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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης είναι  δημοτικές επιχειρήσεις 

κοινωφελούς χαρακτήρα. Το θεσμικό πλαίσιο των ΔΕΥΑ διαμορφώθηκε βάσει των 

διατάξεων του Ν. 1069/80 "Περί κινήτων διά την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως 

και  αποχετεύσεως ".  Οι ΔΕΥΑ συνήθως καλύπτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των 

10.000 κατοίκων, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ένας μεγάλος αριθμός ΔΕΥΑ 

της χώρας, η πλειοψηφία δηλαδή (γύρω στις 100) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου και είναι οι κύριοι και νόμιμοι διαχειριστές υδατικών πόρων, πόσιμου νερού, 

υγρών αποβλήτων της χώρας. Οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται ως επί το 

πλείστον οι ΔΕΥΑ είναι: η ύδρευση και αποχέτευση, η  επεξεργασία λυμάτων και 

αποβλήτων. 

Η ΔΕΥΑΛ είναι η μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της 

χώρας εκτός από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης οι 

οποίες άλλωστε δεν υπόκεινται στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Η ΔΕΥΑΛ άλλωστε είναι 

μία από τις επιχειρήσεις του κλάδου της με την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη 

μηχανοργάνωση για αυτό το λόγο και αποτέλεσε το πρότυπο της μελέτης και 

παρουσιάστηκε εκτενώς το πληροφοριακό της σύστημα. 

Από την άλλη μεριά αρκετά μεγάλο ποσοστό των ΔΕΥΑ παρουσιάζουν αρκετές 

ελλείψεις στη μηχανογράφησή τους. Σε μεγάλο αριθμό των ΔΕΥΑ βρέθηκε ύστερα 

από σχετική έρευνα, ότι δεν είναι όλα τα τμήματα τους μηχανογραφημένα και 

συνεπώς δεν υπάρχει μεταξύ τους επικοινωνία μέσα από το πληροφοριακό σύστημα.  

Οι σημαντικότερες λοιπόν ελλείψεις των ΔΕΥΑ εντοπίζονται στη διαχείριση της 

αποθήκης που ακόμα σε πολλές περιπτώσεις γίνεται χειρόγραφα, στη μη χρήση 

έξυπνων καρτών για την παρακολούθηση της παρουσίας/ απουσίας του προσωπικού, 

στην απουσία μηχανογράφησης στο τμήμα πρωτοκόλλου και στην χειρόγραφη 

είσπραξη παραστατικών από τα ταμεία καθώς παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν 

barcode στα παραστατικά τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης με θέμα  Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 

σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι πρώτον η παρουσίαση 

του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται στη ΔΕΥΑ Λάρισας και 

δεύτερον η εξαγωγή συμπερασμάτων ύστερα από σχετική έρευνα για το επίπεδο 

μηχανοργάνωσης ενός δείγματος Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης της χώρας. 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται μία προσπάθεια να αποσαφηνισθεί ο όρος πληροφοριακό 

σύστημα με το δανεισμό υλικού από σχετική βιβλιογραφία ελληνική και ξένη. Σε 

αυτήν λοιπόν την ενότητα παρουσιάζονται η ιστορία, οι εφαρμογές, τα είδη των 

πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η διαδικασία και οι φάσεις ανάπτυξης ενός 

πληροφοριακού συστήματος. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της δεύτερης ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των στοιχείων 

της  μελέτης του παρατηρητηρίου που  διερεύνησε την υφιστάμενη κατάσταση 

αναφορικά με τη διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημόσιο, την Ετοιμότητα και 

τις Δεξιότητες των Δημοσίων Υπαλλήλων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών καθώς και την προσφορά ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών προς 

πολίτες και επιχειρήσεις, σε επίπεδο κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  Επίσης στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται δύο παραδείγματα 

πληροφοριακών συστημάτων που είναι το Αριάδνη και το νέο TAXISnet. 

Στην τρίτη ενότητα γίνεται η ανάλυση του προτύπου της ΔΕΥΑΛ δηλαδή 

παρουσιάζεται το νομικό, το οργανωτικό και το λειτουργικό πλαίσιο της. 

Στην τέταρτη ενότητα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των δυνατών αλλά και των 

αδύνατων σημείων του Λογιστικού κατά κύριο λόγο αλλά και του υπόλοιπου 

πληροφοριακού συστήματος της ΔΕΥΑ Λάρισας. 

Τέλος στην Πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται ο βαθμός στον οποίο οι ΔΕΥΑ της χώρας 

είναι μηχανογραφημένες  και σε ποιους τομείς εντοπίζονται οι ελλείψεις των 

πληροφοριακών τους συστημάτων. Τα στοιχεία που δίνονται σε αυτήν την ενότητα 

προέκυψαν από τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη των ΔΕΥΑ. 
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι οργανισμοί είναι σήμερα δέσμιοι των πληροφοριακών 

συστημάτων καθώς η λειτουργία τους και η ύπαρξη τους είναι εξαρτημένη από το 

Πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούν. Στις ΗΠΑ οι επενδύσεις σε 

Πληροφοριακή Τεχνολογία- Information Technology ξεπερνούν τα 1,8 τρις δολάρια 

και είναι γεγονός πως η βιομηχανία της Πληροφορικής είναι η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη παγκοσμίως. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που έκαναν επιτακτική 

τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι: Η παγκοσμιοποίηση, η άνοδος της 

οικονομίας της πληροφορίας, ο μετασχηματισμός της επιχείρησης και η εμφάνιση της 

ψηφιακής επιχείρησης. Πλέον η οικονομία παύει να βασίζεται στην βιομηχανία και 

βασίζεται στη γνώση και στην πληροφορία. Στη νέα ψηφιακή επιχείρηση οι βασικές 

λειτουργίες αλλά και οι σχέσεις της γίνονται και ελέγχονται ψηφιακά. Στις ψηφιακές 

επιχειρήσεις οι τεχνολογίες πληροφορικής δεν είναι απλά βοηθητικές αλλά 

αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. 

 

Ιστορία των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων, προέρχεται από τη sub- discipline της 

επιστήμης των υπολογιστών, είναι μία προσπάθεια να γίνει κατανοητή και να 

οργανωθεί ορθολογικά η διαχείριση της τεχνολογίας μέσα στις οργανώσεις.  

Έχει ωριμάσει σε ένα σημαντικό τομέα της διαχείρισης  που αυξανόμενα 

υπογραμμίζεται ως ένας πολύ σημαντικός τομέας των διοικητικών επιστημών και 

διδάσκεται σε όλα τα σημαντικά πανεπιστήμια και επιχειρησιακά σχολεία του 

κόσμου. Στις μέρες μας, οι πληροφορίες και η τεχνολογία πληροφοριών έχουν γίνει ο 

πέμπτος σημαντικός πόρος που πρέπει να διαθέτουν οι ανώτεροι υπάλληλοι για τη 

διαμόρφωση μίας οργάνωσης, παράλληλα με τους ανθρώπους, τα χρήματα, το υλικό 

και τις μηχανές. Πολλές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει τη θέση του Chief 

Information Officer(CIO) δηλαδή του κύριου ανώτερου υπαλλήλου πληροφοριών που 

συμμετέχει στο εκτελεστικό συμβούλιο μαζί με το Chief Executive Officer (CEO), 

τον Chief Financial Officer (CFO), το Chief operating Officer (COO) και τον Chief 

Technical Officer (CTO). Ο CTO μπορεί επίσης να χρησιμεύσει και ως CIO, και 

αντίστροφα. 
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Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Τα συστήματα πληροφοριών εξετάζουν την ανάπτυξη, τη χρήση και τη διαχείριση της 

υποδομής μίας οργάνωσης. Στη μεταβιομηχανική ηλικία των πληροφοριών, η 

εστίαση των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί από το προϊόν στη γνώση. Οι ρυθμιστές 

της αγοράς  σήμερα ανταγωνίζονται στη διαδικασία και την καινοτομία παρά στο 

προϊόν. Δηλαδή η έμφαση έχει μετατοπιστεί  από την ποιότητα και την ποσότητα 

παραγωγής, στην ίδια τη διαδικασία της παραγωγής και στις υπηρεσίες που 

συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία της παραγωγής. 

Σήμερα λοιπόν το μεγαλύτερο ενεργητικό στοιχείο των επιχειρήσεων είναι οι 

πληροφορίες τους που αντιπροσωπεύονται από τους ανθρώπους, την εμπειρία, την 

τεχνογνωσία, τις καινοτομίες (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, 

εμπορικά μυστικά). Ένας χειριστής της αγοράς πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταγωνιστεί και να έχει μία ισχυρή υποδομή πληροφοριών, στην καρδιά της οποίας,  

βρίσκεται η υποδομή της τεχνολογίας των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η μελέτη 

των συστημάτων πληροφοριών, εστιάζει στο γιατί και στον τρόπο με τον οποίο η 

τεχνολογία μπορεί να τεθεί στην καλύτερη χρήση για να εξυπηρετήσει τη ροή 

πληροφοριών μέσα σε μια οργάνωση. 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία συναντά κανείς ένα πλήθος ορισμών που έχουν 

δοθεί για τα πληροφοριακά συστήματα. Ακολουθούν λοιπόν μερικοί από τους 

ορισμούς αυτούς: 

• Πληροφοριακά σύστημα είναι ένα σύνολο διασυνδεδεμένων 

συνιστωσών οι οποίες συλλέγουν (collect, retrieve), επεξεργάζονται 

(process), αποθηκεύουν (store) και κατανέμουν (distribute) 

πληροφορίες (information) για την υποστήριξη του ελέγχου και της 

λήψης αποφάσεων σε έναν Οργανισμό/ Επιχείρηση. (Ι. Βασιλείου). 

• Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύστημα που παρέχει ιστορική, 

παρούσα και προβλεπόμενη πληροφόρηση για την επιχείρηση και το 

περιβάλλον της (Kroenke και Nolan). 
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• Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο οργανωμένων διαδικασιών 

που όταν εφαρμοστεί, παρέχει πληροφορίες για υποστήριξη της λήψης 

αποφάσεων και του ελέγχου του οργανισμού (Lucas). 

• Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανθρώπου- 

μηχανής για την παροχή πληροφοριών, που υποστηρίζει τις 

δραστηριότητες της διαχείρισης, ανάλυσης και λήψης των αποφάσεων 

σε έναν οργανισμό. Το σύστημα χρησιμοποιεί μηχανολογικό 

εξοπλισμό και λογικό, χειρογραφικές διαδικασίες, υποδείγματα για 

ανάλυση, προγραμματισμό, έλεγχο και λήψη αποφάσεων, καθώς 

επίσης και μία τράπεζα δεδομένων ( Davis και Olson). 

Από τους παραπάνω ορισμούς μπορεί να κατανοήσει κανείς πως εν ολίγοις το 

πληροφοριακό σύστημα είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα το οποίο επεξεργάζεται 

δεδομένα από το περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα δίνει τις απαραίτητες για τη 

λήψη αποφάσεων πληροφορίες στη διοίκηση του οργανισμού. Πρέπει να δοθεί 

προσοχή στη συχνά λάθος χρήση του όρου πληροφοριακό σύστημα καθώς υπάρχει 

μία συχνή σύγχυσή του με τα βασισμένα σε υπολογιστή συστήματα πληροφοριών. 

Για να καταφέρει να γίνει η διάκριση των δύο αυτών όρων πρέπει να επισημάνουμε 

ότι τα βασισμένα σε υπολογιστή συστήματα πληροφοριών είναι ο τομέας της μελέτης 

των τεχνολογιών των πληροφοριών (IT). 

 

Εικόνα 1.1: Βασικά στοιχεία πληροφοριακών συστημάτων 

 

Άνθρωποι Δεδομένα 

Λογισμικό Υλικό 

Διαδικασίες 
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Περιγραφή εικόνας 1.1: Τα βασικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων είναι: 

To υλικό (hardware), το λογισμικό (software), το δίκτυο (network), η βάση 

δεδομένων (database), οι διαδικασίες(procedures) και οι άνθρωποι(people). 

 

Εικόνα 1.2: Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος 

 
 

1.2 ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Τα είδη των συστημάτων πληροφοριών είναι τα ακόλουθα: 

 

Αιτιοκρατικά Συστήματα 

Αιτιοκρατικά συστήματα χαρακτηρίζονται αυτά που μας δίνουν βέβαιη πρόβλεψη 

γεγονότων και τα στοιχεία τους είναι σε αυστηρά καθορισμένη σχέση μεταξύ τους. Σε 

αιτιοκρατικό σύστημα η κατάσταση του (S) σε μία δεδομένη χρονική στιγμή (t) είναι 

συνάρτηση του χρόνου (t) και της εισόδου (Ι) σε αυτό: S= f (t,I) 

Πιθανοσυστήματα 

Τα πιθανοσυστήματα παρέχουν αβέβαιη πρόβλεψη γεγονότων. Τα φυσικά και μικτά 

συστήματα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία συστημάτων. 

Κλειστά Συστήματα 

Είναι τα συστήματα τα οποία έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον τους μόνο μέσα 

από την τυπική διαδικασία εισόδου- εξόδου που τους εξασφαλίζει όμως μία σύντομη 

χρονική διάρκεια ζωής. 

Ανοικτά Συστήματα 

Τα συστήματα αυτά έχουν άτυπη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους και με αυτό 

τον τρόπο προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις εξασφαλίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία ανήκουν τα 
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πληροφοριακά συστήματα διοίκησης τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια της 

μελέτης. 

Ευσταθή Συστήματα 

Είναι τα συστήματα στων οποίων τις εκροές γίνεται τακτικώς έλεγχος. 

Συστήματα Λειτουργικού Επιπέδου (operational level systems) 

Τα συστήματα αυτά παρακολουθούν μόνο τις βασικές δραστηριότητες και 

συναλλαγές του οργανισμού. 

Συστήματα Επιπέδου Γνώσης (knowledge level systems) 

Είναι συστήματα πληροφοριών που υποστηρίζουν τις ανάγκες του εξειδικευμένου 

προσωπικού μιας επιχείρησης. 

Συστήματα Διοικητικού Επιπέδου (management level systems) 

Είναι τα συστήματα πληροφοριών που εξυπηρετούν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, 

τη λήψη αποφάσεων και τις διοικητικές δραστηριότητες των μεσαίων στελεχών μιας 

επιχείρησης. 

Συστήματα Στρατηγικού Επιπέδου (strategic level systems) 

Είναι τα συστήματα πληροφοριών που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες 

μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των ανώτερων στελεχών ενός οργανισμού. 

 

Εικόνα 1.3: Εφαρμογές συστημάτων πληροφοριών 

 
Περιγραφή εικόνας 1.3: Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται τα είδη των 

πληροφοριακών συστημάτων καθώς και οι βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες που 

αυτά καθορίζουν και είναι: το marketing και οι πωλήσεις, η βιομηχανική παραγωγή, 

τα χρηματοοικονομικά, η λογιστική και το ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης στην 

παραπάνω εικόνα  φαίνεται η ομάδα των εργαζομένων την οποία υποστηρίζει το κάθε 

είδος πληροφοριακού συστήματος. 
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1.3 ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Η ταξινόμηση των πληροφοριακών συστημάτων γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

• Συστήματα Πληροφοριών  Διοίκησης (MIS) 

Ένα πληροφοριακό σύστημα διοίκησης  είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρήστη – 

μηχανής με σκοπό την υποστήριξη των διοικητικών και λειτουργικών 

δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισμό.  

Επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο και 

παρέχει πληροφορίες στα στελέχη του οργανισμού για τη λήψη δομημένων κυρίως 

αποφάσεων. Τα συστήματα διοίκησης είναι επιχειρησιακά εργαλεία και αφορούν το 

management level (επίπεδο διοίκησης) του οργανισμού. Στόχος τους είναι η 

διατήρηση αρχείων και η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και η παραγωγή 

περιληπτικών αναφορών (summary reports) Χρήστες αυτών των πληροφοριακών 

συστημάτων είναι τα μεσαία στελέχη, τα MIS λοιπόν αφορούν το διοικητικό επίπεδο 

του οργανισμού.  

 

•  Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) 

Είναι πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούν τις συναλλαγές της επιχείρησης. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίζουν δομημένες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Τα συστήματα 

επεξεργασίας συναλλαγών εκτός από τη συλλογή και την επεξεργασία των 

δεδομένων ενημερώνουν αυτόματα και τα αρχεία που διατηρούν τα αντίστοιχα κάθε 

φορά δεδομένα και παράγουν εκτός των  άλλων και τα αντίστοιχα έγγραφα της 

συναλλαγής. Τα TPS εξυπηρετούν το λειτουργικό επίπεδο του οργανισμού. 

 

• Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 

Παρέχουν υποστήριξη περισσότερο στοχευμένη και εστιασμένη σε μία απόφαση από 

ότι ένα MIS. Είναι αυτά που βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης στην 

επίλυση κυρίως των ημιδομημένων προβλημάτων. Ημιδομημένα προβλήματα είναι 

εκείνα των οποίων ένα μέρος μπορεί να προγραμματισθεί/ δομηθεί και να λυθεί από 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα άλλο μέρος το οποίο δε μπορεί να 

προγραμματισθεί και για το οποίο απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση έτσι ώστε να 

 10



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας                                         Λογιστικά  Πληροφοριακά Συστήματα σε ΔΕΥΑ  
Δ.Π.Μ.Σ/ Πληροφοριακά Συστήματα                                           Γκιάστα Ευαγγελία mis065@uom.gr 

επιλυθεί. Δηλαδή απαιτείται αλληλεπιδραστική επεξεργασία και το αποτέλεσμα 

αυτών είναι ανάλυση αποφάσεων. Τα DSS αφορούν το διοικητικό επίπεδο του 

οργανισμού. 

 

• Συστήματα Υποστήριξης Υψηλόβαθμων Στελεχών (ESS) 

Τα συστήματα υποστήριξης υψηλόβαθμων στελεχών είναι ένα εργαλείο  που 

επιτρέπει στις εταιρίες να μετατρέπουν τα δεδομένα τους σε χρήσιμες αναφορές. Οι 

αναφορές που προκύπτουν χρησιμοποιούνται από τα διευθυντικά στελέχη που με 

αυτό τον τρόπο έχουν γρήγορη πρόσβαση στις εκθέσεις που προέρχονται από όλα τα 

επίπεδα και τις υπηρεσίες της εταιρίας. Εκτός από τη γρήγορη πρόσβαση στα 

δεδομένα των διαφόρων υπηρεσιών κάποια ESS παρέχουν επίσης εργαλεία ανάλυσης 

με δυνατότητες πρόβλεψης μιας σειράς επιδόσεων  αποτελεσμάτων χρόνου και αυτό 

το επιτυγχάνουν  με τη χρήση των στοιχείων που προκύπτουν από τις εκθέσεις των 

υπηρεσιών. Τα εργαλεία καθώς και τα αποτελέσματα που θα εκτελεί το  ESS 

εξαρτώνται από  τον προγραμματιστή αλλά και από τον κλάδο για τον οποίο 

προορίζεται. Αρκετές εταιρίες προσφέρουν προσχεδιασμένα πακέτα ESS, ενώ άλλες 

προσφέρουν πακέτα που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κάθε 

επιχείρησης. 

 

•  Συστήματα Γραφείου (Οffice Systems) 

Τα συστήματα γραφείου είναι συστήματα υπολογιστών όπως επεξεργαστές κειμένου, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και συστήματα προγραμματισμού, τα οποία έχουν σκοπό 

την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων γραφείου.               

                        

• Συστήματα Γνώσης (Knowledge Work Systems, KWS) 

Συστήματα πληροφοριών που βοηθάνε το εξειδικευμένο προσωπικό στη δημιουργία 

και την αφομοίωση νέας γνώσης στον οργανισμό. 
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1.4 ΦΑΣΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 Οι φάσεις ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος είναι οι ακόλουθες: 

 

• Προγραμματισμός 

Αναφέρεται στο γιατί πρέπει να αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα και πώς η 

ομάδα του έργου θα συντονιστεί ώστε να το υλοποιήσει. Έχει δύο φάσεις: project 

initiation και project management. 

• Ανάλυση 

Δίνει απάντηση στο πώς θα λειτουργήσει το σύστημα από πλευράς H/W, S/W  και 

δικτύων. Δείχνει τις διεπαφές, τις φόρμες, τις αναφορές αλλά και τα προγράμματα, τις 

βάσεις δεδομένων και τέλος τα αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν.  

• Σχεδιασμός 

Είναι η φάση στην οποία γίνεται η μετάβαση από το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα 

στο νέο σύστημα. Δηλαδή είναι η φάση στην οποία σχεδιάζεται ο τρόπος με τον 

οποίο θα υλοποιηθεί στην επόμενη φάση το πληροφοριακό σύστημα. 

• Υλοποίηση 

Σε αυτή τη φάση γίνεται η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος ή η αγορά 

του. Περιέχει τη δημιουργία, τον έλεγχο, την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 

 

 Οι μεθοδολογίες ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος είναι οι 

ακόλουθες: 

 

Οι μεθοδολογίες ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος διακρίνονται στις 

Δομημένες Μεθοδολογίες, στην Ταχεία Ανάπτυξη των εφαρμογών (RAD) και στην 

Ευκίνητη Ανάπτυξη. 

Στις δομημένες μεθοδολογίες ανήκουν: 

• Το μοντέλο καταρράκτη (waterfall) 

• Η παράλληλη ανάπτυξη (pararell development) 

Στην ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών (RAD) ανήκουν: 

• Η ανάπτυξη σε φάσεις (phased development) 

• Το πρωτότυπο (prototype) 
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• Το πρωτότυπο μιας χρήσης (throwaway prototyping) 

Στην ευκίνητη ανάπτυξη (Agile Development) ανήκει: 

•  Ο extreme programming 

 

1.5 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Ο όρος σύστημα πληροφοριών έχει τις παρακάτω διαφορετικές έννοιες και σχετίζεται 

με τις επιστήμες που απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Εικόνα 1.4: Επιστήμες σχετικές με τα Πληροφοριακά Συστήματα 

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΟΟ--  
ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΨΨΥΥΧΧΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗ  
ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗ  

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  

ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗ  

MMIISS  

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ   
 

• Ασφάλεια Υπολογιστών (Computer Security) 

Όσον αφορά την ασφάλεια των υπολογιστών ένα πληροφοριακό σύστημα 

περιγράφεται από πέντε διαφορετικά αντικείμενα: 

A. Δομή (Structure) 

i. Αποθήκες: στις αποθήκες φυλάσσονται τα δεδομένα  είτε αυτά είναι 

μόνιμα είτε είναι προσωρινά, τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι 

απομονωτές (buffers), οι σκληροί δίσκοι, η κρυφή μνήμη(cache memory). 

ii. Διεπαφές: ανταλλάσσουν τις πληροφορίες με το μη ψηφιακό κόσμο, 

τέτοια παραδείγματα είναι τα πληκτρολόγια, τα scanners, οι εκτυπωτές. 
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B. Κανάλια (Channels) 

Είναι αυτά που συνδέουν τις αποθήκες, όπως τα buses, τα καλώδια και τις ασύρματες 

συνδέσεις. Ένα δίκτυο είναι το σύνολο λογικών και φυσικών καναλιών. 

C. Συμπεριφορά (Behavior) 

i. Υπηρεσίες: παρέχουν αξία στους χρήστες ή στις άλλες υπηρεσίες με την 

ανταλλαγή μηνυμάτων. 

ii. Μηνύματα: μεταφέρουν μία έννοια σε χρήστες ή υπηρεσίες.  

• Έκφραση της γνώσης(Knowledge Representation) 

Ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από τρία συστατικά: τον άνθρωπο, την 

τεχνολογία και την οργάνωση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την άποψη η πληροφορία 

προσδιορίζεται με τους όρους των τριών επιπέδων της σημειολογίας. Το στοιχείο 

λοιπόν που μπορεί να υποβληθεί αυτόματα σε επεξεργασία από το σύστημα 

εφαρμογής αντιστοιχεί στο επίπεδο σύνταξης. Στα πλαίσια του ατόμου τώρα που 

ερμηνεύει τα στοιχεία τα οποία γίνονται πληροφορίες, αντιστοιχεί το σημασιολογικό 

επίπεδο. Οι πληροφορίες λοιπόν μετατρέπονται σε γνώση όταν ένα άτομο 

καταλαβαίνει  και αξιολογεί τις πληροφορίες, πράγμα που αντιστοιχεί στο 

πραγματικό επίπεδο. 

• Μαθηματικά (Domain Theory) 

 Στα μαθηματικά στον τομέα της domain theory, το σύστημα πληροφοριών Scott 

(λόγω του εφευρέτή του Dana Scott), είναι μία μαθηματική δομή που παρέχει μία 

εναλλακτική αντιπροσώπευση των περιοχών Scott, σαν ειδική περίπτωση, των 

αλγεβρικών δικτυωτών πλεγμάτων (algebraic lattices). 

Στα μαθηματικά στον τομέα της τραχιάς καθορισμένης θεωρίας(rough set theory), 

ένα σύστημα πληροφοριών είναι ένα σύστημα ιδιότητας – αξίας. 

• Κοινωνιολογιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Sociology Information 

Systems) 

Στην κοινωνιολογία τα συστήματα πληροφοριών είναι επίσης κοινωνικά συστήματα 

των οποίων η συμπεριφορά εξαρτάται από τους στόχους τους, τις αξίες και τις 

πεποιθήσεις των ατόμων και των ομάδων, καθώς επίσης και από την απόδοση της 

τεχνολογίας. 

• Θεωρία των Συστημάτων (Systems Theory) 

Στη θεωρία των συστημάτων, ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύστημα, 

αυτόματο ή χειροκίνητο που περιλαμβάνει ανθρώπους, μηχανές, και/ ή μεθόδους  
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οργανωμένες για τη συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά και τη διάδοση δεδομένων που 

αντιπροσωπεύουν τις πληροφορίες των χρηστών. 

• Τηλεπικοινωνίες (Telecommunications) 

Στις τηλεπικοινωνίες, ένα πληροφοριακό σύστημα είναι οποιαδήποτε τηλεπικοινωνία 

ή εξοπλισμός σχετικός με τον υπολογιστή ή διασυνδεδεμένα συστήματα ή 

υποσυστήματα του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στην απόκτηση, στην 

αποθήκευση, στο χειρισμό, στη διοίκηση, στη μετακίνηση, στον έλεγχο,  στην 

επίδειξη,  στη μεταγωγή,  στην ανταλλαγή,  στη μεταβίβαση ή στην υποδοχή φωνής 

και στοιχείων, που περιλαμβάνει λογισμικό(software), firmware και υλικό 

(hardware). 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ  
                            ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

2.1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ1

 

Πλέον οι περισσότεροι κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν δημιουργήσει μία on line 

παρουσία τους για την προώθηση και την παροχή των υπηρεσιών τους.  

Το επόμενο βήμα όμως που πρέπει να γίνει είναι η συνεργασία των διαφόρων 

δημόσιων υπηρεσιών ώστε να βελτιωθεί το δίκτυο παροχής υπηρεσιών. Οι διευθυντές 

των δημοσίων υπηρεσιών αναζητούν τρόπους ώστε να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση 

των πλεονεκτημάτων της διαδικτυακής αυτό-υπηρεσίας και των άλλων διαδικτυακών 

τεχνολογιών ώστε να γίνει η απαραίτητη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ο στόχος λοιπόν του έργου αυτού είναι η υποστήριξη των δημόσιων διαχειριστών 

ώστε αυτοί να επωφεληθούν από την τεχνολογία του web για το συντονισμό των 

δικτύων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα διερευνά τους ρόλους των 

ενδιάμεσων οργανισμών στη διαχείριση τέτοιων δικτύων. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του παρατηρητηρίου που διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο 

Νοεμβρίου 2006- Απριλίου 2007 και διερεύνησε την υφιστάμενη κατάσταση 

αναφορικά με τη διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημόσιο, την Ετοιμότητα και 

τις Δεξιότητες των Δημοσίων Υπαλλήλων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών καθώς και την προσφορά ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών προς 

                                                 
1 Το κεφάλαιο 2.1 βασίσθηκε στην μελέτη του Παρατηρητηρίου που διεξήχθη Νοέμβριο 2006- Απρίλιο 2007 και διερεύνησε 
την κατάσταση σχετικά με τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο. 
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πολίτες και επιχειρήσεις, σε επίπεδο κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης, η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημόσιο Τομέα παρουσιάζει 

αρκετές ελλείψεις.  

Οι φορείς που συμμετείχαν σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης ήταν:  

Α) Για την έρευνα των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων όλα τα Υπουργεία, 45 

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων και πανελλαδικό δείγμα από 60 ΔΟΥ και 55 

Πολεοδομίες. Β) Η καταγραφή των συστημάτων προήλθε από 28 συνολικά φορείς, 

στην πλειοψηφία τους Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες. Σε επίπεδο ΟΤΑ, η 

έρευνα απευθύνθηκε απογραφικά στις 13 Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών και 

στις 57 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, καθώς και σε πανελλαδικό δείγμα 

ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης αναμένεται να 

διαδραματίσουν τα μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών τα 

οποία είναι σε εξέλιξη με ενδεικτικά παραδείγματα την Εθνική Πύλη της Δημόσιας 

Διοίκησης (ΕΡΜΗΣ), το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ), το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών και το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών, καθώς και η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.  

 

Τα σημαντικότερα στοιχεία της μελέτης του Παρατηρητηρίου είναι τα ακόλουθα: 

 

Πληροφοριακά Συστήματα Δημοσίων Φορέων 

I. Κεντρική Διοίκηση  

Από τους φορείς που συμμετείχαν στην καταγραφή προκύπτει ότι οι πλέον 

διαδεδομένες εφαρμογές πληροφορικής αφορούν στην κάλυψη των βασικών 

λειτουργιών των οργανισμών, με το 53% των δημόσιων φορέων να διαθέτει 

λογισμικό e-mail και το 60% να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Ωστόσο 

μόνο το 17% διαθέτει κάποια εφαρμογή ροής εργασίας (workflow) και διαχείρισης 

περιεχομένου (content management), εφαρμογές απαραίτητες, μεταξύ άλλων, για την 

υποστήριξη της αποτελεσματικής επεξεργασίας αιτημάτων πολιτών.  

Αναφορικά με τη βιωσιμότητα των συστημάτων, προκύπτει ότι στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία (77,7%) δε συνοδεύονται από συμβόλαια συντήρησης, ενώ τα συστήματα 

που συντηρούνται μέσω SLAs (Service level Agreement) είναι λίγα (1,68%) και 

έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.  
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II. Τοπική Αυτοδιοίκηση 

i Περιφέρειες 

Με εξαίρεση τις μεγάλες Περιφέρειες, η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών 

γίνεται με αυτόνομες εφαρμογές (έτοιμα εμπορικά πακέτα) και αφορά κυρίως στις 

βασικές διεργασίες λειτουργίας και επικοινωνίας (αυτοματισμός γραφείου, 

πρωτόκολλο, e-mail), στην οικονομικο-διοικητική λειτουργία και στις μελετητικές/ 

τεχνικές εργασίες.  

ii Νομαρχίες 

Γενικά εντοπίζεται ανομοιογένεια στο επίπεδο ανάπτυξής τους, με ορισμένες να 

αναπτύσσουν αυτόνομα εφαρμογές και άλλες να χρησιμοποιούν πολύ παλιές 

τεχνολογίες (π.χ DOS). Παράλληλα, τα έργα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

διατηρούν τις σύγχρονες εφαρμογές και σταδιακά δημιουργούν ένα ομοιογενές και 

λειτουργικό περιβάλλον εφαρμογών. 

iii Δήμοι - Κοινότητες 

Σχεδόν όλοι οι Φορείς διαθέτουν νέο-εγκατεστημένες εφαρμογές διαχείρισης πόρων, 

που όμως χρήζουν σημαντικών βελτιώσεων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μικρών και 

μεσαίων Δήμων εμφανίζονται σημαντικά ελλείμματα μηχανογράφησης ζωτικών 

λειτουργιών (Μητρώα Αρρένων, Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, κλπ).  

Παράλληλα με τα παραπάνω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Παρατηρητηρίου, 

διαπιστώνεται ότι τα κυριότερα εμπόδια στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών 

συστημάτων των ΟΤΑ είναι, για τις μεν Περιφέρειες, τα οργανωτικά και/ ή 

γραφειοκρατικά προβλήματα (30,77%) και για τις Νομαρχίες και τους Δήμους, η 

έλλειψη πόρων και/ ή χρηματοδότησης (20,00% και 27,81% αντίστοιχα).  

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι, τόσο για τις Περιφέρειες, όσο και για τις Νομαρχίες, 

σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και η απροθυμία και δυσκολία εκμάθησης νέων 

τεχνολογιών.  

Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, 

δεν υπάρχει συγκεκριμένη διασύνδεση μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης για τη συστηματική ροή πληροφοριών με συγκεκριμένο 

σύστημα πληροφορικής. Σε αυτή μάλιστα την κατεύθυνση σημειώνεται ότι 

περισσότερο από το 50% των φορέων της έρευνας καταγράφονται να μην διαθέτουν 

καμία διασυνδεδεμένη εφαρμογή.  

Αλλά και μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης, η εικόνα δε διαφέρει 

σημαντικά. Τα συστήματα αποτελούν, κατά κανόνα, αυτόνομες εφαρμογές (69%), 
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ενώ, εσωτερικά σε κάθε Φορέα, είναι πολύ λίγα τα συστήματα που διασυνδέονται 

μεταξύ τους (13%) και αφορούν κυρίως διαδικτυακές πύλες που αντλούν στοιχεία 

από αντίστοιχα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ). Διασύνδεση με 

συστήματα άλλων Φορέων συναντάται σε πολύ μικρό ποσοστό (18%) και αφορά 

κυρίως τη διασύνδεση με τραπεζικά συστήματα (π.χ. ΔΙΑΣ). 

 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών από Δημόσιους Υπάλληλους 

Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, από την έρευνα του Παρατηρητηρίου προκύπτει ότι 

σχεδόν η πλειοψηφία (92%) των υπαλλήλων διαθέτει Η/Υ που τους παρέχει η 

υπηρεσία τους, όμως μόνο 1 στους 3 υπαλλήλους κατέχει πιστοποιητικό γνώσης 

χειρισμού Η/Υ (37%) και διαθέτει λογαριασμό e-mail που του παρέχεται από την 

υπηρεσία του (35%).  

Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η πλειοψηφία των υπαλλήλων των ΟΤΑ 

δηλώνουν ότι έχουν στη διάθεσή τους Η/Υ από την υπηρεσία τους (97,6%).  

Επίσης, λογαριασμό email έχουν πολύ περισσότερο τα στελέχη των Περιφερειών 

(65,71%), λιγότερο τα στελέχη των Νομαρχιών (40,12%), και πολύ λιγότερο τα 

στελέχη των Δήμων και Κοινοτήτων (35,31%). Μόνο το 28,2% των υπαλλήλων των 

ΟΤΑ είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης υπολογιστών.  

Όσον αφορά στις δεξιότητες των υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ, η τάση που 

διαμορφώνεται είναι ότι οι υπάλληλοι των Περιφερειών και των φορέων της 

κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης έχουν πολύ καλύτερη απόδοση και σε αυτό φαίνεται 

να συμβάλουν: α) τα νέα σε ηλικία στελέχη, β) η καλύτερη εκπαίδευση των στελεχών 

και γ) η καλύτερη υποδομή από πλευράς κατάρτισης και υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

(επάρκεια σε Η/Υ, ατομικός λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ). Στον 

αντίποδα βρίσκονται οι Δήμοι και οι Κοινότητες, ενώ οι Νομαρχίες φαίνεται να είναι 

σε ενδιάμεση κατάσταση, αλλά αρκετά καλύτερη από τους Δήμους.  

Θετικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην 

έρευνα, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, όσο και ΟΤΑ/ Περιφερειών 

συμφώνησαν στην πλειοψηφία τους πως ο Η/Υ είναι απαραίτητος στην εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, βελτιώνει την απόδοσή τους στην εργασία τους ενώ δεν προσδίδει 

πολυπλοκότητα. 
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Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα  

I. Κεντρική Διοίκηση 

Σε επίπεδο προσφοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, σημειώνεται ότι 

από το σύνολο των 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών – όπως αυτές έχουν 

συμφωνηθεί και αξιολογούνται ετησίως από τα κράτη μέλη της ΕΕ –, μέχρι το τέλος 

του 2006 διατίθενται πλήρως ηλεκτρονικά οι 8, ήτοι το 40% ποσοστό το οποίο είναι 

κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2005 ήταν 25% (5 

υπηρεσίες πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμες).  

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι μόλις το 8% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο 

για συναλλαγές με το Δημόσιο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό για τις 

επιχειρήσεις (με 10+ εργαζομένους) το οποίο ανέρχεται στο 71%.  

ΙΙ.     ΟΤΑ & Περιφέρειες 

Στην τοπική αυτοδιοίκηση, διαπιστώθηκε ότι καμία Περιφέρεια δεν παρέχει 

ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες της στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ μόνο οι 14 από 

τις 51 Νομαρχίες προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (27.45%) με το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους Δήμους να ανέρχεται στο 18,9%. 

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας το "ΒΗΜΑ" που δημοσιεύτηκε στο φύλλο που 

κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2007, η μελέτη του παρατηρητηρίου για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας αποδεικνύει ότι υπάρχει έλλειψη στρατηγικού 

σχεδιασμού για τις τεχνολογίες σε επίπεδο τόσο πρωτοβάθμιων όσο και 

δευτεροβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της παραπάνω μελέτης υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

για πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και περιφερειακής 

και τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης υπάρχει ανάγκη να καλλιεργηθεί σε ΟΤΑ και 

νομαρχίες μία νέα προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η τεχνολογία θα βοηθά αισθητά 

στην εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Το θετικό σημείο της μελέτης είναι ότι από το 2008 αναμένεται να βελτιωθούν τα 

πληροφοριακά συστήματα οργανωτικής υποστήριξης και παροχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών καθώς και το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα. 

Σημαντικά περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

των δικτυακών τόπων των ΟΤΑ, στην ηλεκτρονική συμμετοχή (e-participation) και 

στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα (e-conclusion). Όσον αφορά τις δεξιότητες στις 

τεχνολογίες πληροφορικής, το επίπεδο είναι αρκετά ικανοποιητικό για τα στελέχη της 

πληροφορικής αλλά για τους τελικούς χρήστες υπάρχει ανάγκη βελτίωσης και πρέπει 
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να υπάρξει εντατικοποίηση των προσπαθειών από τους ΟΤΑ για την ενίσχυση των 

έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παρέχουν περισσότερες 

«επικοινωνιακές υπηρεσίες» σε σχέση με τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού ενώ 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κανένας τοπικός φορέας δεν παρείχε διαδραστικές 

ή συναλλακτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επίσης βάσει της έρευνας υπάρχει ένα 

ψηφιακό χάσμα των μεγαλύτερων σε ηλικία, υψηλόβαθμων και των νεότερων 

στελεχών που κατέχουν χαμηλότερη ιεραρχικά θέση τα οποία είναι πιο καταρτισμένα 

και εξοικειωμένα με την τεχνολογία. 

Τα αρμόδια στελέχη των δήμων – κοινοτήτων σε μεγάλο βαθμό αλλά και των 

νομαρχιών σε μικρότερο βαθμό, δηλώνουν χαμηλό βαθμό ενημέρωσης για τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές και κατευθύνσεις των φορέων 

πολιτικής σχετικά με τις ΤΠΕ. Όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω οι επιδόσεις της Ελλάδας βρίσκονται κάτω από τον 

κοινοτικό μέσο όρο για τις υπηρεσίες τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις 

επιχειρήσεις, με σημαντική διαφορά όμως μεταξύ των δύο. 

Η παραπάνω έρευνα του παρατηρητηρίου για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών από τους φορείς της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

υλοποιήθηκε από την Euroconsultants AE σε συνεργασία με την Quantos ΕΠΕ και το 

εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 
Προμήθεια λογισμικού για το Ελληνικό Δημόσιο 

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" το Ελληνικό Δημόσιο είχε 

υπογράψει στη Λισσαβόνα  συμφωνία με τη Microsoft. Η συμφωνία λοιπόν αυτή 

αφορά προμήθεια λογισμικού από τη Microsoft  για όλο το δημόσιο τομέα. Με αυτή 

τη συμφωνία η Ελλάδα κερδίζει μειωμένες τιμές για την προμήθεια λογισμικού της 

τάξεως του 20%,δωρεάν αναβάθμιση λογισμικού για μία τριετία καθώς και δωρεάν 

χρήση του λογισμικού από τους δημοσίους υπαλλήλους ακόμη και για προσωπική 

χρήση.  Ακόμη ύστερα από αυτή τη συμφωνία θα δημιουργηθεί ένα κέντρο 

καινοτομίας στην Ελλάδα για την υποστήριξη της Ελληνικής Ακαδημαϊκής 

κοινότητας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και 

επίσης θα δημιουργηθούν μέχρι το 2008 δέκα εργαστήρια υπολογιστών για την 

ενίσχυση ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν η Ελληνική κυβέρνηση λειτουργεί αντίθετα με 

πολλές χώρες, χαρακτηριστικά παραδείγματα των οποίων αποτελούν η Γαλλία, η 

Σουηδία, η Γερμανία και η Ιαπωνία οι οποίες δεν κάνουν χρήση κλειστού λογισμικού 

συγκεκριμένων εταιριών αλλά χρησιμοποιούν εφαρμογές βασισμένες σε ανοικτό 

κώδικα. Βάσει λοιπόν με την FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure, 

ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τη διάδοση της δυνατότητας 

επεξεργασίας της πληροφορίας, με περισσότερα από 850 μέλη, 3 χιλιάδες εταιρείες 

και 90 χιλιάδες υποστηρικτές), αυτή η συμφωνία αποτελεί τροχοπέδη για την 

ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και για τη χρήση προτύπων ανοικτού 

κώδικα στα οποία οφείλεται η θεαματική ανάπτυξη του Internet (χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν το TCP/IP, το HTTP και η HTML).                                           

Στη Γαλλία περίπου το 20% των υλοποιήσεων σε κεντρική διοίκηση είναι σε 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα, έναντι 10% το 2003, με στόχο 30% το 2007. Στη 

Γερμανία ο Δήμος Μονάχου επέλεξε να αλλάξει το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα 

από Windows σε Linux· και η υλοποίηση της απόφασης είναι σε εξέλιξη. Στη 

Βραζιλία επίσης, ο δημόσιος τομέας έχει στραφεί σε ανοιχτό λογισμικό. 

Το κόστος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Το κόστος εκπαίδευσης, 

υποστήριξης και εγκατάστασης είναι περίπου το ίδιο. Το κόστος αγοράς λογισμικού 

και ενημερωμένων νέων εκδόσεων είναι ελάχιστο για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

Αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο πληροφοριακό σύστημα, τότε το κόστος της αλλαγής 

σε άλλο είναι σχετικά μεγάλο· γι' αυτό και ο Δήμος Μονάχου πληρώνει περισσότερα 

στη SuSE για την αλλαγή σε Linux απ' όσα θα πλήρωνε στη Microsoft για την 

υποστήριξη του υπάρχοντος συστήματος σε Windows και το κάνει ως επένδυση για 

το μέλλον. Αντίστοιχα μεγάλο κόστος θα είχε και η αντίστροφη αλλαγή.  

Όσον αφορά  το κόστος υποστήριξης ανοικτού κώδικα είναι περίπου ίδιο με αυτό του 

κλειστού λογισμικού. Η ποιότητα της υποστήριξης δεν συναρτάται άμεσα με το αν το 

λογισμικό είναι ανοιχτό ή κλειστό, πάντως υπάρχει μια τάση στο ανοιχτό λογισμικό η 

υποστήριξη να είναι καλύτερη, γιατί το ανοιχτό ενισχύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 
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2.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

 Στην Ελλάδα τα σημαντικότερα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι τα 

ακόλουθα: η δημιουργία των ΚΕΠ μέσω του προγράμματος Αριάδνη, οι προκηρύξεις 

των δυο μεγάλων έργων Σύζευξις  που αφορούν τη μελέτη και τη δημιουργία του 

Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης και έχουν ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός 

ενιαίου τεχνικού και λειτουργικού περιβάλλοντος επικοινωνίας των δημοσίων 

υπηρεσιών, μεταξύ τους αλλά και με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, το Police 

Online, το TAXISnet, η δημιουργία του επιχειρησιακού προγράμματος Πολιτεία 

(αυτό είχε σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες που δεν είχαν επιλεγεί από την 

ΚτΠ, η προσπάθεια αυτή για τη δημιουργία της νέας δομής της δημόσιας διοίκησης 

δεν ολοκληρώθηκε μέσω σχετικού νομοσχεδίου), το πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ που 

περιλάμβανε έργα που αφορούν το διοικητικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 

Διοίκησης, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και την 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία του πλαισίου 

διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα, τα "crash" 

προγράμματα επιτάχυνσης στα οποία συμμετείχαν οι γενικές γραμματείες των 

υπουργείων και στελέχη των περιφερειών.  

Ακολουθούν δυο παραδείγματα πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται 

σε δυο ελληνικούς Δημόσιους Οργανισμούς. 

 

1ο Παράδειγμα: Το πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ 

Το πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ είχε ως στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών 

από τις Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας δίνοντας έμφαση στη συνεργασία της 

Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς υλοποιείται μέσω 

κεντρικών και αποκεντρωμένων δράσεων. Το πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ αποτελεί ένα 

συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων παραδείγματα των οποίων αποτελούν η ηλεκτρονική 

διάθεση του Οδηγού του πολίτη, το κέντρο κλήσης 1564, το πρόγραμμα αστερίας, η 

δημιουργία one-stop shops, η ψηφιοποίηση εντύπων, η απλοποίηση διοικητικών 

διαδικασιών κ.α. Στόχος αυτού του έργου είναι ο κάθε πολίτης και κυρίως εκείνος 

που βρίσκεται μακριά από τα διοικητικά κέντρα, να έχει έγκυρη και έγκαιρη 

πληροφόρηση σχετικά με τις ισχύουσες διαδικασίες για την παροχή συγκεκριμένων 
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υπηρεσιών καθώς επίσης και να έχει τη δυνατότητα λήψης του μεγαλύτερου μέρους 

αυτών των υπηρεσιών. Ένας δεύτερος στόχος είναι η διευκόλυνση του πολίτη όσον 

αφορά τις συναλλαγές του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες πράγμα που σημαίνει 

ελάχιστες μετακινήσεις  και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας. Οι πολίτες που δεν έχουν την απαραίτητη 

εξοικείωση με την τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις διάφορες 

υπηρεσίες είτε μέσω τηλεφώνου είτε με την προσωπική επαφή. Βασική λειτουργία 

του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ είναι η οργάνωση, ανανέωση και ο εμπλουτισμός της 

υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, ώστε να επιτρέπεται η 

περαιτέρω ταξινόμησή της σε δικτυωμένες και υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων, 

που θα είναι προσπελάσιμες μέσω Διαδικτύου. Οι διοικητικές πληροφορίες και τα 

δεδομένα είναι προσπελάσιμα από τον πολίτη είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω 

διαδικτύου, είτε μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Έτσι λοιπόν οι πολίτες 

με τη χρήση των νέων τεχνολογιών μπορούν να λαμβάνουν από τα ΚΕΠ διοικητικές 

πληροφορίες αλλά και δεδομένα με τέσσερις μορφές είτε ως υπηρεσίες 

πληροφόρησης, είτε ως υπηρεσίες επικοινωνιών και αλληλεπίδρασης, είτε ως 

υπηρεσίες συναλλαγής, είτε ως συνδυαζόμενες υπηρεσίες. 

Το πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006.Το 

πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη 

συγχρηματοδότηση κατά 80% από ο Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης και 

κατά 20% με εθνική συμμετοχή. Συνέχεια του έργου ΑΡΙΑΔΝΗ αποτελεί το έργο 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ. 

 

                             2ο Παράδειγμα: Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS) 

Το νέο TAXISnet προσφέρει ένα πλήθος επιπλέον υπηρεσιών εκτός της ηλεκτρονικής 

υποβολής δήλωσης, όπως την ηλεκτρονική λήψη του Εκκαθαριστικού σημειώματος, 

την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης και του εντύπου "Ε1" 

επιλέγοντας τις on line υπηρεσίες. Επίσης μετά την ηλεκτρονική υποβολή του 

εντύπου  "Ε1" μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα έντυπα "Ε2","Ε3","Ε9". 

Ηλεκτρονικά μπορούν να υποβληθούν και η περιοδική δήλωση ΦΠΑ με την on line 

επιλογή "ΦΠΑ - VIES", καθώς και η Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων 

Πελατών – Προμηθευτών πατώντας "ΚΒΣ". Επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει το 

νέο TAXISnet είναι η έκδοση φορολογικής ενημερότητας, η φορολογική 
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ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση μέσα από την υπηρεσία "Έκδοση 

Πιστοποιητικών", η λήψη έγκυρης φορολογικής ενημερότητας με fax από 

οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας TAXISphone. Επίσης χρησιμοποιώντας και πάλι την υπηρεσία 

TAXISphone ο κάθε πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από διάφορους 

πιστοποιημένους φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται και οι οποίοι μπορούν να 

λαμβάνουν Φορολογική ενημερώτητα για λογαριασμό του κάθε πολίτη. Τέτοια 

παραδείγματα αποτελούν οι τράπεζες, οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και του 

Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, οι οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και οι ΟΤΑ. 

Εκτός από τις υπηρεσίες του νέου ΤAXISnet αναβαθμίσθηκε και ο εξοπλισμός του 

καθώς αποκτήθηκαν 8.500 νέοι σταθμοί εργασίας και 1.500 νέοι εκτυπωτές Laser. To 

νέο TAXISnet  εντάχθηκε στο νέο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», εκσυγχρονίσθηκε το 

κεντρικό σύστημα καθώς αποκτήθηκαν νέοι ισχυροί Servers με 100πλάσια ισχύς και 

δυνατότητες και δημιουργήθηκε κέντρο δεδομένων. Επίσης πλέον μπορεί ο πολίτης 

να έχει την ενημέρωση εκκαθάρισης της φορολογικής του δήλωσης στο κινητό του 

τηλέφωνο, αυτή η υπηρεσία αποκαλείται MTAXIS. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία 

που προκύπτουν από το υπουργείο οικονομικών και τη γενική γραμματεία 

πληροφοριακών συστημάτων ως τον Αύγουστο του 2006 130.000 συνδρομητές 

έκαναν χρήση του MTAXIS και αποτελεί την 1η υπηρεσία δημόσιας διοίκησης από 

κινητό τηλέφωνο (m-government). Ολοκληρώνοντας λοιπόν το παράδειγμα του 

TAXISnet ως ένα πληροφοριακό σύστημα Δημόσιας Διοίκησης μερικές ακόμη 

υπηρεσίες που προσφέρει είναι η λήψη έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος με fax 

από οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή μέσω της ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας TAXISphone, η αλλαγή ή ενημέρωση για τα στοιχεία του Ι.Χ αυτοκινήτου 

ή δικύκλου και ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας ενός κτιρίου. 
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης είναι  δημοτικές επιχειρήσεις 

κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Το θεσμικό πλαίσιο των ΔΕΥΑ διαμορφώθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 1069/80 

"Περί κινήτων διά την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και  αποχετεύσεως".  Οι 

ΔΕΥΑ συνήθως καλύπτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των 10000 κατοίκων, εκτός 

Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τον παραπάνω νόμο συμπληρώνουν άλλοι νόμοι, 

προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Απώτερος στόχος όλων αυτών 

είναι η σωστή οργάνωση και λειτουργία των ΔΕΥΑ, η χρηματοδότηση σημαντικών 

έργων, ο έλεγχος των δραστηριοτήτων και πάνω από όλα η κατανόηση του 

κοινωνικού και μη κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα.  

Ένας μεγάλος αριθμός ΔΕΥΑ της χώρας, η πλειοψηφία δηλαδή (γύρω στις 100) είναι 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και είναι οι κύριοι και νόμιμοι διαχειριστές 

υδατικών πόρων, πόσιμου νερού, υγρών αποβλήτων της χώρας.  

Οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται ως επί το πλείστον οι ΔΕΥΑ είναι: η 

ύδρευση και αποχέτευση, η  επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων. 

Οι ΔΕΥΑ κάνουν ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων  και διασφαλίζουν 

υψηλή ποιότητα πόσιμου νερού, αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από διεθνή κριτήρια 

και την αναθεωρημένη οδηγία 80/778/EEC που αφορά το πόσιμο νερό. 

 

Λίγα λόγια για την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης 

Το 1989 ιδρύθηκε με έδρα τη Λάρισα η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης και αποτελείται περίπου από 80 ΔΕΥΑ μέλη του. 

Η ΕΔΕΥΑ συνεργάζεται και με άλλους αρμόδιους φορείς όπως είναι οι ΤΕΕ, ΟΤΑ 

και πολλοί άλλοι, βασικός σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι ο εκσυγχρονισμός του 

θεσμικού πλαισίου (Ν. 1739/87). 

Σημαντική δραστηριότητα της ένωσης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και 

αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) είναι ότι συμμετέχει ως τακτικό μέλος της Eureau, μέλη της 

οποίας είναι οι αντίστοιχες επιχειρήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με την συμμετοχή της στην Eureau η ΕΔΕΥΑ είναι σε θέση να παρακολουθεί τις 

σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις  που αφορούν τα αντικείμενα της διαχείρισης των 
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υδατικών πόρων και των υγρών αποβλήτων και με αυτόν τον τρόπο παρέχει όλες τις 

σχετικές πληροφορίες στα μέλη της. 

 

Λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΔΕΥΑ 

Ο βασικότερος λόγος που οδήγησε στην ίδρυση της Ένωσης  Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης  ήταν η αναμόρφωση του Ν. 1069/80  που 

αφορούσε την ίδρυση των ΔΕΥΑ και κύριο χαρακτηριστικό του ήταν το αρκετά 

δυσμενές για αυτές χρηματοδοτικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η κάθε ΔΕΥΑ 

υποχρεωνόταν σε ιδία συμμετοχή σε ποσοστό 65% του συνολικού κόστους κάθε 

έργου. 

Η συμβολή λοιπόν της ΕΔΕΥΑ ήταν καθοριστική καθώς με την ένταξη των έργων 

των ΔΕΥΑ στο ταμείο συνοχής και σε άλλα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα έχει 

σχεδόν ανατραπεί το χρηματοδοτικό καθεστώς του Ν. 1069/80. 

Μερικά ακόμα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις ΔΕΥΑ προέκυψαν από την 

υπαγωγή αυτών στο σύστημα προσλήψεων του Δημοσίου  βάσει του Ν.2527/97, 

πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου των ΔΕΥΑ 

καθώς και με τη λειτουργία τους βάσει ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων. 

Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ βάσει συγκριτικών στοιχείων 

του ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας  φέρνει σε πέρας καλύτερα από όλους τους άλλους 

οργανισμούς  τα έργα κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης της. 

 

Ταυτότητα της  ΔΕΥΑΛ 

Η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ),που θα 

αποτελέσει και το πρότυπο βάσει του οποίου θα μελετηθούν τα πληροφοριακά 

συστήματα που χρησιμοποιούνται στις ΔΕΥΑ, είναι η πρώτη και μεγαλύτερη 

Δημοτική Επιχείρηση του κλάδου της, μετά την ΕΥΔΑΠ και την ΕΔΥΑΘ. 

 

3.1 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ2 

 

Η ΔΕΥΑΛ, όπως και όλες οι Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της 

χώρας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα. 

                                                 
2 To κεφάλαιο  3.1 βασίσθηκε στο Ν.1069/1980 (ΦΕΚ Α-191): Περί Κινήτρων δια την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως. 
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Το 1981, με το Προεδρικό Διάταγμα 374/10-4-1981, περιήλθε στη σημερινή της 

νομική μορφή και από τότε διέπεται ως προς την λειτουργία και την οργάνωσή της 

από τις διατάξεις του Ν.1069/80 (ΦΕΚ  Α-191)  «Περί  Κινήτρων  δια  την  

ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως», ο  οποίος  ορίζει  το  

αντικείμενο  και  τις  αρμοδιότητες  της ,  που  είναι: η  παροχή  υπηρεσιών  

Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  καθώς  και  η  μελέτη ,  η  κατασκευή ,  η  

συντήρηση ,  η  εκμετάλλευση ,  η  διοίκηση  και  η  λειτουργία  των  δικτύων  

ύδρευσης  και  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακάθαρτων  υδάτων  και  μονάδων  

επεξεργασίας  λυμάτων  και  αποβλήτων  (Βιολογικός  Καθαρισμός),  στην  

περιοχή  της  αρμοδιότητας  της .  

Το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΛ διευρύνθηκαν, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του Ν.1069/80 και την υπ’ αριθμόν 12635/16-8-2005 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την 

εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμενα 

δραστηριότητας της ΔΕΥΑΛ και των δραστηριοτήτων του Δήμου Λαρισαίων. Οι 

νέες λοιπόν δραστηριότητες συνίστανται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:  

a. με την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και 

b. με την καύση του Βιοαερίου και του ΧΥΤΑ του Δήμου Λαρισσίων. 

Η σύσταση της κάθε ΔΕΥΑ πραγματοποιείται από την απόφαση των εκάστοτε 

δημοτικών συμβουλίων βάσει των οποίων ορίζονται η επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που 

δικαιολογούν τη σύστασή της, τα παραχωρούμενα σε αυτή περιουσιακά στοιχεία η 

περιοχή της επιχείρησης, ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και των υπηρεσιών της 

καθώς και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτά. 

Το άρθρο 3 ορίζει πως οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ τελούν υπό την εποπτεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Το άρθρο 4 ορίζει τη Λειτουργία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων. Το άρθρο 5 ορίζει τις 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού.Το διοικητικό 

συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ είναι όργανο το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 1069/80, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Π.Δ 

161/81, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Διοικητικού 

Συμβουλίου ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και τον Κανονισμό Διοίκησης και 

Διαχείρισης της ΔΕΥΑΛ. Κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού 
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Συμβουλίου βρίσκονται: ο Γενικός Διευθυντής και το Γραφείο Υποστήριξης του 

Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτείται από: τη Γραμματεία Προέδρου, τη 

Νομική Υπηρεσία και τους Εξωτερικούς Συνεργάτες.   

Το άρθρο 6 ορίζει τα τυπικά και τα πρόσθετα προσόντα καθώς και τις αρμοδιότητες 

του Γενικού Διευθυντή. Το άρθρο 7 ορίζει τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας 

των ΔΕΥΑ. Ο οργανισμός εσωτερικής λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στην 

οργάνωση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της, τον 

αριθμό των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού κατά υπηρεσία, την 

τοποθέτηση στις θέσεις σύμφωνα με τις ειδικότητες και ανάλογα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας, τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης, τις αποδοχές, την πειθαρχική ευθύνη 

και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τα 

δικαιώματα του απασχολούμενου προσωπικού και τις υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΛ προς 

το προσωπικό, που από την πρόσληψή του αποδέχεται τον ΟΕΥ σαν εργασιακή 

σύμβαση. Το άρθρο 8 ορίζει την περιουσία της επιχείρησης στην οποία ανήκουν όλες 

οι εγκεκριμένες ή οι εγκριθησόμενες μελέτες και όλα τα εκτελεσθέντα ή 

εκτελεσθησόμενα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης των περιοχών αρμοδιότητας της 

επιχείρησης, καθώς και όλοι οι υπόνομοι, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και 

αποχέτευσης ακάθαρτων ή ομβρίων υδάτων καθώς και όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί 

αγωγοί που καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο και οι μονάδες επεξεργασίας 

πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων. Στην περιουσία της Επιχείρησης περιέρχονται 

και οι επιφάνειες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των  έργων  ύδρευσης και 

αποχέτευσης και τις οποίες έχει τη δυνατότητα να τις διαθέτει με κάποιο συμβολικό 

τίμημα στον οικείο Δήμο για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή άλλου 

κοινωφελούς σκοπού. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι διατάξεις για την προστασία 

δημοτικών κτημάτων εφαρμόζονται και για τις επιχειρήσεις ύδρευσης και 

αποχέτευσης. Το άρθρο 9 ορίζει την υποκατάσταση σε δικαιώματα και υποχρεώσεις 

και το άρθρο 10 ορίζει τους Πόρους της Επιχείρησης. Για την περίπτωση της ΔΕΥΑΛ 

οι πόροι της θα εξεταστούν παρακάτω κατά την περιγραφή του Λειτουργικού της 

Πλαισίου. Το άρθρο 11 ορίζει το ειδικό τέλος για τη μελέτη, την κατασκευή και την 

επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. Το άρθρο 12 ορίζει το ειδικό τέλος 

επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών, το άρθρο 13 ορίζει τη συμβολή του 

προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων  ενώ το άρθρο 14 ορίζει το χρόνο έναρξης 

της συμβολής του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  Το άρθρο 15 ορίζει τη 
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δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και το άρθρο 16 ορίζει το 

τέλος χρήσης υπονόμου και το τέλος ύδρευσης. Το άρθρο 17 ορίζει τη Διαχείριση 

καθώς η οικονομική διαχείριση κάθε επιχείρησης ενεργείται επί τη βάσει ιδίου 

προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, το άρθρο 18 ορίζει το διαχειριστικό έλεγχο ο 

οποίος ενεργείται από 2 ορκωτούς λογιστές που προτείνονται από το Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών και διορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή στην αρχή κάθε 

οικονομικού έτους. Το άρθρο 19 ορίζει το Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή 

το οποίο υποχρεούται η κάθε ΔΕΥΑ να συντάσσει κάθε έτος και στο οποίο 

αναγράφονται τα ουσιώδη και αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση σχετικά με τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Στο άρθρο 20 καθορίζεται η εποπτεία της 

επιχείρησης από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ενώ στο άρθρο 21 

καθορίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας και διαχείρισης της επιχείρησης. Το άρθρο 

22 ορίζει τα έργα και τις προμήθειες για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη 

λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτελούνται από την 

επιχείρηση. Το άρθρο 24 αφορά τους κανονισμούς δικτύων και τις απαλλοτριώσεις 

ενώ το άρθρο 25 τα τιμολόγια τα οποία είναι χωριστά για την υπηρεσία ύδρευσης και 

αποχέτευσης. Στο άρθρο 26 ορίζεται η διαφοροποίηση των τελών και στο άρθρο 27 οι 

ποινικές διώξεις. Το άρθρο 28 αφορά την αστυνόμευση των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης ενώ το άρθρο 29 αφορά τη δήλωση των ιδιοκτητών σχετικά με τον 

τρόπο αποχέτευσης των ακινήτων τους. Στο άρθρο 30 καθορίζονται οι μεταβατικές 

διατάξεις δηλαδή τα έργα και οι μελέτες που άρχισαν πριν τη σύσταση της 

επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε κάποιο Δήμο και εκτελούνται βάσει των 

ισχυόντων διατάξεων.  

 

3.2 ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ3 

 

Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και 

αποχέτευσης  Λάρισας όπως και αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα που 

αφορούσε το νομικό πλαίσιο, ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, τη 

σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της, τον αριθμό των 

οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού κατά υπηρεσία, την τοποθέτηση στις 

                                                 
3 Το κεφάλαιο 3.2  βασίσθηκε στον  Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΔΕΥΑΛ του 1997 καθώς και στον 
αναθεωρημένο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΔΕΥΑΛ του 2006. 
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θέσεις  σύμφωνα με τις ειδικότητες και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τον 

τρόπο πρόσληψης και απόλυσης, τις αποδοχές, την πειθαρχική ευθύνη και γενικά 

κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τα δικαιώματα του 

απασχολούμενου προσωπικού και τις υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΛ προς το προσωπικό, 

που από την πρόσληψή του αποδέχεται τον ΟΕΥ σαν εργασιακή σύμβαση. 

Ο παρόν Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ ισχύει από το 1997 ενώ 

τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2006 αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ τελούν υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του 

Διοικητικού της συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ είναι το όργανο 

που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 του Δημοτικού Κώδικα 

και του Π.Δ. 161/81, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Οι ειδικότερες αρμοδιότητές του καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και τον 

Κανονισμό Διοίκησης και Διαχείρισης της ΔΕΥΑΛ. Κάτω από την άμεση εποπτεία 

και τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου βρίσκονται: ο Γενικός Διευθυντής, το 

Γραφείο υποστήριξης του διοικητικού συμβουλίου που συγκροτείται από: τη 

Γραμματεία Προέδρου, τη Νομική Υπηρεσία, τους εξωτερικούς συνεργάτες. Το 

προσωπικό του γραφείου αυτού συνεργάζεται και με το Γενικό Διευθυντή. 

 

Συγκρότηση Υπηρεσιών 

Η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης Λάρισας συγκροτείται από τις 

παρακάτω υπηρεσίες:  

Τη Γενική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, τη Διεύθυνση Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας. Οι 

διευθύνσεις των υπηρεσιών (Τεχνικής, Περιβάλλοντος, και Οικονομικής & 

Διοικητικής) υπάγονται άμεσα στη Γενική Διεύθυνση και η κάθε μία από αυτές 

συγκροτείται από τμήματα και γραφεία/ συνεργεία. Οι αντίστοιχοι επικεφαλής των 

παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται: Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής 

Υπηρεσίας, Προϊστάμενος Τμήματος και Υπεύθυνος Γραφείου ή συνεργείου.  

 

Σχέσεις Υπηρεσιών 

Οι διευθύνσεις της επιχείρησης, τα τμήματα και τα γραφεία τους συνεργάζονται και 

αλληλοεξυπηρετούνται για την επίτευξη των σκοπών της ΔΕΥΑΛ. Με τη συνεργασία 

των διευθυντών των αρμόδιων υπηρεσιών και με απόφαση του γενικού διευθυντή 
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μπορούν εργαζόμενοι που ανήκουν οργανικά σε μία Διεύθυνση, να απασχοληθούν σε 

ορισμένο χρονικό διάστημα ή για συγκεκριμένη εργασία σε άλλη, εφ’ όσον το 

απαιτούν οι ανάγκες της επιχείρησης. 

 

Διάρθρωση Υπηρεσιών – Οργανόγραμμα 

Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο το 

οποίο ισχύει στη ΔΕΥΑΛ και το οποίο έχει αναλυθεί στην ενότητα 3.1. 

Η διάρθρωση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ είναι η ακόλουθη: 

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

• Γενικός Διευθυντής 
1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

o Γραμματεία - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 

o Πρωτόκολλο 

2. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πληροφορικής 

3. Γραφείο Ποιότητας Υγιεινής και Ασφαλείας 

o Υπεύθυνος Ποιότητας 

o Τεχνικός Ασφαλείας 

o Γιατρός Εργασίας 

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

• Διευθυντής Υπηρεσίας 
1. Τμήμα Νέων Έργων 

a) Γραφείο Έργων 

o Εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων 

o Αρχείων στατιστικών στοιχείων 

b) Γραφείο Πελατών 

o Νέες συνδέσεις με τα δίκτυα 

o Κίνηση Οχημάτων 

o Φύλακες και Βάρδια 

c) Γραφείο Φυσικού Αερίου 
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2. Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων 

a) Γραφείο Δικτύου Ύδρευσης  

o Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου 

o Κίνηση Οχημάτων 

o Φύλακες και Βάρδια 

b) Γραφείο Δικτύου Αποχέτευσης 

o Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου 

o Αποφρακτικά Αυτοκίνητα 

c) Γραφείο Οικοδομικών και Ασφαλτικών 

d) Γραφείο Αποθήκης 

o Κίνηση Υλικών Αποθήκης 

o Συντήρηση Υδρομετρητών 

o Δοκιμαστήριο Υλικών 

e) Γραφείο Ελέγχου Δικτύων και Χαρτογράφησης 

o Έλεγχος αφανών διαρροών 

o Τηλεέλεγχος -  Τηλεμετρία 

o Χαρτογράφηση 

3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 

a) Γραφείο συντήρησης - βάρδιας 

o Λειτουργία και συντήρηση Η/Μ, εγκαταστάσεων τηλεμετρίας και 

αυτοματισμών 

b) Γραφείο συνεργείου 

o Συντήρηση οχημάτων και  μηχανημάτων 

c) Γραφείο σιδηρουργείου - μηχανουργείου 

 

Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Διευθυντής Υπηρεσίας 
1. Τμήμα Εργαστηρίων 

a) Γραφείο Χημικού Εργαστηρίου 

o Ποιοτικός έλεγχος και αναλύσεις νερού 

b) Γραφείο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 

 

2. Τμήμα Επεξεργασίας Λυμάτων 

a) Γραφείο Συντήρησης Βάρδιας 
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o Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 

b) Γραφείο Εργαστηρίου Λυμάτων 

o Ποιοτικός έλεγχος λυμάτων 

 

Δ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

• Διευθυντής Υπηρεσίας 

• Λογιστήριο – Συντονισμός 

o Συντονισμός- υποστήριξη τμημάτων υπηρεσίας 

o Σύνταξη προϋπολογισμού 

o Έλεγχος και Διαχείριση περιουσίας 

1. Τμήμα Καταναλωτών 

a) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών και Έκδοσης Λογαριασμών 

b) Γραφείο Καταμέτρησης Ελέγχου και Βάρδιας 

2. Τμήμα Εσόδων 

a) Γραφείο Διανομής και Είσπραξης Λογαριασμών Νερού 

b) Γραφείο Ταμείου 

3. Τμήμα Προσωπικού 

o Έκδοση Μισθοδοσίας 

o Προσωπικό 

4. Τμήμα Προμηθειών 

o Λογιστική παρακολούθηση αποθήκης, έργων  και προμηθειών 

o Εξυπηρέτηση προμηθευτών 

 

Στο άρθρο 7 του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ καθορίζονται οι 

ειδικότητες τα προσόντα και οι οργανικές θέσεις, στο άρθρο 8 καθορίζονται 

αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης, στο άρθρο 9 καθορίζονται οι 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο άρθρο 10 καθορίζονται οι 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, στο άρθρο 11 οι 

αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη δε θα γίνει εκτενέστερη αναφορά των παραπάνω άρθρων. 

Ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση του οργανογράμματος της ΔΕΥΑΛ: 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

& 
ΝΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
& 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ Η/ Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 
ΒΑΡΔΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΡΔΙΑΣ 
& ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 

ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ& 
ΕΙΣΠ/ΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕ
ΩΝ & 
ΑΡΧΕΙΟ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ- 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ & 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  & 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Σ 
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3.2.1.   OI ΣΧΕΣΕΙΣ TOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ THN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Το προσωπικό της επιχείρησης διακρίνεται, βάσει του άρθρου 12 του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ, σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό 

καλύπτει πάγιες ανάγκες της επιχείρησης και κατέχει τις οργανικές θέσεις που 

προβλέπονται από τον παρόντα οργανισμό, ο οποίος ρυθμίζει την εργασιακή του 

σχέση και κατάσταση. Από την άλλη μεριά έκτακτο είναι το προσωπικό που 

προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών 

ή για την κάλυψη πρόσκαιρων και έκτακτων αναγκών της επιχείρησης.  

Η εργασιακή σχέση που συνδέει το προσωπικό με τη ΔΕΥΑΛ( όπως αναφέρθηκε και 

στην ενότητα του Νομικού Πλαισίου), είναι σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, που 

διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού και συμπληρωματικά από τις 

διατάξεις της Εργασιακής Νομοθεσίας.  Η κάλυψη των θέσεων στη ΔΕΥΑΛ 

καθορίζεται από τις ανάγκες. Για το προσωπικό της τηρείται μητρώο που περιέχει για 

κάθε εργαζόμενο το όνομα, το επώνυμό του, το πατρώνυμο, χρονολογία και τόπο 

γέννησης, ημερομηνία γάμου, όνομα συζύγου, ονόματα και χρονολογία γέννησης 

παιδιών. Επίσης περιέχει τον αριθμό της απόφασης πρόσληψής του, τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα του, τον κλάδο και την ειδικότητά του, τις θέσεις στις οποίες 

τοποθετήθηκε από την πρόσληψή του, τον αριθμό των αποφάσεων για οικονομική 

προαγωγή και λήψη επιδομάτων. Τέλος τις πειθαρχικές ποινικές και τιμητικές 

διακρίσεις του καθώς και κάθε είδους απουσίας του. Το μητρώο αυτό τηρείται και 

ενημερώνεται με ευθύνη του Γραφείου Προσωπικού. 

 

3.2.2.   ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΛ κατατάσσονται σε κλάδους και εξελίσσονται στα 

μισθολογικά κλιμάκια του κάθε κλάδου. Τα μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων 

των κλάδων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) ορίζονται 

σε 28 και οι υπάλληλοι του κάθε κλάδου εξελίσσονται. Για τη μισθολογική εξέλιξη 

του προσωπικού απαιτείται υπηρεσία 2 ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. Για την 

εξέλιξη σε μισθολογικά κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας, που 

αναγνωρίζεται με το άρθρο 26 του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ. Η 

εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα συμπλήρωσης του απαιτούμενου 

χρόνου υπηρεσίας. 
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3.2.3 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τα γενικά επιδόματα που προστίθενται στον προσωπικό βασικό μισθό των 

υπαλλήλων είναι: Τα οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα χρόνου εργασίας, τα 

επιδόματα εορτών και αδείας και τέλος λόγω της μηχανοργάνωσης όλων των 

υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ και της απασχόλησης του προσωπικού σε ανθυγιεινές και 

επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, καταβάλλεται σε όλο το προσωπικό επίδομα 

ανθυγιεινής εργασίας.  

Τα ειδικά επιδόματα που προστίθενται στον προσωπικό μισθό των υπαλλήλων είναι: 

Επίδομα θέσης ευθύνης, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, επίδομα επίβλεψης, 

επίδομα ισολογισμού, επίδομα διαχειριστικών λαθών, επίδομα ειδικών οχημάτων, 

επίδομα ξένης γλώσσας, επίδομα τεχνικού ασφαλείας. 

Στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ καθορίζονται επίσης η κοινωνική 

πρόνοια, οι άδειες απουσίας προσωπικού, το πειθαρχικό δίκαιο, η λύση της 

εργασιακής σχέσης καθώς και άλλες διατάξεις οι οποίες ξεπερνούν τα όρια της 

συγκεκριμένης μελέτης. 

 

3.3  ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ4

 

3.3.1 ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ (ΤΑΚΤΙΚΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) 

Η ΔΕΥΑΛ από το 1981, που απέκτησε τη σύγχρονη μορφή της μέχρι και σήμερα 

μετατράπηκε σε μία δυνατή, οικονομικά αυτάρκη και αποτελεσματική επιχείρηση. 

Από το 2002-2006 επενδύθηκαν 25.000.000€ με χρηματοδότηση από το 2ο  Ταμείο 

Συνοχής. Σημαντική θέση στις επενδύσεις της ΔΕΥΑΛ έχουν τα έργα ύδρευσης, 

αποχέτευσης, μηχανολογικού  και άλλου εξοπλισμού, με δικά της κεφάλαια. Βασικό 

στόχο αποτελούν η επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου 

με τρόπο που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της πόλης σε μεγάλο βάθος χρόνου. 

                                                 
4 Το κεφάλαιο 3.3 βασίσθηκε σε στοιχεία που δόθηκαν από το Οικονομικό τμήμα της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας. 
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Τακτικά Έσοδα 

Παρατηρώντας λοιπόν τον ακόλουθο πίνακα παρατηρούμε πως τα τακτικά έσοδα της 

ΔΕΥΑΛ προέρχονται από την ενοικίαση υδρομέτρων, από τα τέλη σύνδεσης με το 

δίκτυο ύδρευσης, από διάφορα άλλα έσοδα ύδρευσης, από τα τέλη χρήσης υπονόμων, 

από τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, από διάφορα άλλα έσοδα 

αποχέτευσης, από χημικές αναλύσεις και επιχορηγήσεις, από παρεπόμενες ασχολίες, 

από ιδιοπαραγωγή, από δανεισμό, κεφάλαιο και έκτακτα έσοδα. 

Τα έσοδα από την αξία του νερού βλέπουμε ότι έχουν αυξητική πορεία από το 2002 

έως σήμερα. Χαρακτηριστική ήταν η αύξηση από το 2004 έως το 2005 που ξεπέρασε 

το 1.000.000. Από το 2005 έως το 2006 τα έσοδα αυτά αυξήθηκαν κατά 200.000 

περίπου ενώ ως το Σεπτέμβριο του 2007 τα έσοδα από την αξία του νερού ξεπέρασαν 

αρκετά τα έσοδα του 2006. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα έσοδα από την αξία του 

νερού ως το Σεπτέμβριο του 2007 ήταν περίπου 1.000.000 περισσότερα από τον 

προϋπολογισμό του 2007. Στην αξία του νερού θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

επιβάλλεται από την Πολιτεία, ΦΠΑ 9%. Τα έσοδα από την αξία του νερού είναι 

όπως είναι ευκολονόητο η κυριότερη πηγή εσόδων της ΔΕΥΑΛ.  Η επόμενη πηγή 

εσόδων της ΔΕΥΑΛ είναι η ενοικίαση των υδρομέτρων. Τα έσοδα από τα ενοίκια 

των υδρομέτρων έως το Σεπτέμβριο του 2007 ήταν 440.525,05€ ενώ στον 

προϋπολογισμό του 2007 υπολογίστηκαν σε 460.000€. 

Τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο γνωρίζουν από το 2002 έως το 2004 μία αύξηση 

περίπου 200.000€ ανά χρόνο. Το 2005 παρουσιάζεται μία μείωση αυτών των εσόδων 

περίπου 100.000€ ενώ το 2006 παρουσιάζεται αύξηση περίπου 100.000€. Τα τρία 

πρώτα τρίμηνα του 2007 τα έσοδα από τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ήταν 

1.384.378,61€ ενώ στον προϋπολογισμό του 2007 είναι 2.220.000€. Τα έσοδα από τα 

τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποτελούν μεγάλο μέρος των εσόδων της ΔΕΥΑΛ. Τα 

διάφορα άλλα έσοδα ύδρευσης αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος των εσόδων της 

ΔΕΥΑΛ και από το 2002 έως το 2004 γνώριζαν μία αύξηση ανά έτος της τάξεως των 

20.000€ ενώ το 2005 παρουσίασαν μία αρκετά σημαντική μείωση περίπου 40.000€ 

ενώ το αντίθετα το 2006 παρουσίασαν μία αρκετά σημαντική αύξηση περίπου 

50.000€.  Τα έσοδα αυτά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 ήταν 197.704,26, τα 

διάφορα λοιπόν έσοδα ύδρευσης ξεπέρασαν το ποσό του προϋπολογισμού του 2007 

που ήταν 100.000€. Στους λογαριασμούς λοιπόν της ΔΕΥΑΛ περιλαμβάνονται 

επίσης το τέλος χρήσης υπονόμων 60% επί της αξίας καταναλισκόμενου νερού και το 

τέλος χρήσης (στο τέλος χρήσης υπονόμων όπως και στο ενοίκιο υδρομέτρων που 
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αναφέρθηκε παραπάνω η πολιτεία επιβάλλει ΦΠΑ 19%). Από το 2002 έως το 2004 

τα τέλη χρήσης υπονόμων 60% αυξάνονταν περίπου 100.000€ ανά χρόνο, το 2005 

παρουσιάστηκε πτώση τους περίπου 300.000€ ενώ το 2006 παρουσιάστηκε πάλι 

αύξηση κοντά στις 100.000€. Ως το Σεπτέμβριο του 2007 το ποσό των εσόδων από τα 

τέλη χρήσης υπονόμου 60% επί της αξίας καταναλισκόμενου νερού ήταν 

3.422.222,91 ποσό που ξεπέρασε το προϋπολογισμό του 2007 κατά 322.222,91€. Τα 

τέλη χρήσης υπονόμων 20% είναι ένα μικρό τμήμα των εσόδων της ΔΕΥΑΛ  και από 

το 2002 έως το 2006 γνωρίζουν μία πτώση από έτος σε έτος κοντά στις 30.000€. Από 

τον Ιανουάριο του 2007 έως το Σεπτέμβριο του 2007 τα έσοδα αυτά ήταν 80.073,27 

ενώ στον προϋπολογισμό του 2007 υπολογίστηκαν στις 170.000€. Μία άλλη 

σημαντική πηγή εσόδων της ΔΕΥΑΛ είναι τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο 

αποχέτευσης. Τα έσοδα από τα τέλη σύνδεσης γνώριζαν μία σημαντική ετήσια 

αύξηση από το 2002 έως το 2005 ενώ το 2006 παρουσίασαν μία αρκετά σημαντική 

μείωση. Τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 τα έσοδα από τα τέλη σύνδεσης με το 

δίκτυο αποχέτευσης κυμάνθηκαν στα  2.286.415,98€ ενώ στον προϋπολογισμό για το 

2007 υπολογίστηκαν στα 2.500.000€. 

Τα διάφορα άλλα έσοδα αποχέτευσης αποτελούν μικρή πηγή εσόδων και ήταν 

μηδενικά και στα τρία τρίμηνα του 2007 ενώ στον προϋπολογισμό είχαν υπολογιστεί 

σε 200.000€. Τα έσοδα από χημικές αναλύσεις και επιχορηγήσεις ενώ στον 

προϋπολογισμό είχαν υπολογιστεί στις 60.000€ μέχρι και το τρίμηνο του 2007 

ανήλθαν στις 244.240,90€. Στα έσοδα της ΔΕΥΑΛ προστίθενται και τα έσοδα από 

παρεπόμενες ασχολίες τα οποία στον προϋπολογισμό του 2007 είναι 420.000 ενώ 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007 έφτασαν τις 474.505,55€. Στα έσοδα της ΔΕΥΑΛ 

έρχονται να προστεθούν τα έσοδα κεφαλαίου που τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 

ήταν 1.647.003,14€, τα έσοδα από ιδιοπαραγωγή τα οποία τα πρώτα τρίμηνα του 

2007 ήταν 456.995,26€, τα έκτακτα έσοδα που τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 ήταν 

105.371,29€ και τέλος τα έσοδα από δανεισμό που για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 

2007 ήταν μηδενικά. Αναλυτικότερα τα ποσά και η σύγκριση αυτών βρίσκονται στον 

ακόλουθο πίνακα 3.1. Εκείνο λοιπόν που διακρίνουμε από τον πίνακα είναι ότι τα 

τακτικά έσοδα της ΔΕΥΑΛ γνωρίζουν μία μικρή ανοδική πορεία από χρόνο σε χρόνο 

με μόνη εξαίρεση το 2003  που αυτά γνώρισαν μία μικρή πτώση. Βάσει του 

προϋπολογισμού που συντάχθηκε για το 2007 τα τακτικά έσοδα της ΔΕΥΑΛ 

υπολογίζονται στα 18.000.000€. Ενώ μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2007 αυτά είχαν 

αγγίξει τα 19.407.759€. 
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Έκτατα Έσοδα  

Οι πηγές των έκτακτων εσόδων της ΔΕΥΑΛ προέρχονται από το ειδικό τέλος 80% 

πάνω στην αξία του καταναλισκόμενου νερού, για τη μελέτη, κατασκευή και 

επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, από το ειδικό τέλος 3% και από 

επιχορηγήσεις.  Τα έσοδα από το ειδικός τέλος 80% όπως είναι εμφανές αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι των εσόδων της ΔΕΥΑΛ αλλά όπως φαίνεται και στον ακόλουθο 

συγκριτικό πίνακα από το 2002 έως το 2005 είχαν πτωτική πορεία ενώ το 2006 

γνώρισαν μία αύξηση και τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 έφτασαν τα 3.867.280,16€ 

ενώ στον προϋπολογισμό του 2007 ήταν 3.800.000€.  Όσον αφορά τα έσοδα από το 

ειδικό τέλος του 2007 τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2007 ήταν μηδενικά ενώ το τρίτο 

τρίμηνο έφτασαν τις 642.481,27€ ενώ στον προϋπολογισμό του 2007 ήταν 

1.300.000€. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις το 2002 ήταν χαμηλά, ενώ παρουσιάζουν 

μία τεράστια αύξηση το 2003 και το 2004 (λόγω των χρηματοδοτήσεων από το 1ο και 

2ο ταμείο συνοχής) ενώ  το 2005 παρουσιάζουν μία σημαντική μείωση και το 2006 

μία μικρή αύξηση. Τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 τα έκτακτα έσοδα της ΔΕΥΑΛ 

άγγιξαν τις 6.609.350€ ενώ στον προϋπολογισμό του 2007 υπολογίστηκε σε 

8.550.000€. Ακολουθεί λοιπόν ένας συγκριτικός πίνακας των εσόδων της ΔΕΥΑΛ 

καθώς και των καταθέσεων της από το 2002 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2007. 
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Πίνακας Πίνακας εσόδων : τρίμηνο τακ καθώς και 
οι καταθέσεις της. Η αναλυτική περιγραφή των οποίων προηγήθηκε. 

 3.1:  της ΔΕΥΑΛ Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αθροιστικά κατά  τα έσοδα της ΔΕΥΑΛ τικά, έκτακτα 

A/A   31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/3/2007 31/6/2007 30/9/2007 ΠΡΟΫΠ. 
2007 

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ             ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
1 ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ    5.824.803,86   5.909.545,57   6.670.933,36   7.433.524,36   7.633.131,76   1.255.239,54        2.474.004   4.732.648,68  7.800.000 
2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 
326.737,68 335.758,90 345.303,96 355.098,10 368.957,74 62.867,68 125.854,14 251.803,23     460.000 

3 ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

727.002,79 985.787,13 1.199.186 1.072.211,13 1.118.518,29 224.303,77 455.291,93 704.782,91  2.220.000 

4 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 40.954,64 62.738,28 83.887,68 49.986,36 97.088,40 7.151,58 90.389,54 100.163,14     100.000 
5 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 60% 2.638.770,11 2.760.990,76 2.976.433,89 2.669.598,85 2.785.875,34 492.989,38 968.882,92 1.960.350,61  3.100.000 
6 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 20% 199.085,76 164.046,86 130.754,29 114.739,31 106.677,21 13.862,66 27.528,22 52.545,05    170.000 
7 ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 
972.032,73 1.248.242,08 1.579.526,29 1.475.725,54 1.237.047,37 384.731,34 772.417,28 1.129.267,36  2.500.000 

8 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 9.488,85 8.236,00 6.506,20 11.765,00 218.000,00 0 0 0     200.000 
9 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ-

ΕΠΙΧΟΡΗΓ 
32.446,09 35.562,30 36.027,98 76.380,17 38.703,11 5.220,32 222.840,48 208.748,20      60.000 

10 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΟΛΙΩΝ 

169.609,79 166.049,03 182.379,88 314.835,74 297.696,74 87.665,84 153.490,45 233.349,21     420.000 

11 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 823.202,67 694.552,44 625.363,12 462.322,39 921.778,23 263.113,83 547.462,65 836.426,66     970.000 
12 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 479.170,58 319.330,26 245.945,75 332.678,31 523.820,57 51.795,18 140.918,60 264.281,48   
13 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.335.769,57 1.263.034,17 1.576.365,13 1.980.508,78 1.996.483,41 2.746,09 48.461,09 54.164,11   
14 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0   

ΣΥΝΟΛΟ 14.579.075,12 13.953.873,78 15.658.613,86 16.349.374,04 17.343.778,17 2.851.687,21 6.027.541 10.528.530,64 18.000.000 
  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ             ΔΕΝ  ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

15 ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΛΟΣ 80% 3.609.278,37 3.597.734,94 3.202.154,57 3.149.273,22 3.210.820,87 564.625,39 1.088.146,22 2.214.508,55   3.800.000 
16 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3% 667.413,74 1.338.159,42 1.336.843,37 1.314.133,17 1.281.192,10 0 0 642.481,27   1.300.000 
17 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 83.512,03 8.255.166,15 13.958.593,72 2.007.696,23 2.930.398,95 679.157,13 679.157,13 741.273,85   3.450.000 

ΣΥΝΟΛΟ 4.360.204,14 13.191.060,51 18.497.591,66 6.471.102,62 7.422.411,92 1.243.782,52 1.767.303,35 3.598.263,67   8.550.000 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.939.279,26 27.144.934,29 34.156.205,52 22.820.476,66 24.766.190,09 4.095.469,73 7.794.844,38 14.126.794,31 26.550.000 
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ                   

18 ΤΑΜΕΙΟ 61.690,61 77.834,00 76.072,95 78.044,59 87.551,53 86.850,99 94.397,53 80.877,94   
19 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1.780.349,47 2.541.537,76 3.353.593,61 934.398,50 1.373.227,88 920.387,61 1.188.740,41 1.041.896,72   

  20 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 18.954.376,86 20.089.507,85 20.374.456,55 23.990.273,24 27.926.178,95 28.958.415,72 28.423.433,26 29.536.777,67 
ΣΥΝΟΛΟ 20.796.416,94 22.708.879,61 23.804.123,11 25.002.716,33 29.386.958,36 29.965.654,32 29.706.571,20 30.659.552,33   
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3.3.2 ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ (ΤΑΚΤΙΚΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

Τα έξοδα της ΔΕΥΑΛ διακρίνονται σε τακτικά έξοδα τα οποία προκύπτουν από τις 

αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού, από τις αμοιβές και τα έξοδα τρίτων, το 

ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής, τις επισκευές και τη συντήρηση, από τις λοιπές παροχές 

τρίτων, από τους φόρους και τα τέλη, τα διάφορα άλλα έξοδα, από τους τόκους των 

δανείων και τα συναφή έξοδα, τις αποσβέσεις παγίων, τις προβλέψεις και τα έκτακτα 

έξοδα λογαριασμοί 81+82+25 του λογιστικού σχεδίου. Η δεύτερη πηγή εξόδων τις 

ΔΕΥΑΛ είναι οι επενδύσεις. Τα έξοδα των επενδύσεων είναι το χρεωλύσιο των 

δανείων, τα έξοδα για έργα ύδρευσης από ιδίους πόρους, τα έργα ύδρευσης (ΤΑ.Σ), 

τα έξοδα τηλεμετρίας, τα έργα αποχέτευσης από ιδίους πόρους και τα έξοδα 

αποχέτευσης (ΤΑ.Σ), τα έργα επέκτασης βιολογικού (ΤΑ.Σ),  και τέλος τα έξοδα 

κτιρίου - μελετών.  

 

Τακτικά Έξοδα 

Παρακάτω δίνεται σε πίνακα η σύγκριση των εξόδων της ΔΕΥΑΛ από το έτος 2002 

έως και το τρίτο τρίμηνο του 2007. Βάσει λοιπόν αυτού του πίνακα παρατηρούμε ότι 

οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού όπως είναι και λογικό αυξάνονται κάθε χρόνο 

και βάσει του προϋπολογισμού του 2007 υπολογίστηκε ότι θα αγγίξουν τις 

10.100.000€ ενώ με τα στοιχεία που έχει η ΔΕΥΑΛ τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους 

άγγιξαν τις 12.707.851,12€. Όπως λοιπόν φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα τα 

έξοδα για το προσωπικό αποτελούν το μεγαλύτερο ποσό των εξόδων της επιχείρησης. 

Τα έξοδα τρίτων αποτελούν, μικρότερο ποσοστό των εξόδων της ΔΕΥΑΛ αν και 

αυτά αυξάνονται κάθε χρόνο από το 2002 έως σήμερα. Από τον Ιανουάριο έως και το 

Σεπτέμβριο του 2007 τα έξοδα αυτά άγγιξαν τις 946.198,93€ ενώ βάσει 

προϋπολογισμού θα έπρεπε όλο το 2007 να κυμανθούν στις 360.000€. Σημαντικά 

είναι τα έξοδα που προκύπτουν για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τις επισκευές και τη 

συντήρηση.  Τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα ήταν 

1.886.482,32€ ενώ τα έξοδα για επισκευές και συντήρηση ήταν 1.134.645,85€ ενώ 

βάσει προϋπολογισμού το 2007 αυτά τα πρώτα έπρεπε να ανέλθουν στο 1.300.000€ 

ενώ τα δεύτερα στο 1.200.000€. Μηδενικές τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 ήταν οι 

αποσβέσεις παγίων και οι προβλέψεις. Ενώ στον προϋπολογισμό δεν είχαν 

προβλεφθεί έξοδα για φόρους και τέλη και για έκτακτα έξοδα (λογαριασμοί 

81+82+25) ενώ τα έξοδα για φόρους και τέλη έως το Σεπτέμβριο του 2007 ήταν 

27.221,76€ ενώ τα έκτατα έξοδα ήταν 19.384,67€. Οι τόκοι των δανείων ενώ στον 
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προϋπολογισμό είχαν υπολογιστεί στις 443.000€, τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 

ήταν μόλις 142,42€. Οι τόκοι των δανείων παρατηρούμε ότι παρουσίασαν τεράστια 

μείωση από το 2006. Τα τακτικά έξοδα της ΔΕΥΑΛ τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 

ήταν 17.650.957€ αρκετά υψηλότερα από το ποσό που είχε προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του 2007 που ανέρχονταν στις 14.113.000€. 

 

Επενδύσεις 

Τα έξοδα από το χρεωλύσιο των δανείων ενώ στον προϋπολογισμό είχαν υπολογιστεί 

σε 373.000€ μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του  έτους παρέμειναν μηδενικά επίσης 

μηδενικά παρέμειναν τα έργα ύδρευσης, τα έργα αποχέτευσης και τα έργα επέκτασης 

βιολογικού, τα οποία τα προηγούμενα έτη ήταν σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Το 

μεγαλύτερο λοιπόν μέρος των εξόδων για επενδύσεις προέρχεται από τα έργα 

ύδρευσης από ιδίους πόρους που μέχρι και το Σεπτέμβριο 2007 ανήλθαν σε 

339.828,68€, τα έξοδα τηλεμετρίας που έφτασαν τις 620.610,96€ αλλά τα ποσά αυτά 

ήταν μικρότερα των ποσών του προϋπολογισμού. Τα έξοδα για τα έργα αποχέτευσης 

από ιδίους πόρους τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2007 έφτασαν τα 2.815.631,309€ ποσό 

που ξεπέρασε κατά 815.631,309€ το ποσό του προϋπολογισμού και τα έξοδα κτιρίου-

μελετών έφτασαν 84.425,63€, ποσό πολύ μικρότερο αυτό που είχε υπολογιστεί στον 

προϋπολογισμό που ήταν 6.349.000€. 

Έτσι λοιπόν από τον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε ότι στα τρία πρώτα τρίμηνα του 

2007 το ποσό των εξόδων για επενδύσεις ήταν 3.860.497€ πολύ μικρότερο από αυτό 

που είχε υπολογιστεί στον προϋπολογισμό που ήταν 12.437.000€. 

Τα κέρδη χρήσεως για το 2007 δεν μπορούν ακόμη να υπολογιστούν καθώς δεν 

υπάρχουν τα έσοδα και τα έξοδα και του τελευταίου τριμήνου του 2007. 

Στον πίνακα πάντως που ακολουθεί παρατηρούμε ότι παρουσιάζουν ανοδική πορεία 

από το 2002 έως το 2006. 

Ακολουθεί λοιπόν ένας συγκριτικός πίνακας των εξόδων της ΔΕΥΑΛ από το 2002 

έως και το τρίτο τρίμηνο του 2007. 
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Πίνακας  εξόδων της : παραπάνω   κατά  τα έξοδα της ΔΕΥΑΛ τακτικά και 
επενδύσεις. Η αναλυτική περιγραφή των οποίων προηγήθηκε. 

 3.2: Πίνακας  ΔΕΥΑΛ Στον  πίνακα φαίνονται αθροιστικά τρίμηνο

A/A   31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/3/2007 31/6/2007 30/9/2007 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2007 

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ               
1 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.926.827,23 7.175.749,07 7.884.003,91 9.045.665,79 9.152.456,93 1.805.574,55 4.280.560 6.621.716,15 10.100.000 
2 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 160.243,93 176.935,65 233.738,90 337.301,65 350.690,48 114.233,83 309.605,34 522.359,76 360.000 

3 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(62.00) 1.315.475,53 1.051.595,62 1.051.230 1.134.803,77 1.240.611,02 304.143,01 621.295,16 961.044,15 1.300.000 

4 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (62.07) 1.166.405,77 872.204,54 864.195,23 974.868,05 744.522,78 164.588,76 365.541,17 604.515,92 1.200.000 
5 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 208.696,83 141.265,25 227.253,27 258.200,05 214.398,02 39.062,75 85.515,59 154.004,93 240.000 
6 ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ 27.293,73 14.166,14 15.157,70 26.638,91 24.725,60 3.073,08 7.152,95 16.995,73 0 
7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 316.482,57 311.485,06 346.732,25 599.440,98 781.956,27 121.894,69 216.046,47 312.505,12 470.000 

8 
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΞΟΔΑ 733.707,25 115.595,32 43.202,38 591,47 4.070,24 7,2 36,11 99,11 443.000 

9 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.831.979,18 2.129.706,84 2.276.752,84 2.490.291,32 2.623.346,38 0,00 0,00 0,00 0 
10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 194.000,00 1.301.045,70 1.832.542,82 552.000,00 970.000,00 0,00 0,00 0,00 0 
11 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (81+82+25) 607.186,55 540.546,84 634.473,28 706.360,91 595.208,00 2.902,00 5.769,77 10.712,90 0 

ΣΥΝΟΛΟ 14.488.298,57 13.830.296,03 15.409.282,66 16.126.162,90 16.701.985,72 2.555.479,87 5.891.523 9.203.953,77 14.113.000 
  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ               

12 ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ   964.935,50 614.446,49 0,00 115.092,63 0,00 0,00 0,00 373.000 

13 
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ 15.16 414.529,16 465.875,77 514.145,85 563.273,70 609.318,48 68.399,78 109.881,85 161.547,05 800.000 

14 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΑ.Σ.) 15.50 219.687,07 1.931.543,17 693.230,76 6.438,14 162.650,00 0 0 0,00 0 
15 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ 15.66 0,00 0,00 0,00 257.443,24 793.073,52 131.250 179.055,48 310.305,48 815.000 

16 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΠΌ 
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
15.13 2.303.656,21 485.344,14 1.807.300,15 1.933.995,36 1.348.092,97 307.147,52 868.472,34 1.640.011,49 2.000.000 

17 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( ΤΑ.Σ.) 15.60 520.282,86 7.446.380,00 2.579.968,35 307.026,40 1.925.406,06 0 0 0,00 1.300.000 

18 
ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
(ΤΑ.Σ) 15.65 0,00 1.122.935,00 3.562.560,00 2.015.804,53 954.472,00 0 0 0,00 800.000 

19 
ΚΤΙΡΙΟ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ 15.01-
16.12-16.17 36.827,86 145.270,51 7.860,00 253.166,40 144.351,31 7.500 26.600,00 50.325,63 6.349.000 

ΣΥΝΟΛΟ 3.494.983,16 12.562.284,09 9.779.511,60 5.337.147,77 6.052.456,97 514.297,30 1.184.009,67 2.162.189,65 12.437.000 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.983.281,73 26.392.580,12 25.188.794,26 21.463.310,67 22.754.442,69 3.069.777,17 7.075.532,65 11.366.143,42 26.550.000 
  ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 90.777 123.578 249.331 221.211 227.326         
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4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μία ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος της 

ΔΕΥΑΛ (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας ), το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί και ως πρότυπο στη συγκεκριμένη μελέτη για την κατανόηση των 

πληροφοριακών συστημάτων και των υπολοίπων Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας. Το πληροφοριακό σύστημα της ΔΕΥΑΛ έχει 

αναπτυχθεί από την εταιρία microsytems zilog ΕΠΕ. Η MICROSYSTEMS λοιπόν 

αντιπροσωπεύει τις Αμερικάνικες εταιρίες MEGADATA CORP. στον τομέα των 

Unix βασισμένων υπολογιστών πολλών χρηστών. Επίσης αντιπροσωπεύει και 

περιφερειακά μεταξύ των οποίων τους εκτυπωτές FLORIDA DIGITAL INC. και 

AMT-DATASOUTH CORP., τα φορητά τερματικά MINEC, τους οπτικούς laser 

αναγνώστες OPTICON, τα τερματικά AXEL και τις έξυπνες σειριακές κάρτες 

CYCLADES και τις δικές τις Validation Units.  Εκτός λοιπόν από τη ΔΕΥΑΛ η 

MICROSYSTEMS έχει πελάτες και 30 ακόμα ΔΕΥΑ της χώρας.  

Όπως προαναφέρθηκε θα ακολουθήσει η παρουσίαση του πληροφοριακού 

συστήματος της ΔΕΥΑΛ. Πρώτα  όμως θα δοθεί μία διαγραμματική απεικόνιση του 

τρόπου μηχανογράφησης των ΔΕΥΑ από την microsystems. 

 

 Εικόνα 4.1: Σχεδιάγραμμα Μηχανογράφησης ΔΕΥΑ 
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4.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν από τη microsystems 

zilog EΠΕ για τις ΔΕΥΑ είναι τα ακόλουθα: 

• Είναι εφαρμογές ανοικτής αρχιτεκτονικής, σε οποιοδήποτε περιβάλλον 

(LINUX) 

• Έχουν αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν σε ενιαίο 

περιβάλλον επεξεργασίας. 

• Έχουν ανοικτό μοντέλο επεξεργασίας Host- Based και ανοικτής τεχνολογίας 

(τερματικά PC, Dummy Terminals) 

• Το σύνολο των εφαρμογών λογισμικού λειτουργεί σε δίκτυο 

• Το περιβάλλον (Operating System) και το λογισμικό εφαρμογών 

διασφαλίζουν τον έλεγχο χρηστών 

• Υπάρχει δυνατότητα ανεξαρτησίας της ΔΕΥΑ 

 

4.1.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

a. Εφαρμογή Διαχείρισης Καταναλωτών 

Η εφαρμογή που χρησιμοποιείται στη ΔΕΥΑΛ δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης 

του καταναλωτή από την αρχική του αίτηση για προσωρινή ή οριστική υδροδότηση 

μέχρι τη λήξη της σύμβασης και τη διακοπή της υδροδότησης. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή προβαίνει σε έκδοση και εξόφληση λογαριασμών. Επίσης 

έχει τη δυνατότητα διατήρησης ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε καταναλωτή που 

επιτρέπει στη ΔΕΥΑΛ να έχει μία πλήρη εικόνα όλων των συναλλαγών της με τον 

κάθε καταναλωτή και όλα τα δεδομένα που αφορούν τους καταναλωτές κρατούνται 

on line για πληροφόρηση. Η τιμολογιακή πολιτική για κάθε τύπο καταναλωτή 

διαφέρει, έτσι ορίζονται οι διάφοροι τύποι καταναλωτών και η τιμολογιακή πολιτική 

του κάθε τύπου καθώς και η χρονική περίοδος που θα εκδίδονται οι λογαριασμοί ανά 

τομέα. Παραμετρικά, ορίζονται οι τύποι των παραστατικών που χρησιμοποιεί η 

εφαρμογή διαχείρισης καταναλωτών καθώς και η προσθήκη παραστατικών από την 

ίδια τη ΔΕΥΑΛ. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν γέφυρες με τη Γενική 

Λογιστική αλλά και τρόποι Off- line ενημέρωσης της Γενικής Λογιστικής, όμως 

γίνεται και on line ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής. Επίσης δίνεται η δυνατότητα 

καταχώρησης πολλαπλών διευθύνσεων για κάποιο καταναλωτή, επιτρέπεται η 
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αλλαγή κωδικού διαδρομής του καταναλωτή καθώς και η αλλαγή του υδρομέτρου 

του και η μεταφορά του «φακέλου του». Επιπρόσθετα, κάθε εξουσιοδοτημένος 

χρήστης μπορεί να εκτυπώνει και να παραλαμβάνει αιτήσεις καταναλωτών χωρίς 

αριθμό πρωτοκόλλου. 

Όλα τα έντυπα της ΔΕΥΑΛ είναι μηχανογραφικά, επιπλέον όλα τα έντυπα που 

κατευθύνονται στο ταμείο είναι σε οπτικώς αναγνώσιμο κώδικα.  

Απεικόνιση των εντύπων των ΔΕΥΑ που συνεργάζεται η microsystems. 

Εικόνα 4.2: Λογαριασμός Δ.Ε.Υ.Α. 

 
Εικόνα 4.3: Πίσω σελίδα λογαριασμού 

 
Όσον αφορά  τις εξοφλήσεις των λογαριασμών της ΔΕΥΑΛ αυτές μπορούν να γίνουν 

με ποικίλους τρόπους: είτε με μετρητά στα ταμεία της ΔΕΥΑΛ, είτε με πάγιες 

εντολές τραπέζης, είτε με ηλεκτρονικό αρχείο τραπεζών καθώς και με άλλους 

τρόπους. Σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνεται στους καταναλωτές για 

τμηματική εξόφληση λογαριασμού η οποία μπορεί να επιτευχθεί είτε με 

διακανονισμό είτε με έντοκες δόσεις. 
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Εικόνα 4.4: Ένταλμα 

 
Μερικές ακόμα δυνατότητες που παρέχονται από αυτήν την εφαρμογή είναι: η 

διαχείριση ανακλήσεων και η δυνατότητα προκαταβολών. 

Με λίγα λόγια μπορεί να ειπωθεί ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή καλύπτει όλες τις 

οικονομικές συναλλαγές των καταναλωτών με τη ΔΕΥΑΛ. 

Εικόνα 4.5: Θεωρημένο πολυέντυπο 

              

Τα εξουσιοδοτημένα άτομα που αποτελούν ως επί τω πλείστων το προσωπικό της 

ΔΕΥΑΛ, μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν την εικόνα του Ταμείου έτσι δηλαδή 

μπορούν να δουν για παράδειγμα πόσοι λογαριασμοί εξοφλήθηκαν, πόσα χρήματα 

εισπράχθηκαν και διάφορα άλλα. Όσον αφορά τώρα τις εκτυπώσεις, μπορούν να 

εκτυπωθούν καταστάσεις ελέγχου, ενδείξεις, διακοπές υδροδοτήσεων λόγω 

καθυστερημένων εξοφλήσεων, βεβαιωτικοί κατάλογοι, καταστάσεις ημερησίων 

εισπράξεων, καταστάσεις οφειλών που υπερβαίνουν κάποιο όριο. 
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Βέβαια εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι εκτυπώσεις που αφορούν τις 

εισπράξεις έχουν barcode.Ο ταμίας μπορεί να εξοφλεί όλα τα παραστατικά μόνο με 

τη χρήση του ειδικού ακυρωτικού. Το λογισμικό επιπλέον υποστηρίζει ακυρωτικό 

σύστημα με ενσωματωμένο μηχανισμό ανάγνωσης για να μπορεί να ακυρώνει  

(δηλαδή έχει πάνω την ένδειξη εξοφλήθη), έτσι λοιπόν με αυτό τον τρόπο 

«εξασφαλίζει» την εξόφληση. Η εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής ενημερώνεται 

αμέσως χωρίς να απαιτείται ειδική παρέμβαση του Ταμεία. 

Η παραπάνω εφαρμογή παρέχει έκδοση στατιστικών στοιχείων και δυνατότητα 

χρήσης διαφόρων πεδίων για την καταχώρηση επιπρόσθετων στοιχείων. 

 

b. Μισθοδοσία 

Το πληροφοριακό σύστημα έχει δυνατότητα περιγραφής των στοιχείων που 

προσδιορίζουν τη μισθολογική κατάσταση του κάθε υπαλλήλου. Παρακάτω 

ακολουθεί μία επιγραμματική αναφορά των δυνατοτήτων του πληροφοριακού 

συστήματος της ΔΕΥΑΛ όσον αφορά τη μισθοδοσία. 

Ενδεικτικά τα στοιχεία για τη μισθοδοσία είναι: 

Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλου 

• Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλου: Δηλαδή περιγράφει αν ο υπάλληλος 

είναι ενεργός, άνεργος ή η κατάστασή του είναι ειδική π.χ τρίμηνες αποδοχές 

• Οικογενειακή κατάσταση υπαλλήλου και η αντίστοιχη επίδραση αυτής στις 

αποδοχές του: Δηλαδή ένα παράδειγμα της οικογενειακής κατάστασής του 

είναι εάν ο εργαζόμενος έχει προστατευόμενα μέλη 

• Δημόσια Οικονομική Εφορία 

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της 

εγκυρότητας του ΑΦΜ) 

• Το μισθολογικό κλιμάκιο: τα στοιχεία που το προσδιορίζουν είναι η 

κατηγορία εκπαίδευσης, χρονοεπίδομα, κίνητρο απόδοσης και διάφορα άλλα 

• Ύπαρξη πεδίων τα οποία ορίζονται από το χρήστη στην καρτέλα του 

υπαλλήλου 

• Γίνεται παραμετρικός υπολογισμός της μισθοδοσίας για τις επιμέρους 

κατηγορίες αποδοχών που δικαιούται ο υπάλληλος 

• Γίνεται διαχείριση των διαφόρων επιδομάτων είτε ως ποσοστό  επί του 

βασικού μισθού είτε ως απόλυτη τιμή 
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Τραπεζικός Λογαριασμός Μισθοδοσίας 

• Τον τραπεζικό λογαριασμό προσδιορίζουν ενδεικτικά η τράπεζα, ο κωδικός 

για σύστημα ΔΙΑΣ,  ο IBAN λογαριασμός τραπέζης (ο έλεγχος εγκυρότητας 

αυτών) 

Διαχείριση του ασφαλιστικού ταμείου του κάθε υπαλλήλου 

• Για ταμεία εκτός του ΙΚΑ προσδιορίζεται το ταμείο, ο αριθμός μητρώου 

ασφαλισμένου, τα ποσοστά εισφορών εργοδότη και υπαλλήλου 

• Γίνεται διαχείριση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και έλεγχος 

του ανώτατου ορίου εισφορών 

• Γίνεται παραμετρικός προσδιορισμός των αποδοχών επί των οποίων γίνονται 

ασφαλιστικές εισφορές 

• Γίνεται διαχείριση των στοιχείων της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για το 

ασφαλιστικό ταμείο ΙΚΑ 

Πληροφοριακά στοιχεία που συνθέτουν τη δημιουργία της Αναλυτικής Περιοδικής 

Δήλωσης προς το ΙΚΑ 

• Τύπος, ΑΜΑ, κωδικός ειδικότητας, παραμετρική επιλογή αποδοχών επί των 

οποίων υπολογίζονται οι εισφορές, ειδική περίπτωση, πακέτο κάλυψης κ.λ.π 

• Συνένωση πολλαπλών αρχείων ΑΠΑ, επεξεργασία μεμονωμένης εγγραφής 

ΑΠΑ, χειροκίνητες επεμβάσεις στην ΑΠΑ, εκτύπωση ΑΠΑ 

Διαχείριση Δανείων 

• Φορέας χορήγησης δανείου, τραπεζικός λογαριασμός απόδοσης δανείου, 

ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης, ποσό δανείου, κατάσταση, 

εκτυπώσεις ανά υπάλληλο, ανά φορέα και δάνεια σε εξέλιξη 

Διαχείριση τέκνων υπαλλήλων 

• Ονοματεπώνυμο, συμμετοχή σε επίδομα τέκνων και ποσό συμμετοχής, 

συμμετοχή σε φοροαπαλλαγή, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία φοίτησης σε 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, ημερομηνία λήξης λήψης επιδόματος κ.λ.π 

Διαχείριση διαφόρων κρατήσεων από τους υπαλλήλους 

• Αναγνωρίσεις, εξαγορές, νεοδιορισμοί, αναδρομικά κρατήσεων, απεργίες, 

εισφορά συλλόγου, αχρεωστήτως καταβληθέντα (έναρξη, λήξη, ποσό, μήνες) 

κ.λ.π 
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 Μαζική μεταβολή στοιχείων 

• Προσθαφαίρεση επιδόματος σε ομάδα υπαλλήλων, προσθαφαίρεση τρόπου 

υπολογισμού σε ομάδα υπαλλήλων κ.λ.π 

Διαχείριση Μισθοδοσίας 

• Υπολογισμός, διαγραφή, κλείδωμα/ ξεκλείδωμα, επισκόπηση, δυνατότητα 

χειροκίνητου υπολογισμού μισθοδοσίας, πρόσθετες αμοιβές κ.λ.π 

 Διαχείριση Αναδρομικών 

• Υπολογισμός αναδρομικών αποδοχών αυτόματα και χειροκίνητα, 

υπολογισμός από σύγκριση μισθοδοσιών δύο περιόδων κ.λ.π  

Συστήματα Υπενθυμίσεων για συμβάντα που επηρεάζουν τη μισθοδοσία 

• Λήξη επιδόματος τέκνων, λήξη δανείων κ.λ.π 

Εκτυπώσεις 

i Απόδειξη Πληρωμής 

• Απόδειξη πληρωμής σε ηλεκτρονικό φάκελο για αποστολή e-mail 

• Απόδειξη πληρωμής για εισαγωγή σε φάκελο με διάφανο τμήμα για τα 

στοιχεία του δικαιούχου 

• Απόδειξη πληρωμής ωρομισθίων: Απόδειξη πληρωμής ωρομισθίων σε 

ηλεκτρονικό αρχείο για αποστολή με e-mail 

ii Μηνιαία Κατάσταση Περιόδου Μισθοδοσίας 

• Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας υπαλλήλου, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις 

μισθοδοσίας περιόδων, για την εφορία 

iii Καταστάσεις Αναδρομικών 

• Συγκεντρωτικές καταστάσεις αναδρομικών περιόδων. Ονομαστική κατάσταση 

εισφορών για κάθε ασφαλιστικό ταμείο 

• Συγκεντρωτική κατάσταση ΚΑΕ 

• Μηνιαία κατάσταση απόδοσης φόρου 

• Μηνιαία ονομαστική κατάσταση απόδοσης κρατήσεων σε κάθε ασφαλιστικό 

ταμείο 

• Ονομαστική κατάσταση απόδοσης δανείων 

• Δήλωση φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 

iv Βεβαίωση εργοδότη 

v Μηχανογραφημένου αρχείου για το σύστημα ΔΙΑΣ 
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Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει εργαλείο 

σχεδίασης αναφοράς για τη δημιουργία εκτυπώσεων από το χρήστη. 

Ασφάλεια συστήματος 

• Διαχείριση χρηστών/ ομάδων χρηστών (Ορισμός χρηστών – ομάδων χρηστών 

– καθορισμός δικαιωμάτων ομάδων) 

• Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης κάθε ομάδας χρηστών σε ενέργειες, 

επιλογές μενού (Δικαιώματα προβολής, εισαγωγής, ενημέρωσης, διαγραφής) 

• Καθορισμός ημερών και περιόδων ωρών για σύνδεση χρήστη στο σύστημα 

• Παρακολούθηση μεταβολών ιστορικού σε επίπεδο εγγραφής πίνακα 

(Καταγραφή Εισαγωγής, Ενημέρωσης, Διαγραφής) 

• Ιστορική παρακολούθηση των παραπάνω μεταβολών (ποιος, πότε, από πιο 

σταθμό εργασίας, ποια ενέργεια, σε πιο επίπεδο εγγραφής, τι άλλαξε, 

προηγούμενη και τρέχουσα τιμή) 

 

c. Γενική Λογιστική 

Ακολουθεί η περιγραφή και οι προδιαγραφές του λογιστικού συστήματος που 

χρησιμοποιείται στη ΔΕΥΑΛ. 

• Καταχώρηση λογιστικών σχεδίων 

• Δυνατότητα κωδικών αριθμών και τίτλων λογαριασμών σύμφωνα με το ΚΛΣ 

• Διαχείριση λογιστικού σχεδίου: διαγραφής (εφόσον δεν έχει κινηθεί) και νέας 

εγγραφής κωδικών λογιστικού σχεδίου 

• Μεταφορά λογιστικού σχεδίου από έτος σε έτος 

Το πρόγραμμα  για τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των 

στοιχείων του, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. 

(Π.Δ 186/1992), καθώς και του ΚΛΣ ΟΤΑ (ΠΔ 315/1999) 

• Ανάπτυξη κωδικών αριθμών και τίτλων λογαριασμών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους του ΚΛΣ(ΠΔ 315/1999) 

για τους ΟΤΑ 

• Ανάπτυξη κωδικών αριθμών τρίτου και τέταρτου βαθμού, άλλοτε σε 2 και 

άλλοτε σε περισσότερα ψηφία ανάλογα με την παραμετροποίηση καθώς και 

δυνατότητα να περιλαμβάνει αλφαριθμητικά στοιχεία 

• Παράλληλη λειτουργία δύο χρήσεων, δηλαδή της προηγούμενης και της 

επόμενης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
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• Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα για άντληση στοιχείων από 

απεριόριστο αριθμό παρελθουσών χρήσεων 

Η γενική λογιστική, η αναλυτική λογιστική και οι λογαριασμοί τάξεως 

ενημερώνονται από όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής σύμφωνα με το ΚΛΣ. 

Διαχείριση τουλάχιστον πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων και 

τεταρτοβάθμιων λογαριασμών. 

• Αυτόματη ετήσια προοδευτική αρίθμηση κάθε ημερολογιακής εγγραφής, 

χωριστά για κάθε ημερολόγιο και για την οποία δεν επιτρέπεται η 

τροποποίησή της από το χρήστη 

• Δυνατότητα ύπαρξης ενιαίου (θεωρημένου- μηχανογραφικού) έντυπου 

«βιβλίου» με ενιαία αρίθμηση ανεξάρτητα των επιμέρους αναλυτικών ή 

συγκεντρωτικών βιβλίων που πρέπει να έχει το καθένα τη δική του αρίθμηση. 

• Προεκτύπωση βιβλίων 

• Φύλαξη των λογιστικών εγγράφων σε προσωρινό αρχείο σύμφωνα με το ΚΒΣ 

• Εξασφάλιση του διαχωρισμού των πράξεων του τελευταίου μήνα της 

διαχειριστικής χρήσης που έληξε, από τις τακτοποιημένες πράξεις της ίδιας 

χρήσης και τη χωριστή εκτύπωσή του 

Αποκλείεται η δυνατότητα στο χρήστη για την αναδρομική τροποποίηση ή την 

παρεμβολή οποιασδήποτε εγγραφής, μετά την πάροδο της προθεσμίας ενημέρωσης, 

όπως ορίζει ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων 

• Τα προσωρινά έγγραφα φυλάσσονται σε προσωρινό αρχείο με τo ΚΒΣ 

• Δυνατότητα παρακολούθησης του ΦΠΑ 

• Τα ποσά των ημερολογίων, των λογαριασμών, των ισοζυγίων, των 

καταστάσεων και των στηλών των βιβλίων αθροίζονται αυτόματα και τα 

αθροίσματα μεταφέρονται από τη μία σελίδα στην άλλη 

• Διαχωρίζονται τα άρθρα των εγγραφών των λογαριασμών τάξεως από τα 

αντίστοιχα της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής 

• Γίνονται εκτυπώσεις «Ημερολογίων» & «Καταστάσεων Ελέγχου» 

• Εκτυπώνονται λογιστικές καταστάσεις: Ισοζύγια, Καθολικά, Εκτυπώσεις 

Ισολογισμού, Καταστάσεις Απογραφών και γενικά όλες οι απαιτούμενες από 

τον ΚΒΣ και τον ΚΛΣ καταστάσεις 

• Εισαγωγή τυποποιημένων άρθρων για επαναλαμβανόμενες εγγραφές 
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• Δυνατότητα δημιουργίας των βασικών κέντρων κόστους αλλά και νέων όποτε 

ζητηθεί 

• Αυτόματη κατανομή στους λογαριασμούς της Αναλυτικής λογιστικής με 

βάσει ποσά ή ποσοστά, με δυνατότητα αλλαγής της κατανομής και όταν 

γίνεται η καταχώρηση 

 

d. Προϋπολογισμός 
Ακολουθεί μία συνοπτική αναφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του 

προϋπολογισμού στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΕΥΑΛ. 

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού γίνεται με τη χρήση φιλικών και εύχρηστων 

οθονών με παρουσίαση  των ποσών της προηγούμενης χρήσης (με την επιλογή 

ημερομηνίας από το χρήστη) και τον αυτόματο υπολογισμό του αποθεματικού ή του 

ελλείμματος του προϋπολογισμού. 

Επίσης γίνεται καταχώρηση της αναλυτικής αιτιολογίας για κάθε πίστωση που 

αναγράφεται στον προϋπολογισμό. Αλλά θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η 

αιτιολογία αυτή δεν εμφανίζεται στις εκτυπώσεις του προϋπολογισμού κατ’ επιλογή 

του χρήστη. 

• Διαδικασία οριστικοποίησης του προϋπολογισμού 

Κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του προϋπολογισμού υπάρχει δυνατότητα 

καταχώρησης των πράξεων έγκρισης που δημιουργεί αυτόματα και των λογαριασμών 

τάξεως ενώ παράλληλα κλειδώνει τον προϋπολογισμό  που δεν είναι δυνατόν πλέον 

να τροποποιηθεί παρά μόνο μέσα από τη διαδικασία αναμόρφωσης. 

• Δυνατότητα πολλαπλών αναμορφώσεων του προϋπολογισμού 

Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών αναμορφώσεων του προϋπολογισμού με αυτόματη 

μεταφορά ποσών από το αποθεματικό. Εφόσον η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

αφορά τη δημιουργία νέου κωδικού τότε δημιουργείται αυτόματα ο αντίστοιχος 

λογαριασμός τάξεως 

• Προβολή ειδικών λογαριασμών του προϋπολογισμού 

• Προβολή καρτέλας κωδικών προϋπολογισμού με τις κινήσεις τους αναλυτικά 

και συγκεντρωτικά ανά μήνα με επιλογή κωδικού προϋπολογισμού, 

λογαριασμών που κινήθηκαν, λογαριασμών που αναμορφώθηκαν κ.λ.π 

• Αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων και ανακεφαλαίωση 

• Κατάσταση αναλυτικού προϋπολογισμού με αναμορφώσεις 
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• Αναλυτική κατάσταση απολογισμού εσόδων/ εξόδων και ανακεφαλαίωση 

• Περιοδικός απολογισμός εσόδων / εξόδων 

• Εκτύπωση αδέσμευτου υπολοίπου ανά κωδικό προϋπολογισμού 

• Αναζήτηση βάσει οποιουδήποτε στοιχείου του προϋπολογισμού, των εσόδων/ 

εξόδων, των ημερομηνιών κ.λ.π ή και οποιουδήποτε συνδυασμού  

χαρακτηριστικών 

• Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με τη 

λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών 

 

e. Διαχείριση Παγίων 

Υπάρχει κωδικός παγίου και δυνατότητα να δημιουργείται αυτόματα βάσει 

γενικότερης κωδικοποίησης παγίων, η οποία είναι προεγκαταστημένη στο σύστημα. 

• Κατηγοριοποίηση των παγίων με μορφή δένδρου 

Υπάρχουν τα στοιχεία της λογιστικής ένταξης κάθε παγίου στη Γενική Λογιστική 

καθώς και τα στοιχεία των παραστατικών και των δικαιολογητικών 

• Αρχική αξία κτήσης του παγίου και οι μεταβολές αυτής 

Ως μεταβολές της αρχικής αξίας κτήσης θεωρούνται οι προσθήκες, οι βελτιώσεις, οι 

αναπροσαρμογές της αξίας επί(*) μειώσεις του παγίου 

• Στοιχεία πώλησης/ αντικατάστασης του παγίου 

Το μητρώο παγίων παρακολουθεί στον κωδικό του ίδιου παγίου τις βελτιώσεις -  

προσθήκες - επεκτάσεις του παγίου υπολογίζοντας τις αποσβέσεις επί των 

βελτιώσεων - προσθηκών - επεκτάσεων 

• Τόπος εγκατάστασης παγίου 

Στον τόπο εγκατάστασης παγίου καταγράφονται η υπηρεσία, το τμήμα, ο χώρος 

εγκατάστασης κ.λ.π 

• Κατάσταση παγίου 

Προσδιορισμός της κατάστασης που βρίσκεται το πάγιο (ενεργή κ.λ.π), η ημερομηνία 

έναρξης  λειτουργίας και η ημερομηνία παραλαβής 

• Τήρηση στοιχείων και αιτίας τερματισμού της παραγωγικής λειτουργίας του 

παγίου 

Ως αιτία τερματισμού της παραγωγικής λειτουργίας του παγίου μπορεί να είναι η 

εκποίηση, η διάλυση ή καταστροφή ή η παύση λειτουργίας του 
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• Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων και αναπόσβεστης αξίας παγίων για 

κάθε φορέα επιχορήγησης 

• Υπολογισμός συσσωρευμένων αποσβέσεων παγίων όταν βέβαια ζητηθεί 

• Εκτυπώσεις 

Δηλαδή εκτυπώνονται αναλυτικά και ταξινομημένες ανά κωδικό λογιστικής ή κωδικό 

παγίου ή ομάδα παγίου κ.λ.π., οι αποσβέσεις, το  βιβλίο παγίων κ.λ.π.  

 

f. Πρωτόκολλο 

Ακολουθεί η περιγραφή των προδιαγραφών  του πρωτοκόλλου. Τηρείται λοιπόν 

αρχείο εισερχομένων / εξερχόμενων όπου περιέχονται, τουλάχιστον, τα παρακάτω 

στοιχεία:  

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου και το έτος στο οποίο αντιστοιχεί 

• Η ημερομηνία εισερχόμενου/ εξερχόμενου εγγράφου 

• Τα στοιχεία του αποδέκτη ή του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 

διεύθυνση) 

• Ο τόπος έκδοσης 

• Ο τόπος επίδοσης δηλαδή χρέωση σε υπηρεσία, τμήμα ή υπάλληλο 

• Η ημερομηνία επίδοσης εγγράφου στον αποδέκτη 

• Περίληψη 

• Σχετιζόμενα έγγραφα 

Λέγοντας σχετιζόμενα έγγραφα νοούνται οι ενδείξεις για το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται το διακινούμενο έγγραφο δηλαδή αν βρίσκεται για παράδειγμα στην 

αρχειοθέτηση, στην αναμονή, στην διεκπεραίωση ή στην απάντηση. 

• Αυτόματη απόδοση μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου στα εισερχόμενα και 

στα εξερχόμενα έγγραφα αλλά και δυνατότητα εισαγωγής κωδικού από 

εξουσιοδοτημένο χρήστη 

• Δυνατότητα συσχέτισης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων 

• Παρακολούθηση αλληλογραφίας 

• Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων με χρήση οποιουδήποτε συνδυασμού 

κριτηρίων 

• Δυνατότητα σάρωσης και ηλεκτρονικής αποθήκευσης των εγγράφων 

• Εκτύπωση καταστάσεων εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων 

• Εκτύπωση βιβλίου 
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g. Διαχείριση Αποθήκης 

Για τη σωστή διαχείριση της αποθήκης πρώτα από όλα δίνονται τα στοιχεία του 

είδους. Τα στοιχεία λοιπόν τα οποία καταγράφονται για κάθε είδος είναι: 

i Κωδικός 

ii Ενεργό είδος 

iii Περιγραφή 

iv Ποσότητες 

v Μονάδες μέτρησης ανά ποσότητα 

vi Λογαριασμοί αγορών/ πωλήσεων 

vii Αναλυτική λογιστική 

viii Κατηγορία (υλικά, προϊόντα, κ.λ.π) 

ix Επιλογή του τρόπου υπολογισμού αξίας κτήσης σύμφωνα με τις αποδεκτές       

μεθόδους 

x Αποθηκευτικός χώρος 

• Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφημένων παραστατικών  

ΤΠΔΑ, Δ.Α., Δελτία Εισαγωγής, Δελτία Εξαγωγής, Δελτία Εσωτερικής 

Διακίνησης κ.λ.π και σε ξεχωριστές σειρές 

• Για τα παραστατικά έχει τη δυνατότητα  εισαγωγής εγγραφής, μεταβολής 

εγγραφής, διαγραφής εγγραφής, έκδοση ακυρωτικού στοιχείου 

• Δεν επιτρέπει διαγραφή όταν έχει εκδοθεί στοιχείο ή έχει οριστικοποιηθεί η 

εγγραφή της γενικής λογιστικής 

• Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και σε προ τυπωμένα έντυπα 

• Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται είναι: 

i Ημερομηνία 

ii Πελάτης 

iii Προμηθευτής 

iv Είδος Πώλησης 

v Ποσότητα 

vi Αξία 

vii ΦΠΑ 

viii Εκπτώσεις 

ix Τρόπος πληρωμής 

x Τρόπος Διακίνησης 
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xi Αιτιολογία 

xii Χρόνος και ώρα αποστολής 

xiii Τυχόν επιβαρύνσεις 

• Η εφαρμογή μπορεί να τυπώνει ημερολόγιο πωλήσεων & καταστάσεις 

ελέγχου 

• Υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού προβλέψεων αγορών/ πωλήσεων και 

επιπλέον έχει την ικανότητα να δέχεται παραστατικά αγορών (ΤΠΔΑ, 

ΤΠ,ΠΙΣΤ) 

• Οι επιβαρύνσεις επιμερίζονται στις τιμές κτήσεως 

• Γίνεται διαχείριση φακέλου εισαγωγής 

• Επιτρέπει την εισαγωγή, τη μεταβολή ή τη διαγραφή ενός είδους, με μοναδική 

εξαίρεση την αδυναμία διαγραφής ενός είδους εφόσον βέβαια αυτό έχει 

κινηθεί 

• Υπάρχουν βέβαια και κάποια όρια στη διαχείριση του κάθε είδους. Τέτοιου 

είδους όρια είναι: η διαχείριση του υπολοίπου του είδους πράγμα το οποίο 

επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό ορίων ασφαλείας, ορίων παραγγελίας και 

τον προσδιορισμό επιθυμητών ημερών αποθεμάτων 

• Όσον αφορά τις δυνατότητες εκτύπωσης της εφαρμογής αυτές είναι: η 

εκτύπωση καρτέλας είδους, του ευρετηρίου ειδών, της κατάστασης 

απογραφής και του ισοζυγίου ειδών 

• Χρησιμοποιείται η μέθοδος της αποτίμησης κατά την εξαγωγή ενός είδους 

από την αποθήκη και του ανά κέντρο κόστους για τον προσδιορισμό της αξίας 

κόστους 

• Υπάρχει οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων, διαχείριση των διακινήσεων 

της αποθήκης καθώς και των διακινήσεων μεταξύ των αποθηκών 

• Γίνονται υπολογισμοί των ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο(δηλαδή 

υπολογίζονται οι αξίες ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο κ.λ.π). Επίσης υπάρχει 

η δυνατότητα εκτυπώσεων των ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο αλλά και 

συγκεντρωτικά 

• Γίνεται εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου αποθήκης, των μη 

κινηθέντων(είδη κινήσεων- αγορές/ πωλήσεις) 
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• Η εφαρμογή ενημερώνει τις μερίδες της αποθήκης όλων των λογαριασμών 

του πρωτοβάθμιου 94 οι οποίες αποτελούν αναλυτικό καθολικό και 

ενημερώνονται από τα σχετικά δικαιολογητικά 

Πέρα λοιπόν των κυκλωμάτων  της διαχείρισης των καταναλωτών, της μισθοδοσίας, 

της Γενικής Λογιστικής, του Προϋπολογισμού, της Διαχείρισης των Παγίων και του 

πρωτοκόλλου  και του κυκλώματος της Αποθήκης υπάρχει επιπλέον και το κύκλωμα 

της Αποθήκης Καυσίμων η περιγραφή του οποίου δε θα γίνει στη συγκεκριμένη 

μελέτη καθώς το κυρίως ενδιαφέρον της εστιάζεται στο λογιστικό πληροφοριακό 

σύστημα της ΔΕΥΑΛ. 

 

4.2 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 

 

Ακολουθεί μία συνοπτική αλλά ακριβής και πιο κατανοητή περιγραφή της 

μηχανογράφησης του κάθε τμήματος της ΔΕΥΑΛ. Με την παρακάτω περιγραφή 

γίνεται αντιληπτός ο τρόπος που το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα κατάφερε 

να καλύψει τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Λάρισας. 

Το πληροφοριακό σύστημα  της ΔΕΥΑΛ λειτουργεί  σε περιβάλλον LINUX και στη 

σχεσιακή βάση δεδομένων ORACLE. Συνδέει και εξυπηρετεί όλα τα τμήματα της 

ΔΕΥΑΛ παρέχοντας πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Κάθε ένας από 

τους δύο mirroring Servers έχει RAID 5 mirroring. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής 

βλάβης του ενός Server, ο άλλος αναλαμβάνει αυτόματα την συνέχιση της 

λειτουργίας της ΔΕΥΑΛ.  

Όλα τα τμήματα της ΔΕΥΑΛ (Ύδρευση - Αποχέτευση - Λογιστήριο -  Πρωτόκολλο -  

Μισθοδοσία - Αποθήκες), ανταλλάσσουν πληροφορίες και καλύπτουν τις 

πληροφοριακές τους ανάγκες. Αναλυτικότερα: 

 

4.2.1. Τμήμα ΎΔΡΕΥΣΗΣ 

Ι.1 Νέες Συνδέσεις 

Οι αιτήσεις για νέες συνδέσεις ΥΔΡΕΥΣΗΣ είναι μηχανογραφικές. Με την υποβολή 

αίτησης για νέα σύνδεση ΎΔΡΕΥΣΗΣ, που γίνεται στο τμήμα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ κόβεται και το τιμολόγιο νέας παροχής και ανοίγεται η 

καρτέλα του νέου καταναλωτή.  
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Το ποσό της χρέωσης της νέας παροχής καταβάλλεται από τον πελάτη στο ταμείο με 

την χρήση bar code εφ άπαξ ή κανονίζονται οι δόσεις που προστίθενται στους 

εκδιδόμενους λογαριασμούς, όταν κατασκευαστεί η νέα παροχή και ο πελάτης 

αλλάξει status  από: «πελάτης με παροχή υπό κατασκευή» σε κανονικό πελάτη. 

Το τμήμα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ δέχεται αιτήσεις και εκδίδει 

μηχανογραφικά παραστατικά για μειώσεις λογαριασμών, επανεκδόσεις λογαριασμών, 

επανασυνδέσεις, διακοπές παροχών με βάσει μια σειρά κριτηρίων, έλεγχο 

υδρομέτρων, διακανονισμούς χρεών, και γενικά κάθε αίτημα του πελάτη που αφορά 

είτε στην απαίτησή του για κάποια πράξη εκ μέρους της ΔΕΥΑΛ είτε για 

πληροφόρησή του σχετικά με την καρτέλα του (χρεώσεις, πληρωμές, καταναλώσεις 

ανά περίοδο ανά έτος, αλλαγές υδρομέτρων που συντελέστηκαν ανά αίτιο, 

στατιστικές πληροφορίες μέσων καταναλώσεων κλπ).  

Όλα τα παραστατικά που προορίζονται για ταμείο έχουν γραμμωτό κώδικα (bar code) 

και εισπράττονται στο ταμείο χωρίς ανθρώπινη επέμβαση για αλλαγές ποσών 

είσπραξης ή πληκτρολόγησης κωδικών.  

Ο ταμίας εισπράττει μόνο ό,τι υπάρχει στην απόδειξη είσπραξης χωρίς να μπορεί να 

επεμβαίνει στο ποσόν. 

 

Ι2.  Τμήμα έκδοσης λογαριασμών  

Στο τμήμα αυτό εκδίδονται οι λογαριασμοί σε καθημερινή βάση. Οι ενδείξεις 

εισάγονται ηλεκτρονικά από φορητά τερματικά τα οποία παραδίδονται στο τμήμα 

έκδοσης λογαριασμών για «εκφόρτωση».  

Από το ίδιο τμήμα παραλαμβάνονται τα φορητά κάθε πρωί «φορτωμένα» με τις προς 

μέτρηση διαδρομές. Εκτός των ενδείξεων που καταχωρούνται από τους καταμετρητές 

στα φορητά, καταγράφονται επίσης  οι βλάβες που παρατηρούνται και κάθε 

παράβαση ή παρατήρηση των καταμετρητών, που θα βοηθήσει τα συνεργεία της  

«βάρδιας» ή τη διοίκηση να πάρει τα κατάλληλα μέτρα στις περιπτώσεις που 

απαιτείται να επέμβει. 

Έτσι καταγράφονται σε κωδικοποιημένη μορφή: οι βλάβες των παροχών, οι 

παράνομες συνδέσεις, οι παράνομες υδροληψίες (ανοιχτός υδρομετρητής ενώ πρέπει 

να είναι σε ΔΙΑΚΟΠΗ), παράνομες ή νόμιμες αλλαγές υδρομέτρων, παραβιάσεις 

υδρομέτρων, διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο του καταναλωτή για τις οποίες αφήνει 

σημείωμα ή διαρροές εξωτερικές που ευθύνεται η ΔΕΥΑΛ κλπ. 
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Το τμήμα έκδοσης λογαριασμών «εκφορτώνει» τις νέες ενδείξεις των καταναλωτών 

από τα φορητά στο κεντρικό σύστημα, μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες (οι οποίες 

οδεύουν σε άλλα τμήματα για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα), και αφού 

επεξεργαστεί τις νέες ενδείξεις για την στατιστική τους «ορθότητα», με διάφορες 

καταστάσεις ελέγχου (μέγιστες καταναλώσεις ανά περίοδο, μέσος όρος 

καταναλώσεων ανά έτος και περίοδο, μεγάλες καταναλώσεις, μηδενικές 

καταναλώσεις σε σχέση με διακοπές κπλ) ολοκληρώνει τους ελέγχους και τις 

ενδεχόμενες διορθώσεις στις ενδείξεις και προβαίνει στην οριστικοποίηση και την 

έκδοση Βεβαιωτικού Καταλόγου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από το Λογιστήριο για 

την καθημερινή πίστωση από την ταμειακή κατάσταση. Τέλος προχωρά στην έκδοση 

των λογαριασμών που όλοι φέρουν οπτικώς αναγνώσιμο σήμα (Bar Code). 

Οι λογαριασμοί μπορεί να εκδίδονται «φακελωμένοι» σε ειδικά προ τυπωμένο έντυπο 

ή σε χαρτί προς «φακέλωση» και σε εκτυπωτές Laser ή Dot Matrix. 

 

Ι3. Τμήμα Ταμείου 

Τα Ταμεία εισπράττουν όλα τα προς είσπραξη παραστατικά τα οποία φέρουν Bar 

Code για την αποφυγή πληκτρολογήσεων και πιθανότητα λαθών. Κάθε είσπραξη 

καταχωρείται στο Ταμείο με τον αντίστοιχο κωδικό για την σωστή ενημέρωση της 

Γενικής Λογιστικής και του Προϋπολογισμού. 

 Οι εισπράξεις αποτυπώνονται στην ταμιακή κατάσταση που εκδίδεται στο τέλος της 

ημέρας από κάθε ταμείο. 

 Στα ταμεία υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένες συσκευές «ακύρωσης» παραστατικών 

που διασφαλίζουν την πιστότητα και ακρίβεια καθώς και την ευθύνη του κάθε  

ταμεία. 

 

I4.  Λογιστήριο-Προϋπολογισμός 

Τα αρχεία της Γενικής Λογιστικής ενημερώνονται είτε από καταχωρήσεις είτε από 

γέφυρες άλλων εφαρμογών. Οι καταχωρήσεις παραστατικών τρίτων παράγουν 

παραστατικά οίκοθεν, δηλ. γραμμάτια είσπραξης, εντάλματα πληρωμής, δελτία 

συμψηφισμού.  

Οι αυτόματες γέφυρες από άλλες εφαρμογές παράγουν:  

Γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής από την ημερήσια ταμειακή 

κατάσταση και δελτία συμψηφισμού από βεβαιώσεις εσόδων, ανακλήσεις 
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λογαριασμών, έκδοση τιμολογίων και δελτίων παροχής υπηρεσιών, άρθρα 

μισθοδοσίας και αναλώσεων αποθήκης.  

Ταυτόχρονα με την ενημέρωση λογαριασμών  εσόδων και εξόδων, μειώνονται οι 

αντίστοιχοι λογαριασμοί προϋπολογισμού, ούτως ώστε να υπάρχει άμεση σύγκριση 

προϋπολογιστικών απολογιστικών μεγεθών.   

Η εφαρμογή καλύπτει: 

• Εκτύπωση ημερολογίων, καθολικού, ισοζυγίων 

• Παρακολούθηση ΦΠΑ 

• Παρακολούθηση τιμολογίων πελατών-προμηθευτών για υποβολή 

καταστάσεων στο ΚΕΠΥΟ 

• Παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών κατά προμηθευτή, τράπεζα, 

ημερομηνία λήξης 

• Τήρηση μητρώου παγίων με αυτόματο υπολογισμό αποσβέσεων 

Όλες οι παραπάνω εκτυπώσεις παράγονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Ι5.  Αποθήκες 

Οι ανάγκες της επιχείρησης καλύπτονται με τρεις εφαρμογές αποθηκών, που η 

διαχείριση της κάθε μιας γίνεται από διαφορετικό τμήμα.  

 

Ι5.1. Η Αποθήκη του Λογιστηρίου 

Η αποθήκη του λογιστηρίου παρακολουθεί αναλυτικά τα είδη (καινούργια, 

μεταχειρισμένα, από μεταποίηση, κλπ.) ανά αποθηκευτικό χώρο κατά ποσότητα και 

αξία. Εκδίδει δελτία εισαγωγής-εξαγωγής καθώς και τιμολόγια ζημιών.  

Επίσης δίνει στοιχεία αναλυτικών λογαριασμών στο πρόγραμμα γενικής λογιστικής. 

 Πέραν των πληροφοριών, παράγει βιβλίο αποθήκης σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή. 

 

Ι5.2. Η Αποθήκη του Αποθηκάριου 

Η αποθήκη του αποθηκάριου  παρακολουθεί τα ίδια είδη μόνο κατά ποσότητα. 

Επίσης διατηρεί στοιχεία χορηγήσεων υλικών σε εργολάβους και συνεργεία και 

στοιχεία επιμέτρησης. Σε μηνιαία βάση γίνεται ηλεκτρονική σύγκριση των ποσοτικών 

αποτελεσμάτων των δύο αποθηκών. 
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Ι5.3  Η Αποθήκη Καυσίμων  

Η αποθήκη καυσίμων παρακολουθεί αναλυτικά τα καύσιμα από αγορές και 

καταναλώσεις κατά αυτοκίνητο. 

 

Ι6.  Μισθοδοσία 

Η εφαρμογή της μισθοδοσίας καλύπτει όλες τις συμβάσεις των εργαζομένων, καθώς 

και τα βοηθήματα που δίνονται σε συνταξιούχους της επιχείρησης.  

Το στήσιμο της συγκεκριμένης εφαρμογής επιτρέπει την παραμετρική προσθήκη 

νέων συμβάσεων, επιδομάτων και ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.  

Η εξέλιξη σε μισθολογικά κλιμάκια και χρονοεπιδόματα αντιμετωπίζεται με 

αυτόματες διαδικασίες που καταμετρούν χρόνια και μήνες απασχόλησης. 

 Τα αναδρομικά υπολογίζονται βάσει των αποδοχών που ίσχυαν τη συγκεκριμένη 

περίοδο εκκαθάρισης και επιδέχονται και νέες αναμορφώσεις. 

Σε ηλεκτρονική μορφή παράγονται και υποβάλλονται ανάλογα: 

• Καταστάσεις πληρωμής σε τράπεζα 

• Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ 

• Καταστάσεις εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 

• Βεβαιώσεις αποδοχών στην Εφορία 

Παράλληλα με τη μισθοδοσία, παρακολουθείται το ποσόν του ταμείου πρόνοιας των 

εργαζομένων και κάθε χρόνο γίνεται ο επιμερισμός των τόκων ανάλογα με το ύψος 

του παρακρατημένου ποσού κατά άτομο και το χρόνο παραμονής αυτού του ποσού 

στην τράπεζα. 

 

Ι7.  Πρωτόκολλο 

 Το κύκλωμα πρωτοκόλλου αρχειοθετεί Εισερχόμενα και Εξερχόμενα και 

καλύπτει τις ανάγκες πρωτοκόλλου για την αναζήτηση τους με διάφορα «φίλτρα».  

Παρέχει την δυνατότητα συνεχούς και ενιαίας αρίθμησης εισερχομένων και 

εξερχόμενων ή διακριτής ανά κατηγορία (εισερχόμενα-εξερχόμενα).  

Επίσης μπορεί να διατηρείται συνεχής αρίθμηση από έτος σε έτος ή κάθε αρχή του 

έτους η αρίθμηση να ξεκινά από το ένα. 
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4.2.2. Τμήμα ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΙ1 Νέες Συνδέσεις 

Οι αιτήσεις νέων συνδέσεων αποχέτευσης είναι μηχανογραφικές. Οι αιτήσεις γίνονται 

από πελάτες ύδρευσης για περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ή γίνονται από 

υποψήφιους πελάτες όπου δεν υπάρχει ή κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης.  

Στην περίπτωση που κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης, οι υποψήφιοι πελάτες 

ενημερώνονται με μηχανογραφικά παραγόμενα γράμματα, να συνδεθούν με το δίκτυο 

όταν το δίκτυο κατασκευαστεί.  

Στην περίπτωση που το δίκτυο βρίσκεται υπό μελέτη, οι αιτήσεις καταχωρούνται στο 

σύστημα, και το σύστημα υπολογίζει αν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων καλύπτουν 

τουλάχιστον το 50% της προϋπολογισθείσης δαπάνης κατασκευής. Αν ναι τότε το 

σύστημα εκδίδει επιστολές στους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν να πληρώσουν 

στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ και η κατασκευή του δικτύου αρχίζει. Αν οι αιτήσεις δεν 

καλύπτουν το 50% του κόστους κατασκευής τότε οι αιτήσεις τίθενται σε αναμονή 

μέχρι να φτάσει «το ενδιαφέρον» στο 50%. Οι νέες συνδέσεις αποχέτευσης 

ακολουθούν το σύστημα κοστολόγησης.  Η κοστολόγηση γίνεται αυτόματα από το 

σύστημα με βάσει τα εκάστοτε κριτήρια του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ (πλάτος δρόμου, γωνία 

κλπ). Ακολουθεί η έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος όπου αποτυπώνονται όλα τα 

στοιχεία της νέας παροχής (πλάτος δρόμου, γωνία, απόσταση κλπ) με τα αντίστοιχα 

κόστη και η έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών που εισπράττεται από το 

Ταμείο. Σημείωση: Τόσο τα παραστατικά των νέων συνδέσεων Ύδρευσης όσο και τα 

παραστατικά των νέων συνδέσεων Αποχέτευσης (άδειες πολεοδομίας, συμβόλαια 

κλπ) θα ψηφιοποιηθούν (scanning) και θα αποθηκευτούν σε ειδικό Server έτσι ώστε 

να μπορούν να συνδεθούν ηλεκτρονικά με την καρτέλα του καταναλωτή για 

πληροφόρηση και επεξεργασία (εκτύπωση). 

 

4.2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

• Οι πελάτες της ΔΕΥΑΛ προσδιορίζονται αμφι-μονοσήμαντα μέσα από το 

πληροφοριακό σύστημα με τον κωδικό τους. Κάθε πελάτης αντιστοιχεί σε ένα 

συγκεκριμένο κωδικό και κάθε κωδικός προσδιορίζει έναν και μόνο πελάτη. Ο 

κωδικός αυτός είναι ο κωδικός BarCode και μένει αναλλοίωτος έστω και αν ο 

πελάτης μετακινηθεί(αλλάξει κωδικό διαδρομής). Κάθε πληροφορία σχετική 

με τον πελάτη(από αίτηση νέας σύνδεσης μέχρι διακοπή σύνδεσης) 
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καταχωρείται στην καρτέλα του, η οποία περιλαμβάνει τριάντα περίπου 

κατηγορίες ομαδοποιημένων πληροφοριών. Κάθε τμήμα αντλεί τις 

πληροφορίες που, η διοίκηση της ΔΕΥΑΛ σε συνεργασία με το τμήμα, έχει 

καθορίσει ότι το ενδιαφέρει. 

• Η έκδοση των λογαριασμών γίνεται τυποποιημένα ως εξής: 

 Το πρωί κάθε ημέρας, η εντεταλμένη υπάλληλος «κατεβάζει» στα φορητά 

τερματικά την διαδρομή ή τις διαδρομές που οι καταμετρητές θα επισκεφθούν 

για να καταγράψουν τις ενδείξεις. Με την επιστροφή των καταμετρητών, και 

την παράδοση των φορητών στην εντεταλμένη υπάλληλο της ΔΕΥΑ, 

«εκφορτώνει» τις πληροφορίες των (εκτός από τις ενδείξεις οι καταμετρητές 

καταγράφουν και βλάβες καθώς επίσης και άλλες πληροφορίες χρήσιμες στην 

επιχείρηση) και προχωρά στην επεξεργασία των ενδείξεων. Η επεξεργασία 

περιλαμβάνει στατιστικό έλεγχο των ενδείξεων(αποκλείσεις από μέσους 

όρους κλπ), διορθώσεις, χρεώσεις κατ αποκοπή κλπ. Μετά την αποδοχή των 

ενδείξεων ως αποδεκτών γίνεται οριστικοποίηση και εκτυπώνεται ο 

βεβαιωτικός κατάλογος που περιλαμβάνει αναλυτικά τα βεβαιωμένα έσοδα 

της ΔΕΥΑΛ από την έκδοση των αποδείξεων νερού. Γέφυρα υπάρχει με την 

Γενική Λογιστική. 

 Η ΔΕΥΑΛ έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει τiς αποδείξεις νερού σε 

φακελωμένους λογαριασμούς ή σε απλά προ τυπωμένα έντυπα, σε εκτυπωτές 

Laser ή Dot Matrix. 

• Υπάρχουν δεκάδες τυποποιημένα Reports στατιστικών αναλύσεων από τα 

οποία η Διοίκηση μπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με καταναλώσεις 

και πληρωμές εξοφλημένων και ανεξόφλητων λογαριασμών κατά τιμολόγιο 

(πολύτεκνοι, άποροι, επαγγελματίες κλπ), κατά περιοχή (συνοικία, δρόμο 

κλπ), κατά τομέα (κέντρο, άνω πόλη, δυτικές συνοικίες κλπ), κατά περίοδο 

κατανάλωσης κλπ. 

• Η ΔΕΥΑΛ έχει τη δυνατότητα κωδικοποίησης, καταχώρησης, επεξεργασίας 

αλλά και ανάλυσης των παραπόνων των πελατών της 

• Υπάρχει αναλυτική καταγραφή των προμηθευτών και η παρακολούθηση 

αυτών γίνεται από επιμέρους προγράμματα της Γενικής Λογιστικής 

• Για λόγους παρουσίας και μισθοδοσίας υπάρχουν έξυπνες κάρτες κατά την 

είσοδο και έξοδο του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της ΔΕΥΑΛ 
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• Η διαχείριση του προσωπικού γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα 

δηλαδή η πληροφόρησή τους για τις δικαιούμενες μέρες   δώρων, αδειών, οι 

απουσίες, στατιστικά στοιχεία αδειών, ημερών ασθενείας και απουσιών. 

• Επίσης συνδεδεμένο με το πληροφοριακό σύστημα είναι και το γραφείο 

καταμέτρησης ελέγχου και βάρδιας. Από εκεί όπως αναφέρθηκε και  

παραπάνω παραλαμβάνουν οι καταμετρητές τα φορητά τερματικά και από 

εκεί ενημερώνουν την καρτέλα του καταναλωτή για τις παρατηρήσεις που 

έχουν. Επιπλέον εκεί εκτυπώνονται και οι εντολές προς την κάθε βάρδια 

(δηλαδή οι αποκαλούμενες ως μικρές εντολές: διακοπές, επανασυνδέσεις, 

διαρροές, αντικαταστάσεις, κ.λ.π) 

 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΥΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε αυτήν τη ενότητα γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστούν  τα πληροφοριακά 

συστήματα διαφόρων ΔΕΥΑ της χώρας. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι μέσω 

από το δείγμα των ΔΕΥΑ που συμμετείχαν στην μελέτη να δοθεί μία εικόνα για τα 

επίπεδα μηχανοργάνωσης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης 

στην Ελλάδα και να εντοπισθούν οι ελλείψεις αυτών. Ο συνολικός αριθμός των 

ΔΕΥΑ πανελλαδικά είναι 182 και είναι οι ακόλουθες: Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου, 

Αγιάς, Αγρινίου, Αιγινίου, Αιγίου, Αιθηκών, Ακρωτηρίου, Αλεξάνδρειας, 

Αλεξανδρούπολης, Αλμυρού, Αλοννήσου, Αμαλιάδας, Αμαρύνθου, Αμπελώνα, 

Αμφίπολης, Ανατολικού Ολύμπου, Ανθεμίων, Αντίρριου, Άργους, Αριδαίας, 

Αρκαδίου, Αρκαλοχωρίου, Άρτας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ασίνης, Ασκληπιείου, 

Αστυπάλαιας, Άφαντου,  Αχίλλειον, Βαθέος, Βέροιας, Βόλου, Βυσσάς Έβρου, 

Γεροποτάμου Ρεθύμνου, Γεργιουπόλεως, Γιαννιτσών, Γομφών, Γρεβενών, Γυθείου, 

Δευακά Αξιού, Δικαίου, Δράμας, Έδεσσας, Ειρηνούπολης, Ελασσόνας, Ελευθερών, 

Ελυμνίων, Εξαπλατάνου, Επιδαύρου, Ερέτριας, Ερμούπολης Σύρου, Εσπερίον 

Κέρκυρας, Εστιαιώτιδας, Ζακύνθου, Ζαχάρως, Ηγουμενίτσας, Ηράκλειας, 

Ηρακλείδων, Ηρακλείου, Θάσου, Θήβας, Θήρας Κυκλ., Θιναλίων, Ιεράπετρας, Ίου, 

Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καλαμπάκας, Καλλιθέας, Καλλικράτειας, 

Καλύμνου, Καμποχώρων Χίου, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κασσάνδρας, 
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Κασσωπαίων Κέρκυρας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κερκίνης, Κέρκυρας, Κηρέως, 

Κιλκίς, Κοζάνης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Κορινού Πιερίας, Κορμίστας, Κουφαλίων, 

Κρανιδίου, Κρύας Βρύσης Πελλοπονήσου, Κω, Λαγκαδά, Λαμίας, Λάρισας, Λέρου, 

Λεκιμναίων Κέρκυρας, Λιβαδιάς, Λιλαντίων Εύβοιας, Λουτρακίου Πέρα Χώρας, 

Μαλίων,  Μεγ. Αλεξάνδρρου- Μενηίδος, Μεγάρων, Μελιβοίας, Μελιτειέων, 

Μεσολογγίου, Μεσσάπιων Ν. Εύβοιας, Μεσσήνης, Μηχανιώνας, Μοίρων, 

Μονεμβασιάς, Μουζακίου, Μουρεσίου, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ν. Αγχιάλου, Ν. 

Αρτάκης, Νάουσας, Ναυπάκτου, Ναυπλίου, Νέας Κίου Αργολίδος, Νεοχωρίου, 

Νισήρου, Ξάνθης, Ξυλοκάστρου, Οίας Κυκλάδων, Οιχαλίας, Ορεστιάδας, Ορφανού, 

Παλαιοκαστρίτων, Παλαμά, Παραλίας Πιερίας, Παραλίας Ν. Αχαϊας, Πάρου, 

Πάτρας, Πελεκάνου, Πελινναίων, Πεταλούδων, Πλατέος, Πολυδάμαντα Λάρισας, 

Πρέβεζας, Πρώτης, Πτολεμαϊδας, Πύλης Τρικάλων, Πύργου, Ρεθύμνου, Ρίου, 

Ροδόλιβους, Ρόδου, Σάμης, Σαρανταπόρου, Σερίφου, Σερρών, Σητείας Λασιθίου, 

Σικυωνίων, Σκιάθου, Σκοπέλου, Σκύδρας, Σουφλίου, Σοφάδων, Σπάρτης, Στυλίδας, 

Ταμυνέων, Τήλου, Τοπείρου, Τρικάλων, Τρίπολης, Τυρνάβου, Φαιάκων. Φαλάνης, 

Φαρκαδόνας, Φαρσάλων, Φερών Μαγνησίας, Φιλιππιάδος, Φλώρινας, Χαλάστρας, 

Χαλκίδας, Χανίων, Χερσονήσου, Χίου, Χρυσούπολης. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών 

από το δείγμα των ΔΕΥΑ ήταν η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Το πρώτο βήμα 

ήταν λοιπόν  επιλογή των συμμετεχόντων δηλαδή του τυχαίου δείγματος των ΔΕΥΑ. 

Οι ΔΕΥΑ που επιλέχθηκαν ήταν αυτές των μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας. 

Έπειτα έγινε ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου δηλαδή η προσεκτική επιλογή και 

διατύπωση των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν ήταν κλειστού τύπου και 

συγκεκριμένα με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο απαντήσεις. Ο λόγος για τον 

οποίο συντάχθηκαν με αυτόν τον τρόπο οι ερωτήσεις είναι ότι οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους και με αρκετό φόρτο εργασίας και 

καθώς καταφθάνουν καθημερινά αρκετά ερωτηματολόγια από διάφορους φορείς θα 

ήταν δύσκολη η λήψη απαντήσεων αν οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου και αρκετά 

μεγάλων απαιτήσεων. Το δεύτερο βήμα μετά την ολοκλήρωση των ερωτηματολογίων 

ήταν η συνέντευξη (τηλεφωνική). Αναλυτικά λοιπόν οι ΔΕΥΑ που πήραν μέρος στην 

έρευνα  και τα στελέχη αυτών που απάντησαν τα ερωτηματολόγια είναι: 

ΔΕΥΑ Κέρκυρας (Κος ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Υποδ/ντης Οικονομικού Τμήματος) 

ΔΕΥΑ Χαλκίδας (Κος ΣΜΙΡΛΗΣ  Προϊστάμενος Μηχανογράφησης) 

ΔΕΥΑ Ρόδου (Κος ΓΙΩΤΑΣ  Προϊστάμενος Γραφείου Προμηθειών) 
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ΔΕΥΑ Άρτας (Κα ΝΟΥΣΙΑ  Διευθύντρια Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Καλαμάτας (Κος ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ  Υπεύθυνος Μηχανογράφησης) 

ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης (Κος ΚΟΥΦΟΣ  Προϊστάμενος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Ναυπάκτου (Κα Παπαγιάννη:Υπεύθυνη Λογιστηρίου & Κος Δημόπουλος) 

ΔΕΥΑ Δράμας (Κα ΖΙΩΓΑ  Υπεύθυνη Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Λαμίας (Κος ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ  Υπεύθυνος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ ‘Έδεσσας (Κα ΠΙΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ  Υπεύθυνη Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Νάουσας (Κος ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.  Υπεύθυνος Μηχανογράφησης) 

ΔΕΥΑ Ρεθύμνου ( Κος ΒΑΜΒΑΚΑΣ  Υπεύθυνος Λογιστηρίου)  

ΔΕΥΑ Ξάνθης (Κος ΚΑΡΤΗΣ  Διευθυντής Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Πάτρας (Κος ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  Υπεύθυνος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Χανίων (Κος ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ  Υπεύθυνος Μηχανογράφησης) 

ΔΕΥΑ Πρέβεζας (Κος ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  Υπεύθυνος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Τρικάλων (Κος ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΧΡ.  Υπεύθυνος Μηχανογράφησης) 

ΔΕΥΑ Τρίπολης (Κος ΤΣΙΟΠΕΛΑΣ  Προϊστάμενος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Κομοτηνής (Κος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  Προϊστάμενος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Κοζάνης (Κος ΚΟΖΙΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ  Προϊστάμενος Μηχανογράφησης) 

ΔΕΥΑ Γρεβενών (Κα Μίχου  Προϊσταμένη Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Φλώρινας (Κα ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  Υπεύθυνη Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Βόλου (Κος ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ  Υπεύθυνος Μηχανογράφησης) 

ΔΕΥΑ Σπάρτης (Κος ΤΡΑΚΑΚΗΣ  Υπεύθυνος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Σερρών (Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ  Προϊστάμενος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Καρδίτσας (Κος ΝΑΤΗΣ  Υπεύθυνος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Λιβαδειάς (Κα ΣΑΡΡΗ  Υπεύθυνη Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας (Κος ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ  Προϊστάμενος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (Κος ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ  Υπεύθυνος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Ορεστιάδας (Κος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  Προϊστάμενος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Αγρινίου (Κος ΙΩΑΝΝΟΥ  Υπεύθυνος Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Κορίνθου (Κα ΛΕΚΑΚΗ  Προϊσταμένη Ταμείου) 

ΔΕΥΑ Ιωαννίνων (Κα ΖΑΡΚΑΔΑ  Υπεύθυνη Λογιστηρίου) 

ΔΕΥΑ Γιαννιτσών (Κος ΔΕΡΒΙΖΟΓΛΟΥ  Διευθυντής ) 

ΔΕΥΑ Θήβας (Κος ΚΟΤΣΟΝΑΣ  Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος) 

ΔΕΥΑ Πτολεμαϊδας.(Κα ΤΑΚΟΥΛΙΔΟΥ  Προϊσταμένη Λογιστηρίου) 
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Οι ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από το δείγμα των ΔΕΥΑ που επιλέχθηκαν 

τυχαία ήταν συνοπτικά οι ακόλουθες: 

1. Αν όλα τα παραστατικά που προορίζονται για το ταμείο έχουν γραμμωτό κώδικα 

     (bar code); 

2. Αν ο ταμίας μπορεί να εισπράττει μόνο ότι αναγράφει η απόδειξη είσπραξης 

       χωρίς να μπορεί να επέμβει στο ποσό; 

3. Αν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του τμήματος έκδοσης λογαριασμών και του 

τμήματος καταμέτρησης ελέγχου βάρδιας; Δηλαδή αν το γραφείο καταμέτρησης 

ελέγχου βάρδιας είναι απευθείας συνδεδεμένο με το πληροφοριακό σύστημα; 

4. Αν υπάρχει κάποιο σύστημα που να δείχνει τις προς μέτρηση διαδρομές (π.χ 

      φορητά τερματικά); 

5. Αν οι ενδείξεις των υδρομέτρων εκφορτώνονται απευθείας στο κεντρικό σύστημα 

      στο οποίο διατηρούνται όλες οι πληροφορίες των καταναλωτών; 

6. Αν η διαχείριση του προσωπικού της ΔΕΥΑ γίνεται μέσα από το πληροφοριακό 

      σύστημα; 

7. Αν τα αρχεία της γενικής λογιστικής εκτός από τις καταχωρήσεις έχουν 

     δυνατότητα ενημέρωσης από γέφυρες άλλων εφαρμογών; 

8. Αν με την ενημέρωση των λογαριασμών εσόδων – εξόδων μειώνονται οι 

αντίστοιχοι λογαριασμοί προϋπολογισμού ώστε να υπάρχει άμεση σύγκριση 

προϋπολογιστικών- απολογιστικών μεγεθών; 

9. Η εφαρμογή του λογιστηρίου καλύπτει εκτύπωση ημερολογίων, καθολικού, 

ισοζυγίων, παρακολούθηση ΦΠΑ, παρακολούθηση τιμολογίων πελατών, 

προμηθευτών για υποβολή ΚΕΠΥΟ, παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών κατά 

προμηθευτή, τράπεζα, ημερομηνία λήξης, τηρείται μητρώο παγίων με αυτόματο 

υπολογισμό αποσβέσεων; 

10. Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα γίνεται η διαχείριση της αποθήκης; 

11. Χρησιμοποιούνται έξυπνες κάρτες κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού 

       για την παρακολούθηση της παρουσίας και της μισθοδοσίας του; 

12. Το πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις ανάγκες πρωτοκόλλου για την 

        αναζήτηση εισερχομένων και εξερχομένων; 

13. Μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος της μηχανογράφησης της ΔΕΥΑ; 

 

Το ακριβές ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρατίθεται στο παράρτημα. 
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5.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Σε αυτήν την ενότητα λοιπόν θα γίνει παρουσίαση των απαντήσεων των επιμέρους 

ΔΕΥΑ έτσι ώστε να προκύψουν κάποια συμπεράσματα για τα επίπεδα 

μηχανογράφησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της 

χώρας. Τα ακόλουθα λοιπόν στατιστικά στοιχεία προέκυψαν από τη χρήση του SPSS. 

Πίνακας 5.1: Στοιχεία μηχανογράφησης ΔΕΥΑ ανά πόλη 

A/A ΠΟΛΗ ΕΞΥΠΝΕΣ 
ΚΑΡΤΕΣ 

BARCODE ΜΗΧ.ΠΡΩΤ ΑΠΟΘΗΚΗ

1 ΑΓΡΙΝΙΟ            2        1          1        1 
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ           2        1          2        2 
3 ΑΡΤΑ               1        1          1        1 
4 ΒΟΛΟΣ              1        1          1        1 
5 ΓΙΑΝΝΙΤΣA           2        1          1        1 
6 ΓΡΕΒΕΝΑ            2        1          2        2 
7 ΔΡΑΜΑ              2        2          1        1 
8 ΕΔΕΣΣΑ             2        2          2        2 
9 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ           2        2          2        2 
10 ΘΗΒΑ               2        1          3        1 
11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ           1        1          2        1 
12 ΚΑΛΑΜΑΤΑ           2        1          1        1 
13 ΚΑΡΔΙΤΣΑ           2        1          2        1 
14 ΚΕΡΚΥΡΑ            2        2          1        1 
15 ΚΟΖΑΝΗ           2        1          1        1 
16 ΚΟΜΟΤΗΝΗ           2        1          1        1 
17 ΚΟΡΙΝΘΟΣ           2        1          2        2 
18 ΛΑΜΙΑ              1        1          1        1 
19 ΛΙΒΑΔΙΑ           2        1          1        1 
20 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ           2        1          1        2 
21 ΝΑΟΥΣΑ             1        1          1        1 
22 ΝΑΥΠΑΚΤΟ           1        1          1        2 
23 ΞΑΝΘΗ              2        1          1        1 
24 ΟΡΕΣΤΙΑΔA           2        1          1        1 
25 ΠΑΤΡΑ              2        1          1        1 
26 ΠΡΕΒΕΖΑ            2        1          1        2 
27 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ           2        2          1        2 
28 ΡΕΘΥΜΝΟ            1        2          1        1 
29 ΡΟΔΟΣ              2        2          1        1 
30 ΣΕΡΡΕΣ             2        1          1        1 
31 ΣΠΑΡΤΗ             2        2          1        1 
32 ΤΡΙΚΑΛΑ           1        1          1        1 
33 ΤΡΙΠΟΛΗ           2        1          2        2 
34 ΦΛΩΡΙΝΑ            2        1          1        1 
35 ΧΑΛΚΙΔΑ            2        1          3        1 
36 ΧΑΝΙΑ              2        2          2        3 
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Περιγραφή Πίνακα 5.1: Στον παραπάνω λοιπόν πίνακα στην πρώτη στήλη υπάρχει ο 

αύξων αριθμός των πόλεων που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, στη δεύτερη στήλη 

είναι αναφέρεται η πόλη που εδρεύει η κάθε ΔΕΥΑ, στην τρίτη στήλη με το όνομα 

έξυπνες κάρτες εξετάζεται αν οι ΔΕΥΑ κάνουν χρήση έξυπνων καρτών, στην τέταρτη 

στήλη με το όνομα barcode εξετάζεται η ύπαρξη barcode στα παραστατικά που 

φτάνουν στο ταμείο, στην πέμπτη στήλη με το όνομα MHX. ΠΡΩΤ. εξετάζεται το αν το 

πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις ανάγκες πρωτοκόλλου και στην έκτη στήλη 

εξετάζεται  αν η διαχείριση της αποθήκης γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα. 

Όποια πόλη έχει την ένδειξη 1  σημαίνει ότι ικανοποιεί τη συνθήκη που εξετάζεται, 

όποια έχει την ένδειξη 2 δεν ικανοποιεί τη συνθήκη που εξετάζεται και όποια έχει την 

ένδειξη 3 ικανοποιεί μερικώς τη συνθήκη που εξετάζεται. 

 

• Διαχείριση του Πρωτοκόλλου μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα 
 

Πίνακας 5.2: Μηχανογραφημένο Πρωτόκολλο 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΛΟΛΛΟ

25 69,4 69,4 69,4
9 25,0 25,0 94,4
2 5,6 5,6 100,0

36 100,0 100,0

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΜΕΡΙΚΩΣ
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Επεξήγηση Πίνακα 5.2: Ο παραπάνω πίνακας με τίτλο μηχανογραφημένο 

πρωτόκολλο προέκυψε από τις απαντήσεις που δόθηκαν στον πίνακα 5.1 στην 

ερώτηση αν η διαχείριση του πρωτοκόλλου γίνεται μέσα από το πληροφοριακό 

σύστημα της ΔΕΥΑ. Στην ερώτηση λοιπόν αυτή όπως βλέπουμε στην πρώτη στήλη 

Frequency 25 ΔΕΥΑ απάντησαν ότι η Διαχείριση του πρωτοκόλλου γίνεται μέσα από 

το Πληροφοριακό Σύστημα, 9 ΔΕΥΑ απάντησαν ότι η Διαχείριση του Πρωτοκόλλου 

δε γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα και 2 ΔΕΥΑ ότι η Διαχείριση του 

Πρωτοκόλλου γίνεται μερικώς μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα. 
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Διάγραμμα 5.1: Μηχανογραφημένο Πρωτόκολλο 

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΛΟΛΛΟ

 
Επεξήγηση του Διαγράμματος 5.1: Η πίτα αυτή προέκυψε από τα στοιχεία του 

πίνακα μηχανογραφημένο πρωτόκολλο και απεικονίζει τις απαντήσεις των ΔΕΥΑ 

σχετικά με τη διαχείριση του πρωτοκόλλου από το Πληροφοριακό Σύστημα. Στο 69% 

λοιπόν των ΔΕΥΑ που πήραν μέρος στην έρευνα η διαχείριση του Πρωτοκόλλου 

γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει 

κάποιο κύκλωμα πρωτοκόλλου που έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες τις 

ΔΕΥΑ για αρχειοθέτηση αλλά και αναζήτηση των εισερχομένων και εξερχόμενων 

βάσει διαφόρων κριτηρίων. Στο 25% των ΔΕΥΑ το πρωτόκολλο δεν είναι 

μηχανογραφημένο δηλαδή η πρωτοκόλληση συνεχίζει να γίνεται χειρόγραφα. Και 

τέλος στο 6% των ΔΕΥΑ το πρωτόκολλο είναι μερικώς μηχανογραφημένο δηλαδή 

ότι είναι στο στάδιο της μετάβασης από την χειρόγραφη πρωτοκόλληση στη 

δημιουργία κυκλώματος διαχείρισης πρωτοκόλλου από το Πληροφοριακό Σύστημα. 

Από τα παραπάνω λοιπόν στατιστικά στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι ένας μεγάλος 

αριθμός των ΔΕΥΑ δεν έχουν μηχανογραφημένο πρωτόκολλο και παρόλα αυτά λίγες 

είναι οι ΔΕΥΑ που βρίσκονται στη διαδικασία της δημιουργίας κυκλώματος 

πρωτοκόλλου. 
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• Χρήση έξυπνων καρτών για την παρακολούθηση της παρουσίας και της 
      μισθοδοσίας του προσωπικού 

 

Πίνακας 5.3: Έξυπνες Κάρτες 

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

8 22,2 22,2 22,2
28 77,8 77,8 100,0
36 100,0 100,0

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Επεξήγηση Πίνακα 5.3: Ο παραπάνω πίνακας με τίτλο έξυπνες κάρτες προέκυψε 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν στον πίνακα 5.1 στην ερώτηση αν χρησιμοποιούνται 

έξυπνες κάρτες κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού για την παρακολούθηση 

της παρουσίας και της μισθοδοσίας του. Στην ερώτηση λοιπόν αυτή όπως βλέπουμε 

στην πρώτη στήλη Frequency 8 ΔΕΥΑ απάντησαν ότι χρησιμοποιούνται έξυπνες 

κάρτες, 28 ΔΕΥΑ απάντησαν ότι δε χρησιμοποιούνται έξυπνες κάρτες. 

 

Διάγραμμα 5.2: Έξυπνες Κάρτες 

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

 
Επεξήγηση του Διαγράμματος 5.2: Η πίτα αυτή προέκυψε από τα στοιχεία του 

πίνακα έξυπνες κάρτες και απεικονίζει τις απαντήσεις των ΔΕΥΑ σχετικά με τη 

χρήση έξυπνων καρτών για την παρακολούθηση της παρουσίας και της μισθοδοσίας 

του προσωπικού. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μόνο το  22% των ΔΕΥΑ που πήραν 

μέρος στην έρευνα κάνουν χρήση των έξυπνων καρτών για την παρακολούθηση της 

εισόδου/ εξόδου του προσωπικού. Ενώ το 78% των ΔΕΥΑ δε χρησιμοποιούν έξυπνες 

κάρτες σε αυτές τις περιπτώσεις οι ΔΕΥΑ για την παρακολούθηση της παρουσίας του 

προσωπικού εμμένουν στην πλειοψηφία του στις παραδοσιακές κάρτες, ενώ ένα 

μέρος αυτών χρησιμοποιεί την χειρόγραφη υπογραφή για τη λήψη παρουσίας των 
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υπαλλήλων. Αναλυτικά η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται από κάθε ΔΕΥΑ φαίνεται 

στις απαντήσεις της κάθε μίας.

 
• Ύπαρξη barcode στα παραστατικά που προορίζονται για το ταμείο 
 
Πίνακας 5.4: Παραστατικά με Barcode 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ BARCODE

27 75,0 75,0 75,0
9 25,0 25,0 100,0

36 100,0 100,0

NAI
OXI
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Επεξήγηση Πίνακα 5.4: Ο παραπάνω πίνακας με τίτλο παραστατικά με barcode  

προέκυψε από τις απαντήσεις που δόθηκαν στον πίνακα 5.1στην ερώτηση αν όλα τα 

παραστατικά που προορίζονται για το ταμείο έχουν γραμμωτό κώδικα. Στην ερώτηση 

λοιπόν αυτή όπως βλέπουμε στην πρώτη στήλη Frequency 27 ΔΕΥΑ απάντησαν ότι 

χρησιμοποιούνται όλα τα παραστατικά που έχουν προορισμό το ταμείο έχουν bar 

code από την άλλη μεριά οι 9ΔΕΥΑ απάντησαν ότι δεν έχουν barcode. 

 

Διάγραμμα 5.3: Παραστατικά με Βarcode 

OXINAI

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ BARCODE
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ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ BARCODE

 

Επεξήγηση του Διαγράμματος 5.3: Το παραπάνω ραβδόγραμμα προέκυψε από τα 

στοιχεία του πίνακα 5.4 παραστατικά με barcode και δείχνει το ποσοστό των ΔΕΥΑ 

των οποίων τα παραστατικά που προορίζονται στο ταμείο έχουν γραμμωτό κώδικα 
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και το ποσοστό των ΔΕΥΑ των οποίων τα παραστατικά που έχουν προορισμό το 

ταμείο δεν έχουν barcode. Στη διαγραμματική λοιπόν απεικόνιση βλέπουμε ότι το 

75% των ΔΕΥΑ στα παραστατικά που φτάνουν στα ταμεία τους υπάρχει barcode  

έτσι λοιπόν η εξόφληση των λογαριασμών μπορεί και γίνεται μόνο με τη χρήση 

ειδικού ακυρωτικού έτσι εύκολα με αυτόν τον τρόπο γίνεται άμεσα η ενημέρωση 

χωρίς την επέμβαση του εκάστοτε ταμία. Από την  άλλη μεριά το 25% των ΔΕΥΑ  

του δείγματος έχουν παραστατικά χωρίς barcode, στις περισσότερες λοιπόν 

περιπτώσεις τα παραστατικά αυτών έχουν πενταψήφιο κωδικό και η εξόφληση του 

γίνεται με την πληκτρολόγηση του κωδικού αυτού από τον ταμία ενώ σε λίγες ΔΕΥΑ 

η εξόφληση τους γίνεται ακόμη χειρόγραφα  με τη σφραγίδα της ΔΕΥΑ και την 

υπογραφή του ταμία. 

 

• Διαχείριση αποθήκης από το Πληροφοριακό Σύστημα 
 
Πίνακας 5.5: Διαχείριση Αποθήκης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

25 69,4 69,4 69,4
10 27,8 27,8 97,2

1 2,8 2,8 100,0
36 100,0 100,0

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΜΕΡΙΚΩΣ
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Επεξήγηση Πίνακα 5.5: Ο παραπάνω πίνακας με τίτλο Διαχείριση Αποθήκης  

προέκυψε από τις απαντήσεις που δόθηκαν στον πίνακα 5.1 στην ερώτηση αν η 

διαχείριση της αποθήκης γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της ΔΕΥΑ. 

Στην ερώτηση λοιπόν αυτή όπως βλέπουμε στην πρώτη στήλη Frequency 25 ΔΕΥΑ 

απάντησαν ότι η Διαχείριση της Αποθήκης γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό 

Σύστημα, 10 ΔΕΥΑ απάντησαν ότι η Διαχείριση της Αποθήκης  δε γίνεται μέσα από 

το Πληροφοριακό Σύστημα και 1 ΔΕΥΑ ότι η Διαχείριση της Αποθήκης γίνεται 

μερικώς μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα. 
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Διάγραμμα 5.4: Διαχείριση Αποθήκης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΕΡΙΚΩΣΟΧΙΝΑΙ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 

Επεξήγηση του Διαγράμματος 5.4: Το παραπάνω ραβδόγραμμα προέκυψε από τα 

στοιχεία του πίνακα 5.4 Διαχείριση Αποθήκης και δείχνει το ποσοστό των ΔΕΥΑ στις 

οποίες γίνεται διαχείριση της αποθήκης μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα. 

Διαχείριση Αποθήκης σημαίνει παρακολούθηση των ειδών της αποθήκης κατά 

ποσότητα και αξία. Όπως φαίνεται λοιπόν από το παραπάνω διάγραμμα το 75% των 

ΔΕΥΑ έχουν τη δυνατότητα μέσα από το πληροφοριακό τους σύστημα να 

παρακολουθούν τα είδη της αποθήκης (δηλαδή με αυτοματοποιημένη διαδικασία), 

ενώ το 28% περίπου των ΔΕΥΑ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.. Μεγάλο μέρος των 

ΔΕΥΑ περίπου οι 7 στις 10 που προαναφέρθηκαν δεν διατηρούν αποθήκη και 

λειτουργούν με παραγγελία των αναλωσίμων που έχουν ανάγκη κάθε φορά  ενώ οι 

υπόλοιπες διαχειρίζονται την αποθήκη τόσο κατά ποσότητα τόσο κατά αξία αλλά με 

χρήση καρτέλας δηλαδή η διαδικασία παρακολούθησης των ειδών δε γίνεται 

αυτοματοποημένα μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα. Και τέλος η μία ΔΕΥΑ 

παρακολουθεί τα είδη της μόνο κατά ποσότητα και όχι κατά αξία για αυτό και η 

απάντηση της ήταν μερικώς. 

Εκτός λοιπόν από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεί προέκυψαν και τα ακόλουθα: 

• Το 67% περίπου των ΔΕΥΑ χρησιμοποιούν φορητά τερματικά, τα οποία 

δείχνουν αυτόματα τις προς μέτρηση διαδρομές ενώ οι προς μέτρηση διαδρομές 

για το υπόλοιπο 33% καθορίζονται χειρόγραφα και δημιουργούνται καρτέλες. 

Από τις ΔΕΥΑ αυτές λοιπόν μόνο δύο (Πρέβεζα και Ξάνθη)  απάντησαν πως 

βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας για χρήση φορητών τερματικών μέσα 

στο 2008. 
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• Μόνο στο 56% περίπου των ΔΕΥΑ υπάρχει απευθείας –on line  επικοινωνία 

μεταξύ του γραφείου ελέγχου καταμέτρησης βάρδιας και του τμήματος που 

εκδίδει τους λογαριασμούς στις υπόλοιπες ΔΕΥΑ αυτό γίνεται χειρόγραφα 

μέσω καρτελών. 

• Στο 61% περίπου των ΔΕΥΑ τα αρχεία της λογιστικής έχουν δυνατότητα και 

από γέφυρες άλλων εφαρμογών πέρα της ενημέρωσής τους από τις διάφορες 

καταχωρήσεις.  

• Σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε όλες τις ΔΕΥΑ η εφαρμογή του λογιστηρίου 

καλύπτει: την εκτύπωση ημερολογίων, καθολικού, ισοζυγίων, παρακολούθηση 

ΦΠΑ, παρακολούθηση πελατών- προμηθευτών για την υποβολή ΚΕΠΥΟ, 

παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών κατά προμηθευτή, κατά τράπεζα, κατά 

ημερομηνία λήξης και επίσης τηρείται μητρώο παγίων με αυτόματο υπολογισμό 

αποσβέσεων. 

• Όσον αφορά το κόστος των πληροφοριακών συστημάτων όπως είναι αυτονόητο 

διαφέρει σε κάθε ΔΕΥΑ Οι ΔΕΥΑ που μπόρεσαν να κάνουν μία προσέγγιση 

του κόστους του Πληροφοριακού τους συστήματος ήταν:  

ΔΕΥΑ Πατρών  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 30.000€,  

ΔΕΥΑ Θήβας  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 10.000€, 

ΔΕΥΑ Ιωαννίνων κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 7.000€, 

ΔΕΥΑ Έδεσσας  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 2.000€,  

ΔΕΥΑ Ορεστιάδας  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 20.000€,  

 ΔΕΥΑ Ξάνθης  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 30.000€, 

ΔΕΥΑ Κορίνθου  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 3.000€,  

ΔΕΥΑ Λαμίας  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 15.000€,  

ΔΕΥΑ Νάουσας  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 5.000€ / έτος,  

ΔΕΥΑ Καρδίτσας  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 13.000€/ έτος, 

 ΔΕΥΑ Σερρών  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 250.000€,  

ΔΕΥΑ Λιβαδιάς  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 10.000€/έτος,  

ΔΕΥΑ Αγρινίου  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση είναι 6.000€/έτος απ΄ το 1984,  

        ΔΕΥΑ Ναυπάκτου  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 45.000€ από το 2004,  

        ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 2.000€/ έτος,   

         ΔΕΥΑ Γιαννιτσών  κόστος Π.Σ κατά προσέγγιση 10.000€. 
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Από τα παραπάνω λοιπόν παρατηρούμε ότι υπάρχει μία τεράστια απόκλιση στα 

χρήματα που διατέθηκαν από τη ΔΕΥΑ κάθε πόλης για τη μηχανογράφηση. Το 

μικρότερο ποσό που διατέθηκε από ΔΕΥΑ για τη μηχανογράφηση, σύμφωνα με τα 

παραπάνω στοιχεία, είναι 2.000€ ενώ το μεγαλύτερο αγγίζει τις 250.000€. 

Οι εταιρίες που αναλαμβάνουν τη μηχανογράφηση των ΔΕΥΑ είναι ως επί τω 

πλείστων οι ακόλουθες: microsystems (η οποία έχει αναλάβει και τη μηχανογράφηση 

της ΔΕΥΑ Λάρισας που αποτέλεσε το πρότυπο της μελέτης), η singular logic, η data 

logic, ιδιώτες όπως ο κος Μαμαγκινίδης, Κεντρός Παναγιώτης, Βεζέρης Δημήτριος, 

Eurofasma. Συχνό είναι το φαινόμενο οι ΔΕΥΑ να αναθέτουν τις διάφορες εφαρμογές 

σε διάφορες επιχειρήσεις και να μην ολοκληρώνει μία επιχείρηση όλο το 

Πληροφοριακό Σύστημα. 

Αναλυτικότερα οι απαντήσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων ύδρευσης και 

αποχέτευσης βρίσκονται στα ερωτηματολόγια. 

 

5.2  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την έρευνα λοιπόν που πραγματοποιήθηκε στις διάφορες δημοτικές επιχειρήσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι τα 

Πληροφοριακά Συστήματα τους, χωρούν πλήθος βελτιώσεων ιδιαίτερα όσον αφορά 

στην παρακολούθηση της παρουσίας του προσωπικού. Δηλαδή ελάχιστες είναι οι 

ΔΕΥΑ που κάνουν χρήση έξυπνων καρτών πράγμα απαραίτητο καθώς έτσι θα 

παρακολουθούνταν οι ημέρες απουσίας του προσωπικού απευθείας από το 

πληροφοριακό σύστημα, οι υπερωρίες του προσωπικού καθώς και άλλες σημαντικές 

πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του προσωπικού. Επίσης σε όλες 

τις ΔΕΥΑ θα πρέπει η διαχείριση του προσωπικού να γίνεται καθ’ ολοκλήρου μέσα 

από το πληροφοριακό σύστημα. Σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζονται στο 

πρωτόκολλο και στην αποθήκη καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 

προαναφέρθηκαν η διαχείριση του πρωτοκόλλου και της αποθήκης σε μεγάλο αριθμό 

ΔΕΥΑ γίνονται χειρόγραφα με χρήση καρτελών και δεν υπάρχει ειδική εφαρμογή στο 

πληροφοριακό σύστημα 

Σημαντική επίσης θα ήταν η επικοινωνία όλων των τμημάτων καθώς και η παροχή 

των υπηρεσιών τους στους πελάτες να γινόταν  on line.  Από τα παραπάνω προκύπτει 

και η ανάγκη για άμεση επικοινωνία μέσα από το Π.Σ των τμημάτων καταμέτρησης 

βάρδιας καθώς και του τμήματος από το οποίο εκδίδονται οι λογαριασμοί. 
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Άλλος ένας τομέας στον οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση από τις ΔΕΥΑ είναι η 

εκπαίδευση του προσωπικού με σύμβαση ISO, γεγονός που θα παίξει καθοριστικό 

ρόλο για τις μετέπειτα βελτιώσεις. Επίσης αναγκαιότητα είναι και η πιστοποίηση των 

υπηρεσιών που προσφέρει η κάθε ΔΕΥΑ. 

Παρόλο λοιπόν το γεγονός ότι η μηχανογράφηση στις ΔΕΥΑ εμφανίστηκε σε μεγάλο 

αριθμών αυτών στα τέλη του 1980 τα βήματα που έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα 

προς αυτήν την κατεύθυνση είναι πολύ αργά. Τα πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες ΔΕΥΑ δεν παρέχουν λύσεις για όλες τις 

εφαρμογές και υστερούν σημαντικά ως προς την ολοκληρωμένη επικοινωνία μεταξύ 

των διαφόρων τμημάτων. Τα επόμενα χρονιά λοιπόν απαιτούνται σημαντικές 

βελτιώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ακολουθεί λοιπόν το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των 

Πληροφοριακών Συστημάτων των ΔΕΥΑ. 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Στοιχεία Συμμετέχοντα στη μελέτη 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης……………………………………. 

Ονοματεπώνυμο Ερωτηθέντα………………………………………………………….. 

Θέση Ερωτηθέντα στη ΔΕΥΑ…………………………………………………………. 

 
1.  Όλα τα παραστατικά που προορίζονται για το ταμείο έχουν γραμμωτό κώδικα (bar 

code); 

NAI OXI  

    

2.  Ο ταμίας μπορεί να εισπράττει μόνο ότι αναγράφει η απόδειξη είσπραξης χωρίς να 

μπορεί να επέμβει στο ποσό; 

ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ 

ΣΤΟ ΠΟΣΟ 

ΔΕΝ 
ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ 
ΣΤΟ ΠΟΣΟ 

 

Στις περιπτώσεις που επεμβαίνει στο ποσό με ποιο τρόπο γίνεται αυτό;....................... 

 

3.  Υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του τμήματος έκδοσης λογαριασμών και του 

      τμήματος καταμέτρησης ελέγχου βάρδιας; Δηλαδή το γραφείο καταμέτρησης 

      ελέγχου βάρδιας είναι απευθείας συνδεδεμένο με το Πληροφοριακό Σύστημα; 

NAI OXI  

Εάν η απάντηση είναι όχι με ποιο τρόπο γίνεται η επικοινωνία των δύο τμημάτων;...... 

 

 4.  Υπάρχει κάποιο σύστημα που να δείχνει τις προς μέτρηση διαδρομές (π.χ φορητά 

τερματικά); 

NAI OXI  

Εάν η απάντηση είναι όχι πως καθορίζονται η προς μέτρηση διαδρομές;....................... 
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5.  Οι ενδείξεις των υδρομέτρων εκφορτώνονται απευθείας στο κεντρικό σύστημα  

στο οποίο διατηρούνται όλες οι πληροφορίες των καταναλωτών; 

NAI OXI  

Αν η απάντηση είναι όχι πως καθορίζονται η προς μέτρηση διαδρομές;........................ 

 

6.  H διαχείριση του προσωπικού της ΔΕΥΑ γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό 

σύστημα; 

NAI OXI  

 

7.  Tα αρχεία της γενικής λογιστικής εκτός από τις καταχωρήσεις έχουν δυνατότητα 

ενημέρωσης από γέφυρες άλλων εφαρμογών; 

NAI OXI  

 

8.   Mε την ενημέρωση των λογαριασμών εσόδων – εξόδων μειώνονται οι αντίστοιχοι 

λογαριασμοί προϋπολογισμού ώστε να υπάρχει άμεση σύγκριση 

προϋπολογιστικών- απολογιστικών μεγεθών; 

NAI OXI  

 

9. Η εφαρμογή του λογιστηρίου καλύπτει εκτύπωση ημερολογίων, καθολικού, 

ισοζυγίων, παρακολούθηση ΦΠΑ, παρακολούθηση τιμολογίων πελατών, 

προμηθευτών για υποβολή ΚΕΠΥΟ, παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών κατά 

προμηθευτή, τράπεζα, ημερομηνία λήξης, τηρείται μητρώο παγίων με αυτόματο 

υπολογισμό αποσβέσεων; 

NAI OXI  

 

10. Η διαχείριση της αποθήκης της ΔΕΥΑ γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό 

Σύστημα; 

NAI OXI  
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11. Χρησιμοποιούνται έξυπνες κάρτες κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού 

για την παρακολούθηση της παρουσίας και της μισθοδοσίας του; 

NAI OXI  

 Αν η απάντηση είναι όχι με ποιο τρόπο παρακολουθείται η είσοδος /έξοδος του 

προσωπικού;……………………………………………………………………………. 

 

12. Το πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τις ανάγκες πρωτοκόλλου για την 

αναζήτηση εισερχομένων και εξερχόμενων; 

NAI OXI  

 

13.    Ποιο ήταν το κόστος του Πληροφοριακού συστήματος;........................................ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1 ΤΙΤΛΟΣ: Ολοκληρώθηκε η μελέτη του "Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ" για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μελέτη του "Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ" για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η μελέτη αυτή 

διερεύνησε την υφιστάμενη κατάσταση  αναφορικά με τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών  στο δημόσιο.  

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: www.observatory.gr  
2 ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ένα άγνωστο στοίχημα 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: η- Επιχειρείν 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαπραγματεύεται την είσοδο της τεχνολογίας  στο "γραφειοκρατικό λαβύρινθο" του δημοσίου 

τομέα. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1516

3 ΤΙΤΛΟΣ: Χαρακτηριστικό έργο Αριάδνη 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνίας της Πληροφορίας 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πληροφορίες για το έργο Αριάδνη που αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/idiotes/pshfiakes/citizen.htm

4 ΤΙΤΛΟΣ: Πληροφοριακά συστήματα 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μ.Δενδρινός – Χ. Παπαθεοδώρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Powerpoint του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη Πληροφορίας (Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο- ΤΕΙ Αθήνας) σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα. Παραθέτει τον ορισμό, τα στοιχεία και τον 

κύκλο ζωής των Πληροφοριακών Συστημάτων 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.ionio.gr/~papatheodor/lessons/IONIO-MSc-ath-INFO-SYSTEMS-04.ppt#12

5 ΤΙΤΛΟΣ: Information Systems 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Wikipedia, the free encyclopedia 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διάφοροι ορισμοί για τα πληροφοριακά συστήματα, η ιστορία τους και οι εφαρμογές τους. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems

6 ΤΙΤΛΟΣ: Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γ.Οικονόμου- Ν.Γεωργόπουλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη καθώς περιέχει ορισμούς για τα 

πληροφοριακά συστήματα, διαχωρίζει τα διάφορα είδη συστημάτων και αποσαφηνίζει την έννοια πληροφοριακό 

σύστημα  

7 ΤΙΤΛΟΣ: Μηχανογράφηση των ΔΕΥΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Microsystems Ltd 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πληροφορίες από το site της εταιρίας Microsystems η οποία έχει αναλάβει τη μηχανογράφηση της 

ΔΕΥΑΛ καθώς και αρκετών άλλων ΔΕΥΑ.  

Σημαντική ήταν η βοήθεια από το υλικό που στάλθηκε σε ηλεκτρονική μορφή από την συγκεκριμένη εταιρία. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.microsystems.gr/greek.html    
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ΤΙΤΛΟΣ: Systems Analysis And Design with UML Version 2.0 8 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Alan Dennis- Barabara Haley Wixom- David Degarden 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε στο κεφάλαιο 1.4 Φάσεις και Μεθοδολογίες ανάπτυξης 

ενός Π.Σ. 

9 ΤΙΤΛΟΣ: Forum των Δ.Ε.Υ.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ένα forum το οποίο περιέχει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για τις ΔΕΥΑ, άρθρα καθώς και μία 

λίστα όλων των ΔΕΥΑ και των τηλεφώνων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.deya.gr/Enigma/index.php
10 ΤΙΤΛΟΣ: Δικτυακός Τόπος της ΔΕΥΑΛ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Από το site της ΔΕΥΑΛ πάρθηκαν διάφορες πληροφορίες όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που 

ισχύει, την τιμολογιακή της πολιτική καθώς και οικονομικά στοιχεία. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.deyal.gr/new/index.php  
11 ΤΙΤΛΟΣ: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ- Λάρισα 1997 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ρύθμιζε από το 1997 μέχρι σήμερα τα 

ζητήματα οργάνωσης, σύνθεσης, αρμοδιοτήτων, λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών της, τον αριθμό των 

οργανικών θέσεων, την τοποθέτηση στις θέσεις και διάφορα άλλα.   

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ο οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας λήφθηκε από τη ΔΕΥΑΛ Λάρισας.  
12 ΤΙΤΛΟΣ: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ- Λάρισα 2006 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Είναι ο νέος προς έγκριση από το 2006 οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ που 

πρόκειται να ρυθμίζει όπως και ο προηγούμενος ζητήματα οργάνωσης, σύνθεσης, αρμοδιοτήτων, λειτουργίας των 

διαφόρων υπηρεσιών της, τον αριθμό των οργανικών θέσεων, την τοποθέτηση στις θέσεις και διάφορα άλλα.   

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ο οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας λήφθηκε από τη ΔΕΥΑΛ Λάρισας. 
13 ΤΙΤΛΟΣ: Πληροφοριακό Σύστημα ΔΕΥΑΛ- Υλικοτεχνική Υποδομή 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Microsystems LTD 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται για το εγχειρίδιο του πληροφοριακού συστήματος της ΔΕΥΑΛ που χρησιμοποιείται από 

τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΛ. Περιγράφει ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος της 

ΔΕΥΑΛ καθώς και τον τρόπο που τα διάφορα τμήματα της ΔΕΥΑΛ ανταλλάσσουν πληροφορίες και καλύπτουν τις 

ανάγκες τους. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΔΕΥΑ Λάρισας και Microsystems LTD 
14 ΤΙΤΛΟΣ: Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το νομικό πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΔΕΥΑ Λάρισας 
15 ΤΙΤΛΟΣ: Πίνακας Εσόδων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πίνακας με τις πηγές των εσόδων της ΔΕΥΑΛ 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΔΕΥΑ Λάρισας 
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ΤΙΤΛΟΣ: Πίνακας Εξόδων 16 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πίνακας με τις πηγές των εξόδων της ΔΕΥΑΛ 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΔΕΥΑ Λάρισας 
17 ΤΙΤΛΟΣ: Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πληροφορίες για το έργο του Οργάνου Εκπροσώπησης  των ΔΕΥΑ. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.edeya.gr/  

18 ΤΙΤΛΟΣ: Νέο TAXISnet 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γενική Γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: To site της Γενικής γραμματείας των πληροφοριακών συστημάτων που δίνει πληροφορίες για τις 

δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TAXISnet στους πολίτες. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.gsis.gr/  

19 ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη – Ψηφιακή Οικονομία 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Είναι μία παρουσίαση powerpoint του Σεπτεμβρίου 2006, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Παρουσιάζει τις υπηρεσίες που 

προσφέρει το νέο TAXISnet καθώς και στατιστικά στοιχεία για αυτό. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 12ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής 
20 ΤΙΤΛΟΣ: Πληροφορική και Κοινωνία 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μελέτη Επισκόπησης της Πληροφορικής στην Ελλάδα-2006 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.epe.org.gr/meleth/final/MEP2006-6.pdf  

21 ΤΙΤΛΟΣ: Συστήματα Διοίκησης και Πληροφοριών 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ICCS of NTUA 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διάλεξη για τα Πληροφοριακά Συστήματα. Παρουσίαση των Ειδών  και των χαρακτηριστικών των 

κατηγοριών των πληροφοριακών συστημάτων. 

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: www.imu.iccs.gr  

22 ΤΙΤΛΟΣ: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα-Μηχανογραφημένη Λογιστική 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γκίνογλου Δημ., Ταχυνάκης Παν., Πρωτόγερος Νικ. (Εκδόσεις Rosili,2003) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Παρουσιάζει δομές και μεθόδους ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την 

αρχιτεκτονική ενός Π.Σ ώστε να εξυπηρετεί τη λειτουργία της επιχείρησης. 
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