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‣  Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης εναρ-
μονισμένο με τις απαιτήσεις του Εθνικού Δημοτολογίου.

‣  Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη.

‣  Δυναμικά ευρετήρια για αναζητήσεις - παραμετροποιήσιμα σύμφωνα με τις ανά-
γκες του χρήστη.

‣  Εύκολος τρόπος κατανόησης της κατάστασης του κάθε δημότη ακόμα και μέσα 
από το ευρετήριο.

‣  Διασύνδεση με τρίτα συστήματα (Ληξιαρχείο - Πρωτόκολλο) για την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ τους.

‣  Εμφάνιση όλων των δεδομένων σε μία μόνο καρτέλα, ώστε νε έχει ο χρήστης σε 
σύντομο χρόνο, μια εικόνα των στοιχείων ενός δημότη.

‣  Έτοιμες απαντήσεις διαφόρων επιπέδων (έτοιμα βασικά στοιχεία που αντλούνται 
από το αρχικό μέλος μερίδας, καθώς και από τα υπόλοιπα μέλη της μερίδας).

‣  Σύστημα γραμματικών πτώσεων, έλεγχοι, προειδοποιήσεις και αυτόματες διορ-
θώσεις (πχ όταν καταχωρηθεί κύριο όνομα με πεζό χαρακτήρα).

‣  Πλήρη στοιχεία τόπων (γέννησης, γάμου, κατοικίας, προέλευσης, προορισμού) 
κάνοντας χρήση μόνο των ενιαίων  κωδικολογιών που έχει υλοποιήσει το ΟΠΣ 
του Εθνικού Δημοτολογίου.

‣  Εύχρηστες και αναλυτικές καρτέλες δημοτών , υποστηριζόμενες από πλήθος λει-
τουργιών που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία του τμήματος.

‣  Δικλίδες ασφαλείας για την αποφυγή χρηστικών λαθών , καθώς και λαθών σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου.

‣  Δυνατότητα μεταφοράς όλων των στοιχείων ενός δημότη από την παλιά σε νέα 
μερίδα. Αυτόματη διαγραφή της παλιάς μερίδας και ενημέρωση της νέας.

‣  Αυτόματη μετάβαση από το ένα μέλος της μερίδας στα υπόλοιπα.

‣  Ενσωματωμένος σχεδιαστής των φορμών που αφορούν το τμήμα (Αιτήσεις- Βε-
βαιώσεις - Αποφάσεις - Πιστοποιητικά).

‣  Πιστοποιητικά και εκτυπώσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημο-
τολογίου.

‣  Δυνατότητα έκδοσης μαζικών πιστοποιητικών με κριτήρια επιλογής (πχ. σχολικά 
πιστοποιητικά).

Λειτουργίες / Χαρακτηριστικά 
Πλήρης διαχείριση των στοιχείων ενός δημότη σε περιβάλλον φιλικό για το χρήστη.  

Εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου και αυτόματη επικοινωνία  
με την κεντρική βάση του ΟΠΣΕΔ. Καταγραφή του Μητρώου Αρρένων και των Εκλογικών 

Αναθεωρήσεων. Ενημερώσεις και έλεγχοι για την αποφυγή λαθών των χρηστών.



‣  Δυνατότητα έκδοσης μαζικών αποφάσεων (Ονοματοδοσίας – Διαγραφής λόγω θανάτου– 
Εγγραφής νεογέννητων).

‣  Έξυπνα εργαλεία για μαζικές αυτόματες ενημερώσεις για την προετοιμασία της βάσης προς 
αποστολή της στην κεντρική βάση του ΟΠΣΕΔ.

‣  Δυνατότητα έκδοσης διαφόρων αναφορών λαθών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΕΣ.

‣  Πλήρης δυνατότητα για δημιουργία ΜΑ με τη χρήση εργαλείου – αυτόματης ενημέρωσης 
από τα στοιχεία του Δημοτολογίου.

‣  Ετήσια ταξινόμηση του ΜΑ με απόλυτη αλφαβητική σειρά επωνύμων και απόδοση οριστικού 
αύξοντα αριθμού σε κάθε εγγεγραμμένο με ταυτόχρονη εκτύπωση των σχετικών αναφο-
ρών (Στρατολογικοί Πίνακες – Πίνακες ΜΑ κτλ).

‣  Αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων του ΜΑ στις καρτέλες του Δημοτολογίου.

‣  Εκτύπωση είτε μαζικών, είτε μεμονωμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Εθνικού Δημοτολογίου.

‣  Έκδοση στατιστικών στοιχείων με χρήση ειδικών φίλτρων επιλογής εγγραφών και κριτηρίων.

‣  Χρήση συγκεκριμένων δικαιωμάτων χρηστών ανά ομάδα χρηστών.

‣  Η σύνδεση του χρήστη με το πρόγραμμα γίνεται με τη χρήση μοναδικού κωδικού για τον 
καθένα.

Εκλογικοί κατάλογοι
‣  Τήρηση στοιχείων εκλογικών καταλόγων Δημοτών και διαχείρισή του (προσθήκη, μεταβολή, 

διαγραφή, αναίρεση ενεργειών) σύμφωνα με τους κανόνες της εγκυκλίου 31593/22-9-
2000 του ΥΠΕΣ.

‣  Δυνατότητα επεξεργασίας και ενσωμάτωσης μεταβολών που θα αποστέλλονται από το 
ΥΠΕΣ (π.χ. Ειδικός Εκλογικός Αριθμός).

‣  Ορισμός εκλογικών διαμερισμάτων – επεξεργασία στοιχείων με αυτόματες διαδικασίες 
(οδών, αριθμών κτλ).

‣  Δημιουργία, διαχείριση ετήσιων μεταβολών σύμφωνα με το Ν. 2623/98.

‣  Εργαλείο άντλησης μεταβολών από το δημοτολόγιο που αφορούν στα εκλογικά στοιχεία 
των εκλογέων (πχ. αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος , διαγραφές λόγω θανάτου κτλ).

‣  Αυτόματη ενσωμάτωση των νέων εκλογέων (όσοι ενηλικιώνονται ή αποκτούν την ελληνική 
ιθαγένεια ή εγγράφονται λόγω μεταδημότευσης) στο εκλογικό σώμα του ΟΤΑ.

‣  Έλεγχος μέσω βοηθητικών ερωτημάτων για την ορθή διαχείριση του εκλογικού καταλόγου.

‣  Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για την αυτόματη εισαγωγή στο αρχείου του ΥΠΕΣ.



από το 1993 στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης
γιατί  ξεχωρίζουμε…

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

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

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

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

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

‣  Επενδύουμε συνεχώς σε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης. 

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

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

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

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

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

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

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

sales@ots.gr

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

www.ots.gr 


