωδίων από το πάνω και το κάτω μέρος και δυνατότητα αφαίρεσης των 
πλαϊνών τοιχωμάτων για διευκόλυνση των εργασιών. Τα ικριώματα να 
διαθέτουν ακόμη υποδοχή για ανεμιστήρα στην οροφή και για πολύπριζο 8 
θέσεων με διακόπτη για την παροχή ηλεκτρικού ρ

καλωδίων που καταλήγουν στα κτίρια, ώσ

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και τερματισμού θα πρέπει να γίνουν 
σύμφωνα με τις συστάσεις του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α καθώς και του ΦΕΚ 
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Β767 (31.12.92), για να διατηρηθεί η υψηλή απόδοση των υλικών. Οι 
κατανεμητές κτιρίου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και εξοπλισμένοι 
σύμφωνα με όσα ορίζει το πρότυπο ANSI/ΤIA/ΕIA-569 για την αποφυγή 
καταπονήσεων των καλωδίω  καθώς αι για την καλή διευθέτηση και 
οργάνωση αυτών. 

Επι

ν κ

πλέον, θα πρέπει να ακολουθείται ενιαία οργάνωση σε όλους που θα 
διευκο

ποθετούνται 
ι ενεργές συσκευές του δικτύου καθώς και οι οπτικοί κατανεμητές στους 
οποίους

 
 τους. 

 

 θα πρέπει να υλοποιηθούν με καλώδια 12 οπτικών ινών 
multim

Πρωτεύουσα επικάλυψη : 250 μm 
- 

- 

αι πλήρως διηλεκτρικό και να διαθέτει 

λύνουν την εποπτεία και τις μελλοντικές επεμβάσεις και επεκτάσεις. Οι 
κατανεμητές κτιρίου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε προστατευμένους και 
διαμορφωμένους χώρους και κατά προτίμηση κοντά στα επιλεγμένα σημεία 
καθέτων οδεύσεων. 
 Τέλος στα ικριώματα των ΚΚ κάθε κτιρίου θα πρέπει να το
ο

 θα τερματίζονται τα οπτικά καλώδια που θα συνδέσουν τις ενεργές 
συσκευές μεταξύ τους για την υλοποίηση του καλωδιακού Υποσυστήματος Β. 
 
 

Π.Β.3.7. Καλωδιακό Υποσύστημα Β 

Το υποσύστημα Β θα χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει τους Κεντρικούς 
Κατανεμητές Κτιρίων του Κόμβου μεταξύ

Όλες οι καλωδιακές συνδέσεις του υποσυστήματος Β θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με καλώδια 12 οπτικών ινών multimode 62,5/125 μm 
εσωτερικού/εξωτερικού χώρου. Όλες οι καλωδιακές συνδέσεις του 
υποσυστήματος Β

ode 62,5/125 μm εσωτερικού/εξωτερικού χώρου. Οι ίνες των καλωδίων 
πρέπει να έχουν τα εξής οπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

- Διάμετρος πυρήνα/περιβλήματος : 62,5/125 μm 
- 

Graded index (βαθμωτού δείκτη διάθλασης) κατάλληλη για fusion 
splicing 

- Εξασθένιση σήματος στα 850nm : ≤ 3,0 db/Km 
- Εξασθένιση σήματος στα 1300nm : ≤ 0,8 db/Km 
- Εύρος φάσματος στα 1300nm : ≥ 600 MHz*Km 
- Εύρος φάσματος στα 850nm : ≥ 200 MHz*Km 

 
Το καλώδιο να έχει τα παρακάτω μηχανικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

- Loose tube με προστατευτικό gel 
- Low smoke Zero Halogen, non flammable 
- Διάμετρος : 10 mm 

Tensible strength : 2.400 N 
- Crash resistant permanent : 200 N/cm 
- Κωδικοποίηση χρώματος ανά loose tube και ανά οπτική ίνα. 
- Ακόμη το οπτικό καλώδιο να είν

αντιτρωκτική προστασία. 
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Π.Β.3.8. Οδεύσεις Καλωδίων Οπτικών Ινών 

Στις περιπτώσεις που τα καλώδια οπτικών ινών οδεύουν στο εσωτερικό 
κτιρίω

ς εξωτερικές οδεύσεις θα πρέπει να γίνουν με εκσκαφή 

 
λέγμα # Τ.196. Τα υπόλοιπα 35 cm της τάφρου μέχρι το ασφαλτικό, που θα 
χει πάχος 10 cm, να επιχωθούν με συμπυκνωμένο αμμοχάλικο 3Α πάχους 35 

cm (25 cm Β160 + 35 cm # Τ.196 + 10 cm ασφαλτ. = 70). Σε βάθος 20 cm 
να τοποθετηθεί πλαστική ενδεικτική 

ταινία σήμανσης. 

σεων 60Χ40Χ70 cm και 

ι α σ υ

.Β.3.9. Τερματισμοί Καλωδίων Οπτικών Ινών-Οπτικοί Κατανεμητές  

ύν από οπτικούς κατανεμητές και 
τερ τ
συνεχή oint to point μεταξύ των δύο σημείων, χωρίς ενδιάμεσες 
συγ

σεων και να έχουν τα 
εξή

οπλισμένους με splicing 
box επαρκές για τον τερματισμό όλων των οπτικών ινών της 

ώρο για 
θερμοσυστελλόμενους σωληνίσκους καθώς επίσης και προστατευτικά 

λες τις θέσεις. 

Επίσης νεμητές να παρέχονται: 
il τουλάχιστον 1,5m, ίδιων 

ax 0.3 db, 

νίσκο και μεταλλικό στέλεχος προστασίας 
αυτού, κατάλληλο για fusion splicing. 

ν μέσα από χώρους εργασίας, θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στην 
υπάρχουσα υποδομή οδεύσεων αλλιώς σε λευκό αυτοσβενόμενο πλαστικό 
κανάλι από PVC. Για τις οδεύσεις που θα γίνουν σε διαδρόμους και υπόγειους 
χώρους κτιρίων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεταλλική σχάρα. 

Οι απαραίτητε
τάφρου διαστάσεων 40 x 70 cm συνολικού μήκους 700 μέτρων ανά Κόμβο 
στην οποία θα τοποθετηθούν δύο σωλήνες PVC Φ110. 

Οι δύο σωλήνες PVC θα πρέπει να εγκιβωτιστούν σε οπλισμένο 
σκυρόδεμα Β160 πάχους 25 cm με οπλισμό πάνω, κάτω και στις παρειές ένα
π
έ

από την επιφάνεια του οδοστρώματος 

Για την εισαγωγή των δύο σωλήνων PVC στα κτίριο, να κατασκευαστεί 
φρεάτιο εισαγωγής (20 τεμάχια), εσωτερικών διαστά
πάχους τοιχωμάτων 15 cm από οπλισμένο σκυρόδεμα B 160 με οπλισμό ένα 
πλέγμα T 196. Τα φρεάτια εισαγωγής να φέρουν επίσης προστατευτικό 
κάλυμμα έτσι ώστε να επ τυγχάνετ ι η πλήρης τεγανότητα α τών. 

 

Π

Τα καλώδια οπτικών ινών ξεκινο
μα ίζουν σε οπτικούς κατανεμητές. Για όλες τις περιπτώσεις να υπάρχει 

ς ίνα p
κολλήσεις (splices) ή τερματισμούς. 
Οι οπτικοί κατανεμητές να είναι 19'', 12 και 24 θέ

ς χαρακτηριστικά: 
- Βox, rack mounted 19'' για SC to SC adapters εξ

χωρητικότητας του κατανεμητή, splicing tray με χ

αυτοσυγκρατούμενα καπάκια για ό
 
 

, μαζί με τους οπτικούς κατα
- Connectors τύπου SC με pig ta

χαρακτηριστικών με την multimode ίνα, με insertion loss m
με κεραμικό ferrule, metalic holding και να συνοδεύονται από 
θερμοσυστελλόμενο σωλη
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- SC - to - SC adaptοr με αυτοσυγκρατούμενο πλαστικό καπάκι 
προστασίας, προεγκατεστημένους από το εργοστάσιο πάνω στους 

- Optical Patch Cords multimode 62,5/125 μm τύπου SC to SC για τη 

ικριώματα 19 ιντσών. 
Εκεί θα ε

σης να γίνει σήμανση όλων των οπτικών κατανεμητών 
καθώς

Π.Β.3.10. Οδεύσεις Καλωδίων Οπτικών Ινών 

Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου αποδοχής της καλωδιακής 
 

(προσωρινής και οριστικής) παραλαβής από τον Φορέα θα πρέπει να είναι 
σύμφω

αμβάνει τους εξής ελέγχους: 
- 

ασης βρόγχου συνεχούς. 

- 
- 
- 
- 

Έλεγχος επιπέδου δυσδιομιλίας (Crosstalk NEXT). 
Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο. 

ο
γίνουν
ΤΙΑ/ΕΙ   
εταιρε
τεχνολ ης απώλειας οπτικής ισχύος και 

οπτικούς κατανεμητές. 

σύνδεση με τις ενεργές συσκευές και να φέρουν αυτοσυγκρατούμενο 
καπάκι προστασίας στα άκρα τους. 
Τα Optical Patch Cords να είναι δύο ινών, ενισχυμένα με ίνες αραμίδης 

και να παραδοθούν συσκευασμένα και χαρακτηρισμένα στο insertion loss το 
οποίο δεν θα ξεπερνά τα 0.30 db/connector. 

Τα καλώδια οπτικών ινών να οδηγούνται στους οπτικούς κατανεμητές 
οι οποίοι θα πρέπει να εγκατασταθούν στους χώρους των κεντρικών 
κατανεμητών κτιρίων μέσα στα επιδαπέδια μεταλλικά 

 πρέπει να συγκολλούνται μ  τα μονόϊνα οπτικά καλώδια (pigtails) που 
διαθέτουν έτοιμους συνδεδεμένους SC συνδετήρες (connectors) από το 
εργοστάσιο κατασκευής. Οι SC συνδετήρες στη συνέχεια συνδέονται στους 
διπλούς υποδοχείς (adaptors) SC to SC του οπτικού κατανεμητή. 

Οι τερματισμοί να γίνουν από ειδικευμένο συνεργείο με τεχνική fusion 
splicing για ελαχιστοποίηση των απωλειών και καλύτερη ποιότητα 
τερματισμών. Επί

 και των καλωδίων οπτικών ινών που καταλήγουν σε αυτούς με ετικέτες 
έτσι ώστε να παρασχεθεί πλήρης τεκμηρίωση της εγκατάστασης. 

 

υποδομής (Acceptance Tests), που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια της

νες με αυτά που ορίζει το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α και διεθνές πρότυπο 
IEC/ISO 11801 και ANSI/TIA/EIA TSB-67. 

 
Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλ
Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου. 

- Μέτρηση αντίστ
- Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων. 

Μέτρηση μήκους καλωδίου. 
Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου. 
Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου. 
Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήματος. 

- 
- 
 

Για όλες τις πτικές συνδέσεις μεταξύ ενεργών συσκευών θα πρέπει να 
 μετρήσεις πιστοποίησης σε δύο μήκη κύματος σύμφωνα με το πρότυπο 
Α 568 Α. Για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί όργανο OTDR της 
ίας EXFO (μοντέλο FTB-300) υψηλών προδιαγραφών-σύγχρονης 
ογίας, καθώς και πομποδέκτης μέτρησ
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να 
οπτικέ
ANSI X  multimode ITU-T G.957 και G.958 (155Mbps 
OC  

σ μ

Σ

. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

8. 

 

11.

.

.

.

.

 

μετρηθεί κάθε πλήρως τερματισμένη ίνα ξεχωριστά. Οι μετρήσεις για τις 
ς ίνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές multimode 
3T9.5 (100Mbps TAXI) και

-3, 622Mbps OC-12). 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

Γ.1. Οι υμ ετέχοντες φορείς στη διαδικασία υλοποίησης της 
πιλοτικής φάσης του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»» 

1. ΥΠΕΣΔΔΑ - Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

2. ΥΠΕΣΔΔΑ  

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

4. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

5. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

6

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

9. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 

10. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ  

12  ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

13  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

14  ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 

15  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
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τικά πρόσβασης των φορέων αυτών είναι τα ακόλουθα: Τα χαρακτηρισ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΑΛ 
Voice 

Bandwidth 
(Kbps) 

Internet 
Bandwidth  

Συνολικό 
Bandwidth 

(Kbps) 

Κατηγ. Εξόπλ. 
Πρόσβασης 

Protocol  
/  Port 

PVC / CIR 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

30 300 300 600 3 ΑΤΜ / Ε3   

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Σταδίου) 500 280 850 1.900 2 FR / 
1Mbps 

1024Kbps / 
256Kbps 

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

340 163 710 1.396 2 SERIAL / 1 
Mbps 

1024Kbps / 
1024Kbps 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

515 295 845 1.836 3 ATM / E1 VBR-rt 4:1 
2 Mbps/ 0.5 Mbps 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1.000 185 2.560 4.485 3 ATM / E3 
VBR-rt 4:1 
2 Mbps/ 0.5 Mbps 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2.000 1.116 768 2.406 3 ATM / E1 
VBR-rt 4:1 
2 Mbps/ 0.5 Mbps 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 610 469 492 1.309 2 FR / 1 
Mbps 

1024Kbps / 
256Kbps 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΧΑΪΑΣ

850 97 115 386 2 
FR / 256 
Kbps 

256Kbps / 
128Kbps 

ΝΟΜ ΙΑΑΡΧ ΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΑΡΙΣΑΣ

800 163 419 930 2 
FR / 512 
Kbps 

512Kbps / 
256Kbps 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΒΡΟΥ

160 80 128 300 2 
FR / 256 
Kbps 

256Kbps / 
128Kbps 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

40 40 64 150 1 
FR / 128 
Kbps 128Kbps / 64Kbps 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑ 650 207 576 1.305 2 FR / 1 
Mbps 

1024Kbps / 
256Kbps 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 700 174 307 829 2 FR / 512 
Kbps 

512Kbps / 
256Kbps 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 171 90 200 350 2 FR / 256 
Kbps 

256Kbps / 
128Kbps 

        

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 800 250 600 1.500 2 FR / 1 
Mbps 

1024Kbps / 
256Kbps 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/
http://www.gsis.gov.gr/
http://www.yme.gr/
http://www.yme.gr/
http://www.rcm.gr/
http://www.rcm.gr/
http://www.crete-region.gr/
http://www.na-lar.gr/
http://www.na-lar.gr/
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 Ο  
προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι: 

ι φιλοξενούμενοι φορείς στη φάση υλοποίησης του πιλοτικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 

ΥΠΑΛ 
Voice 

Bandwidth 
(Kbps) 

Internet 
Bandwidth  

Συνολικό 
Bandwidth 

( ) Kbps

Κα .τηγ. Εξόπλ  
Πρόσβασης 

Protocol  PVC / CIR 
/ Port 

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. FR / 1 - - - - 2 1 Mbps / 512 kbps 
Mbps 

ΥΠ. EMΠΟΡΙΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

FR / 128 
kbps 

128 kps / - - - - 2 128 
kbps 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

- - - - 2 ΑΤΜ / E1 VBR-rt 2:1  
2 Mbps / 1 Mbps 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

SERIAL / 2 
- - - - 2 Mbps 2 Mbps / 2 Mbps 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΠΟΔΗΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

FR / 2 
- - - - 2 2 Mbps / 1 MbMbps ps 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FR / 1 
- - - - 2 Mbps 1 Mbps / 512 kbps 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

FR / 2 - - - - 2 
Mbps 

2 Mbps / 1 Mbps 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ SERIAL / 128 kbps / 128 - - - - 2 
128 kbps kbps 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

- - - - 2 
FR / 256 
kbps 

256 kbps / 128 
kbps 

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - - - - 2 SERIAL / 
128 kbps 

128 kbps / 128 
kbps 

ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
Δ/ΣΗ ΑTTΙΚΗΣ

- - - - 2 SERIAL / 
256 kbps 

256 kbps / 256 
kbps 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

FR / 256 
kbps 

256 kbps / 128 - - - - 2 
kbps 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- - - - 2 
SERIAL / 2 
Mbps 

2 Mbps / 1.2 Mbps 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

- - - - 2 FR / 256 
kbps 

256 kbps / 128 
kbps 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ

- - 2 FR / 2 
Mbps 

2- -  Mbps / 1 Mbps 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

- - 2 ΑΤΜ / E1 
VBR-nrt 4:3  
2

- - 
 Mbps / 1.5 Mbps 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

SERIAL / 1 - - - - 2 1 Mbps / 1 Mbps 
Mbps 

 

Γ.2. Η ποιότητα των υπηρεσιών του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

Εάν από τα πλέον σημαντικά θέματα που θα πρέπει να αναλυθούν είναι 
 αυτό της παροχής του απαραίτητου bandwidth για την ικανοποίηση 

ων επικοινωνιακών αναγκών. 
Υπάρχουν τέσσερα (4) βασικά πρωτόκολλα που καθορίζουν τον τρόπο 

ε τον οποίο υποστηρίζονται υπηρεσίες πραγματικού χρόνου πάνω από το IP: 
 

o Real-Time Transport Protocol (RTP) 
o Real-Time Control protocol (RTCP) 

ακριβώς
τ

μ
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http://www.ypes.gr/
http://www.rcm.gr/
http://www.achaia.gr/
http://www.achaia.gr/
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http://www.na-lar.gr/
http://www.cityofxanthi.gr/
http://www.cityofxanthi.gr/
http://www.peristeri.gr/
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o Resource ReserVation Protocol (RSVP) 
o Real-Time Streaming Protocol (RTSP) 

 

 

 

 

Qos Application  s

RTP/RTCP RTSP 
RSVP 

UDPIP 

 

o Real-Time  (RTP)  

ασικός ρόλος του RTP αι να δρα σαν ένα βε μέ  
φαρμογών πραγματικού χρόνου (real time ap tions) και των 

λων του στρώματος μεταφοράς (transport laye υ υπάρχοντος 
 TCP. Και αυτ γιατί το TP υ

χει απλές υπηρεσίες ανεξάρτητες του στρώματος , με τη 
πόθεση ην "σχετικά έγκυρη" μεταφορά των πακέτων  

θυ έρησ  και μερικώς χωρ τη σωστ  του
ραγμ τικότ τα το RTP είναι και το ίδιο π ο 

ς που κάνει χρήση του UDP, και σε καμία περίπτωση δε ι 
oS  ποβοηθ τον έλεγχο της μ αγ ω  

ν αποστολέ στον παραλήπτη

l-Time ontr l protocol (RTCP) 

, το είναι ένα απλό τό  
 του το RTCP, που ελέγχει και κατευθύνει τα RTP 

ύ τω  τερματικών, π ρέχοντα πληροφ ίες 
ν διασκέψεων Δύο είναι οι τύποι πακέτω που

και Receiver Reports (RR) και περιέχουν  για 
ην κατάσταση κάθε μίας από τις RTP sessions. Αυτό λοιπόν που κυρίως τα 

 του RTCP μεταφέρουν, είναι πεδία που δίνουν τη δυνατότητα 
ώς έφτασαν 

 του 
δικτύο

o

δρα τελεί συμπλήρωμα των RTP (που 
δια ι του RTCP (που αναφέρει την 
ποιότ ). Το RTSP φροντίζει για δύο ακόμα 

 Transport Protocol
 

Ο β είν λτιω νο interface
μεταξύ των ε
πρωτοκόλ

plica
r) το

δικτύου, όχι υποχρεωτικά
να παρέ

 του ό  R δημιο
μεταφοράς

ργήθηκε για 

μόνη προϋ  τ , με κάποια
αναμενόμενη κα στ η ίς ή ς σειρά. 

Στην π
μεταφορά

α η   ένα ρωτόκολλ
διασφαλίζε

το επιθυμητό Q , απλά υ ά ετ ωγής τ ν πακέτων
φωνής από το α . 

 
 

o Rea  C o
 

Όπως προαναφέρθηκε  RTP πρω κολλο που
επιδέχεται σα συμπλήρωμά
sessions μεταξ ν α ς ορ για την κατάσταση 
των ενεργώ
Sender reports (SR) 

. ν  ανταλλ
 πληροφορίες

άσσονται , 

τ
πακέτα
ανάλυσης του ποσοστού των πακέτων δεδομένων που επιτυχ
στον προορισμό τους, δίνοντας αρκετά σαφή εικόνα της ικανότητας

υ να υποστηρίξει αποτελεσματικά υπηρεσίες ποιότητας. 
 
 

 Real-Time Streaming Protocol 
 

ίναι το βασικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται κυρίως στο Internet, Ε
 στο application layer του OSI και απο
νέμει τα πακέτα της πληροφορίας) κα
ητα των υπηρεσιών που προσφέρεται
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βασικά ρώνονται σε ένα περιβάλλον 
εφα έρωσης του δικτύου για το 
πα ούμενο bandwidth και της διαδικασίας αιτήματος υπηρεσιών πολυμέσων 
πό ένα server. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρωτόκολλο που ενεργεί πάνω από 
ο TCP στρώμα, και ελέγχει την επικοινωνία μεταξύ ενός εξυπηρετητή 
πολυμέσων και των χρηστών που του απευθύνουν αιτήσεις για διασύνδεση 
και χρήση των εφα ς προσφέρει (π.χ. αίτημα για start, stop, 
pause προς έναν playback se ρέπει ν σθεί ότι το RTSP είναι 
αποκλειστικά και μό nali  αφού του ελέγχου των data 
streams των διαφόρων ενεργ δριών (active multimedia sessions), δεν 
ασχολείται με αποστολή πακέτων πληροφορίας (αυτό είναι αρμοδιότητα του 
RTP). 

Το πρωτόκολλο όμως που παρέχει τη δυνατότητα για πραγματικό QoS 
με μ υς χρήστες για δέσμευση του 
αναγκαίου bandwidth του δικτύου είναι το RSVP, το οποίο και περιγράφεται 
στη συ

ος της 
διαδρο

τείται η δυνατότητα για ομαλή 
απόκρισή του σε συνθήκες μεταβολής των αλλαγών δρομολόγησης του 
δικτύο κάτι που πραγματοποιείται με συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση 
ροή ω  "κρατήσεων" και προσαρμογή 
αυτών στην αλλαγές της δικτυακής τοπολογίας. Όπως αναφέρθηκε 
προηγ

ουν να κάνουν 
με το  της προσωρινής απώλειας του ζητούμενου QoS κατά τη 
διαδικασία της επαναδρομολόγησης αλλά και του τρόπου παροχής αυτού σε 
περ ώ ς κοινού multicast group. Το RSVP 
κάνει χρήση queuing τεχνικών (Weighted Fair Queuing WFQ, Weighted 
Rando

 ζητήματα που θα πρέπει να εκπλη
ρμογών πολυμέσων, αυτά της ενημ
ιτα

α
τ

ρμογών που αυτό
rver). Θα π
ng protocol

α τονι
πέραν νο sig

ών συνε

τη ορφή της σηματοδοσίας αιτήσεων από το

νέχεια.  
 
 

o Resource Reservation Protocol (RSVP). 
Από τη στιγμή που πάνω από το IP δίκτυο δημιουργηθεί το μονοπάτι 

αποστολής των πακέτων, το RSVP αναλαμβάνει να διανείμει QoS αιτήσεις στα 
switches και τους routers που το υποστηρίζουν και βρίσκονται κατά μήκ

μής κίνησης της πληροφορίας, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 
RSVP είναι πρωτόκολλο σηματοδοσίας και όχι δρομολόγησης που υποστηρίζει 
unicast αλλά και multicast προς μία (uni-direction) κατεύθυνση μόνο. 

Για την ομαλή χρήση του RSVP απαι

υ, 
ς τ ν πακέτων και αίτηση για μεταβολή των

ουμένως το RSVP δεν είναι πρωτόκολλο δρομολόγησης, κατά συνέπεια 
απαιτεί την πρότερη ύπαρξη ενός εκ των layer 3 protocols (BGP, IGRP, IS-IS) 
προκειμένου λειτουργήσει. H "κράτηση" στο δρομολογητή υλοποιείται με 
αναφορά του RSVP σε δύο decision modules, το admission control που 
καθορίζει τη δυνατότητα ύπαρξης και διαθεσιμότητας των απαιτούμενων 
resources και του policy control που ελέγχει το κατά πόσο ο χρήστης είναι 
εξουσιοδοτημένος για να του αποδοθούν υπηρεσίες QoS. Εάν τα παραπάνω 
επιτευχθούν, αποδίδονται στα πακέτα του χρήστη οι ανάλογες ιδιότητες και 
προτεραιότητες επεξεργασίας και αποστολής. 

Τα ζητήματα πάντως που θέτονται προς διερεύνηση έχ
 γεγονός

ιπτ σεις πολλαπλών παραληπτών ενό

m Early Detection WRED) για τη διασφάλιση του επιθυμητού QoS. 
 
 

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 

230



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Γ.3. Η μελέτη του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

  Στα πλαίσια της Α' Φάσης του έργου (Β' ΚΠΣ) εκπονήθηκε από τον 
ανάδοχο μελέτη για το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» η οποία καλύπτει το έργο σε όλη 
του την έκταση και όχι μόνο την πιλοτική του μορφή. Αποτελείται από 13 
Παραδοτέα τα εξής: 

o Π1: "Τεύχος Αποτύπωσης Υπάρχουσας Κατάστασης",  
o Π2: "Βάση Δεδομένων", 
o Π3: "Προσδιορισμός αναγκών και λειτουργικών απαιτήσεων", 
o Π4: "Τεύχος Ανάλυσης εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων", 
o Π5: "Τεύχος Περιγραφής Βέλτιστης Λύσης - Προδιαγραφών", 
o Π6: "Τεύχος Λειτουργικού και Τεχνολογικού Σχεδίου Επιλεγείσας 

Λύσης", 
o Π7: "Τεύχος Νομικών, Κοινωνικών και Οργανωτικών Θεμάτων", 
o Π8: "Τεύχος "Τεχνικός Προσδιορισμός Υλοποίησης / Λειτουργίας 

Πιλοτικού Δικτύου", 
o 9: "Τεύχος Αναλυτικών Προδιαγραφών Σύνδεσης - Πρόσβασης"Π , 

Π ομημένης Καλωδίωσης & o 10: "Τεύχος Αναλυτικών Προδιαγραφών Δ
Τηλ. Κέντρων",  

o Π11: "Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού", 
o Π12: "Σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης Εξοπλισμού" και 
o Π13: "Σχέδιο Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού". 

 

Κόγκας Κωνσταντίνος 
Α.Μ. 05/04 
M.I.S. Θεσσαλονίκη 2005-2006 
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