
Περιφερειακές 
Εφαρμογές  
Διαχείρισης 

Εσόδων
αρχείο ΔΕΗ
χρηματικοί κατάλογοι

δημοτικό τέλος

κατηγορίες επιχειρήσεων

ΤΑΠ

0,5-5%

διαχείριση κοιμητηρίων

διαχείριση διακανονισμών

μητρώο ακινήτων

ΔΕΥΑ

διαχείριση κλήσεων
τέληΤΑΠ

έσοδα
καταγραφή καταστημάτων

καταγραφή παροχών

άδειες καταστημάτων

διαχείριση αδειών

μητρώο οχημάτων

κατηγορίες βιβλίων

κλήσειςΚΟΚ

βεβαιωτικά σημειώματα

ανάκληση αδειών

συλλογές παρκομέτρων

εκθέσεις ελέγχου

Smart technology ‣ Βetter world

www.ots.gr 



‣  Τήρηση όλων των μητρώων  ακινήτων 
(ηλεκτροδοτούμενων ή μη) με όλα τα στοιχεία  
που απαιτούνται για τον εύκολο υπολογισμό τελών, 
προστίμων και αναδρομικών χρεώσεων.

‣  Διεπαφή για την εισαγωγή δεδομένων από αρχείο ΔΕΗ   
και την εξαγωγή  αρχείου μεταβολών   προς την ΔΕΗ. 

‣  Παρέχει ένα ισχυρό σύστημα παραμετροποίησης, που 
πραγματοποιεί συνολικούς ή κατ’ επιλογή υπολογισμούς 
τελών, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον 
τρόπο υπολογισμού αλλά και του υπολογιζόμενου ποσού. 

‣  Διευκολύνει την καθημερινότητα με την χρήση οδηγών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

‣  Παράγει όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις και αναφορές, 
όπως Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, Υπεύθυνη δήλωση προς 
τη ΔΕΗ, Διαφοράς τετραγωνικών μέτρων κοκ.  

‣  Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού των περιόδων,  
της προηγούμενης χρήσης, των  κατηγοριών υποχρεών, 
των συντελεστών ΤΑΠ, των δόσεων ΤΑΠ, των δόσεων 
ΔΤ-ΔΦ και των συντελεστών παλαιότητας. Ενώ, παρέχεται 
επίσης και η δυνατότητα αναδρομικών χρεώσεων  
της τελευταίας πενταετίας.

‣  Διασύνδεση με την αντίστοιχη οικονομική χρήση στην 
εφαρμογή Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης,  
με χρήση κοινού μητρώου συναλλασσομένων και 
δυνατότητα απευθείας έκδοσης Βεβαιωτικών Σημειωμάτων 
και μεταφοράς Χρηματικών Καταλόγων. 

‣  Χρήση Δημοτικών Διαμερισμάτων,  ορισμός περιοχών 
ανά Δ.Δ. και Ορισμός ζωνών  ανά Δ.Δ. με δυνατότητα 
καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων όπως: Αξία τ.μ. 
κτίσματος, Αξία τ.μ. οικοπέδου, Συντελεστής συμμετοχής 
οικοπέδου (ΣΣΟ), Συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ). 

‣  Ορισμός Δρόμων  (Ονομασία δρόμου, αριθμοί από.. έως..) 
με διασύνδεση της Ζώνης και προσθήκη Συντελεστή 
Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.)

‣  Ορισμός τελών με αυτόματη διασύνδεση της κατηγορίας 
εσόδου με  τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό εσόδου.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Πλήρης κάλυψη των αναγκών καταγραφής, διαχείρισης και παρακολούθησης του Τέλους σε άμεση 
διασύνδεση με την Λογιστική & Οικονομική Διαχείριση. 



‣  Παρέχει μια ολοκληρωμένη καταγραφή και παρακολούθηση 
των Παροχών, των Υδρομέτρων καθώς και των 
καταναλωτών.

‣  Υποστηρίζει ένα πλήρες σύστημα εισπράξεων και 
δημιουργίας Χρηματικών Καταλόγων, με άμεση διασύνδεση 
με το σύστημα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης.

‣  Διαχείριση  ενδείξεων με ευρύ φάσμα δυνατοτήτων  
και λειτουργιών.

‣  Δυνατότητα παραμετροποίησης της  τιμολογιακής πολιτικής, 
με ευέλικτους συνδυασμούς χρεώσεων.    

‣  Υποστηρίζει και αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία Bar Code 
σε συνδυασμό με την Ταχυπληρωμή των Ε.Λ.Τ.Α.

‣  Υποστηρίζει φορητές συσκευές καταμέτρησης ενδείξεων 
Υδρομέτρων και Αναγνώστες Γραμμωτού Κώδικα  
(Bar Code Readers).

‣  Υποστηρίζει πλήρη παρακολούθηση αιτήσεων.
‣  Διαχείριση Διακανονισμών.

‣  Πλήρης καρτέλα με τα στοιχεία των φυσικών  
ή νομικών προσώπων

‣  Διασύνδεση λογιστική με  τους συναλλασσομένους αυτής
‣  Τήρηση αρχείου αδειών, καταστημάτων και προεγκρίσεων 

ανά συναλλασσόμενο
‣  Διασύνδεση με τη Λογιστική και Οικονομική Διαχείριση
‣  Παραμετρικός ορισμός τύπων παραβάσεων
‣  Τήρηση στοιχείων παράβασης (ημερομηνία, είδος,  

όργανο βεβαίωσης κλπ)
‣  Ανακλήσεις αδειών
‣  Αφαίρεση αδειών
‣  Σφραγίσεις – αποσφραγίσεις καταστημάτων

Ύδρευση

Άδειες Καταστημάτων

Για Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ή και Δήμους

Πλήρης κάλυψη των αναγκών καταγραφής, διαχείρισης και παρακολούθησης των Καταστημάτων



‣  Κοινό μητρώο οφειλετών με το σύστημα της Λογιστικής  
και Οικονομικής Διαχείρισης.

‣  Δημιουργία Χρηματικών Κατάλογων και  Βεβαιωτικών 
Σημειωμάτων, με απευθείας μεταφορά στο σύστημα  
της Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης.

‣  Περιέχεται πλήθος φορμών εκτυπώσεων, όπως: Χρεώσεις 
τρεχουσών περιόδων, βιβλίων ενταφιασμών, στατιστικά, 
εκταφές, κατάλογοι τάφων και πολλές άλλες. Παράλληλα 
είναι δυνατή η εξαγωγή δεδομένων σε αρχεία για περαιτέρω 
επεξεργασία. 

‣  Τήρηση αρχείων Τάφων – Οστεοφυλακίων – Χωνευτηριών 
και Μεταφορών και πλήρη διαχείριση αυτών (προσθήκη, 
μεταβολή, διαγραφή).  Δυνατότητα καθορισμού κατηγοριών 
τάφων και λογικής υποδιαίρεσης των κοιμητηρίων σε τμήματα.  
Ειδική διαχείριση οικογενειακών τάφων με τήρηση αιτήσεων, 
συμβολαίου και ιστορικού. Καταχώρηση στοιχείων θανόντων 
στις καρτέλες τάφων, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους  
συγγενείς, ληξιαρχικές πράξεις, παρατηρήσεις και τις χρεώσεις 
– λειτουργικές δαπάνες για τις αντίστοιχες εκδηλώσεις. 

‣  Οστεοφυλάκια / Οστεοθήκες / Χωνευτήρια: Αναλυτικός 
κατάλογος με πλήρη στοιχεία των θανόντων που φυλάσσονται 
καθώς και καταγραφή των αντίστοιχων χρεώσεων. 

‣  Συνδέεται on-line με την εφαρμογή Λογιστικής και Οικονομικής 
Διαχείρισης, με την χρήση κοινού μητρώου συναλλασσομένων 
και δυνατότητα απευθείας έκδοσης  Βεβαιωτικών 
Σημειωμάτων και μεταφοράς Χρηματικών Καταλόγων.

‣  Υποστηρίζει διάφορες κατηγορίες τελών, την επιβολή 
προστίμων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ενημέρωσης, την 
εισαγωγή Ελεγκτικών Εγγραφών, την Έκδοση Βεβαιωτικών 
Σημειωμάτων και την δημιουργία Χρηματικών Καταλόγων.

‣  Στο σύστημα παραμετροποίησης προβλέπεται η παραμετρική 
καταχώρηση τιμών ορισμένων πεδίων όπως:  
Κατηγορίες Επιχειρήσεων, Κατηγορίες Βιβλίων, Ποσοστά  
τελών και Προστίμων, σχέση ΑΦΜ–Προθεσμίας, Τελών  
Εξ Ορισμού, κάτι  που απαλλάσσει από την επαναλαμβανόμενη 
πληκτρολόγηση στοιχείων.

‣  Παράγει όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις και αναφορές,  
όπως Έκθεση Ελέγχου και Απόφαση Δημάρχου.

‣  Παρακολούθηση περιοδικών δηλώσεων κανονικών, 
εκπρόθεσμων, πιστωτικών. 

Κοιμητήρια ΟΤΑ

Δημοτικό Τέλος (0,5-5%)

Απευθύνεται τόσο σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και σε ΝΠΔΔ Διαχείρισης 
Κοιμητηρίων και στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών και την λογιστική 
παρακολούθηση των εσόδων

Καταγραφή και τήρηση αρχείου Οφειλετών με απευθείας ενημέρωση  
της εφαρμογής Λογιστικής Διαχείρισης.



‣  Αποτελεσματική διαχείριση οχημάτων, παρκομέτρων, 
καρτών στάθμευσης και πλήρη λογιστική παρακολούθηση 
εσόδων από πρόστιμα. Υποστηρίζει την δημιουργία μητρώου 
συναλλασσομένων, οχημάτων, παρκόμετρων, καρτών 
στάθμευσης και παρέχει την δυνατότητα έκδοσης Βεβαιωτικών 
Σημειωμάτων και Χρηματικών Καταλόγων. 

‣  Οχήματα: Καταχώρηση οχημάτων με πλήρη στοιχεία (Αριθμό 
Κυκλοφορίας, Κατηγορία, Μάρκα, Χρώμα, Μοντέλο), αντιστοίχιση 
τους σε ιδιοκτήτες, ποσοστού κυριότητας και ημερομηνίας 
μεταβίβασης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του 
ιστορικού μεταβολών μέσα από λίστα. 

‣  Κλήσεις  ΚΟΚ / Στάθμευσης, με πλήρη στοιχεία Βεβαίωσης 
Παράβασης που περιλαμβάνει:  Καταγραφή Οχήματος μέσω 
αυτοματοποιημένης αναζήτησης. Αντιστοίχιση Οχήματος 
σε Κάτοχο ή Οδηγό. Καθορισμό Διοικητικού Προστίμου. 
Επιπρόσθετα μέτρα (Αφαίρεση Άδειας Ικανότητας, Αφαίρεση 
Άδειας Κυκλοφορίας, Αφαίρεση Πινακίδων). Την δυνατότητα 
καταχώρησης πολλαπλών παραβάσεων που επιλέγονται είτε  
από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ είτε από κατάλογο παραβάσεων 
στάθμευσης. Υπηρεσία που διαπίστωσε την παράβαση (Δημοτική 
Αστυνομία, Τροχαία). Χρονική στιγμή και τόπος παράβασης. 
Στοιχεία υπαλλήλου.

‣  Δυναμική αναζήτηση κλήσεων,  μέσω Αριθμού κλήσης, 
Αριθμού Κυκλοφορίας Οχήματος, Οφειλέτη, Κατηγορίας κλήσης 
(Ακυρωμένες, Απλήρωτες, Πληρωμένες). Εμφάνιση διαφορετικού 
χρωματισμού στον κατάλογο για κάθε κατηγορία κλήσεων. 
Μεταβολές κλήσεων (Πληρωμή, Ακύρωση) με πολύ απλό τρόπο. 

‣  Δημιουργία, αναζήτηση και επεξεργασία Βεβαιωτικών 
Σημειωμάτων - Χρηματικών Καταλόγων με επιλογή των 
απαραίτητων στοιχείων μέσα από τις αντίστοιχες οθόνες στις 
οποίες οδηγείται αυτόματα ο χρήστης. Έλεγχος της ημερομηνίας 
της παράβασης σε σχέση με το τελικό ποσό χρέωσης.

‣  Δυνατότητες για Εξαγωγή και Εισαγωγή Λιστών Οχημάτων και 
Ιδιοκτητών από και προς ΚΕΠΥΟ, ή από και προς άλλους φορείς 
και Υπηρεσίες αρμόδιες να τηρούν μητρώα οχημάτων  για 
αναζήτηση ή διασταύρωση στοιχείων κατόχων οχημάτων

‣  Συλλογές παρκόμετρων: Η συνοπτική παρουσίαση  
στοιχείων συλλογών και η δυνατότητα αναλυτικής  
καταγραφής τους με Κωδικό Συλλογής, Ημερομηνία Συλλογής, 
Αιτιολογία, Ονόματα Υπαλλήλων,  Παρκόμετρα, Ποσό Συλλογής, 
Αναγραφόμενο Ποσό, Αιτιολογία Αποκλίσεων, διευκολύνει  
σε μεγάλο βαθμό την παρακολούθηση της διαδικασίας  
και βοηθά σημαντικά στην αποφυγή λαθών.    

‣  Εκτυπώσεις: Διάφορες κατηγορίες εκτυπώσεων (Ειδοποιητήρια, 
Ταξινομημένες Λίστες κλήσεων κατά ημερομηνία κλπ.) Με τον 
Διαχειριστή Φορμών παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας 
προτύπων σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Παραβάσεις ΚΟΚ
Καταγράφει και διαχειρίζεται τις Κλήσεις που εκδίδονται για τις πάσης φύσεως Παραβάσεις  
των Οχημάτων, συν-λειτουργώντας και αλληλο-ενημερώνοντας πλήρως το σύστημα 
Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης



Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των βασικών λειτουργιών της εφαρμογής.

Διαχείριση Υπόχρεων
‣  Πλήρης αναζήτηση στους υπόχρεους της οικονομικής  

διαχείρισης με διάφορα φίλτρα όπως Α.Φ.Μ.,  
Αριθμός Ταυτότητας, Επωνυμία κτλ.

‣  Καταχώρηση νέου υπόχρεου
‣  Επεξεργασία στοιχείων υπόχρεου
‣  Διαγραφή καρτέλας υπόχρεου

Διαχείριση Μισθωμάτων
‣  Αναζήτηση στο σύνολο των μισθωμάτων με διάφορα φίλτρα 

όπως ΚΑΕΚ, Αριθμός Αγροτεμαχίου, Τύπος, Διεύθυνση κτλ.
‣  Καταχώρηση νέου μισθώματος
‣  Επεξεργασία στοιχείων μισθώματος
‣  Διαγραφή καρτέλας μισθώματος
‣  Διαχείριση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και τακτοποιήσεων  

των μισθωμάτων
‣  Παρακολούθηση της ύπαρξης βαρών των μισθωμάτων  

όπως εγγυήσεις, υποθήκες κτλ.

Χάρτης Μισθωμάτων
‣  Αποτύπωση στο χάρτη του συνόλου των μισθωμάτων
‣  Ταχεία αναζήτηση και εύρεση μισθωμάτων στο χάρτη

Διαχείριση Διαγωνισμών – Διακηρύξεων
‣  Καταχώρηση νέου διαγωνισμού μισθώσεων
‣  Επεξεργασία στοιχείων διαγωνισμού
‣  Διαγραφή διαγωνισμού
‣  Παρακολούθηση της κατάστασης του διαγωνισμού με πλήθος 

στοιχείων αποφάσεων, εγκρίσεων κτλ.
‣  Προσθήκη μισθωμάτων στο διαγωνισμό
‣  Παρακολούθηση των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού

Διαχείριση Συμβολαίων
‣  Αναζήτηση στο σύνολο των συμβολαίων με διάφορα φίλτρα 

όπως Αριθμός Συμβολαίου, Ακίνητο, Α.Φ.Μ. Υπόχρεου, 
Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης κτλ.

‣  Καταχώρηση νέου συμβολαίου
‣  Επεξεργασία στοιχείων συμβολαίου
‣  Διαγραφή συμβολαίου
‣  Καταχώρηση στοιχείων εγγύησης συμβολαίου
‣  Καταχώρηση στοιχείων παρατάσεων συμβολαίου με παράλληλη 

ενημέρωση της τελικής ημερομηνίας λήξης του συμβολαίου
‣  Παρακολούθηση στοιχείων ειδοποιήσεων – ενημερώσεων του 

υπόχρεου του συμβολαίου
‣  Καταχώρηση αποζημιώσεων χρήσης συμβολαίου

Διαχείριση Μισθωμάτων
Η εφαρμογή «Διαχείριση Μισθωμάτων» παρακολουθεί τη διαδικασία Συμβολαίων / Χρεώσεων 
σχετικά με τη διαχείριση των Ακινήτων – Κινητών Μισθωμάτων του Δήμου (καταστήματα, διαμερίσματα, 
οικόπεδα κτλ.). Υπάρχει άμεση σύνδεση με την «Οικονομική Διαχείριση» στις ενότητες διαχείρισης  
των υπόχρεων των συμβολαίων, καθώς επίσης και των στοιχείων των χρεώσεών τους.



‣  Καταχώρηση στοιχείων αναπροσαρμογών συμβολαίου 
βάσει προβλεπόμενου ποσοστού συμβολαίου και 
ποσοστού τιμάριθμου

‣  Καταχώρηση στοιχείων μειώσεων συμβολαίου βάσει 
ποσοστού ή βάσει ποσού για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο

Διαχείριση Χρεώσεων
‣  Υπολογισμός δόσεων συμβολαίων λαμβάνοντας υπόψη
‣  Τη διάρκεια και το αρχικό ποσό μισθώματος του 

συμβολαίου
‣  Την ύπαρξη παρατάσεων του συμβολαίου
‣  Την ύπαρξη αναπροσαρμογών βάσει προβλεπόμενου 

ποσοστού συμβολαίου και ποσοστού τιμάριθμου στο 
αρχικό ποσό μισθώματος

‣  Την ύπαρξη μειώσεων βάσει ποσοστού ή βάσει ποσού για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο του συμβολαίου

‣  Δυνατότητα σύνδεσης τύπων μισθωμάτων με κωδικούς 
εσόδου και τύπους χρηματικών καταλόγων

‣  Δημιουργία χρηματικού καταλόγου στην «Οικονομική 
Διαχείριση» για τις δόσεις των συμβολαίων που έχουν 
υπολογιστεί με τους εξής τρόπους:

‣  Ένας χρηματικός κατάλογος για όλα τα συμβόλαια

‣  Ένας χρηματικός κατάλογος ανά τύπο ακινήτων
‣  Ένας χρηματικός κατάλογος ανά υπόχρεο
‣  Αναζήτηση των χρηματικών καταλόγων που έχουν 

δημιουργηθεί από την εφαρμογή της «Διαχείρισης 
Μισθωμάτων» με διάφορα φίλτρα

‣  Διαγραφή χρηματικού καταλόγου που έχει δημιουργηθεί 
από την εφαρμογή της «Διαχείρισης Μισθωμάτων»

‣  Δυνατότητα σύνδεσης δόσης συμβολαίου με σχετικό 
χρηματικό κατάλογο

‣  Δυνατότητα αποσύνδεσης δόσης συμβολαίου από 
χρηματικό κατάλογο

‣  Δημιουργία οίκοθεν βεβαιωτικού σημειώματος στην 
«Οικονομική Διαχείριση» για τις δόσεις των συμβολαίων

‣  Δημιουργία οίκοθεν βεβαιωτικού σημειώματος στην 
«Οικονομική Διαχείριση» για τις αποζημιώσεις χρήσεις των 
συμβολαίων

‣  Άμεση δημιουργία οίκοθεν βεβαιωτικού σημειώματος 
στην «Οικονομική Διαχείριση» για τις δόσεις και τις 
αποζημιώσεις χρήσεις των συμβολαίων

‣  Δυνατότητα σύνδεσης δόσεων και αποζημιώσεων χρήσης 
συμβολαίου με οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα

‣  Δυνατότητα αποσύνδεσης δόσεων και αποζημιώσεων 
χρήσης συμβολαίου από οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα

Βασικά Χαρακτηριστικά εφαρμογής 
‣  Παρακολούθηση πράξεων εφαρμογής
‣  Διαχείριση ακινήτων που εντάσσονται σε πράξεις 

εφαρμογής
‣  Αναλυτική καρτέλα ακινήτου
‣  Παρακολούθηση ιδιοκτησιών ακινήτου
‣  Υπολογισμός εισφοράς
‣  Υπολογισμός δόσεων
‣  Παρακολούθηση εγγυήσεων
‣  Παρακολούθηση προσφυγών
‣  Παρακολούθηση υποθηκών
‣  Παρακολούθηση αποζημιώσεων
 
Διασύνδεση με εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης
‣  Διασύνδεση Ιδιοκτητών με Μητρώο Οφειλετών 

Οικονομικής Διαχείρισης
‣  Δυνατότητα δημιουργίας χρηματικών καταλόγων  

βάσει δόσεων
‣  Δυνατότητα έκδοσης οίκοθεν για την είσπραξη οφειλής

Εισφορά Γης σε Χρήμα
Αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των εισφορών σε χρήμα και γη  
που προκύπτουν από πράξεις εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου. Συνδέεται άμεσα  
με την εφαρμογή της Λογιστικής Δημοσίου



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 


