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Σύστημα Διαχείρισης 
Γραφείου Κίνησης Οχημάτων 

 
Το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων της OTS καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλως των Φορέων Δημοσίου που 
αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση του στόλου τους . 

 
 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής  
o  Καταχώρηση και διαχείριση των οχημάτων, 

 
των οδηγών, του προσωπικού, των συνεργείων, 
των βενζινάδικων. 

 
o Έκδοση και διαχείριση δελτίων κίνησης, εντολών 

πορείας, υπηρεσιακών σημειωμάτων. 
 
o Διαχείριση των καυσίμων προς προμήθεια. 

o Παρακολούθηση ιστορικού συντηρήσεων 
 

και επισκευών των οχημάτων. 
 
o Διαχείριση των βιβλίων του γραφείου 

κίνησης όπως του βιβλίου κίνησης,  
 

του βιβλίου καταναλισκομένων καυσίμων, του βιβλίου καυσίμων 

και του βιβλίου συντήρησης και επισκευής. 
 
o Αναλυτική παρακολούθηση ΚΤΕΟ, Ασφαλειών, Τελών κυκλοφορίας, 

Ατυχημάτων και Οδηγών για όλα τα οχήματα.  
 
o  Καθιέρωση και παρακολούθηση πλάνου προληπτικής συντήρησης. 

 
o Αυτοματοποιημένη ειδοποίηση για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. 

o Τήρηση ιστορικού εκκρεμοτήτων και εξόδων. 
 
o  Στατιστικά για την κατανάλωση των καυσίμων, τις συντηρήσεις, κα. 



Μητρώο οχημάτων και μηχανημάτων 

o Καταχώρηση του οργανισμού όπου ανήκει το όχημα. 

o Καταγραφή αριθμού αξόνων, τροχών και ελαστικών. 
 
o Παρακολούθηση χιλιομέτρων για τα οχήματα και ωρών λειτουργίας για τα µμηχανήματα. 
 
o Καταχώρηση σημειώσεων για καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών, όπως πχ. ζηµιές, φθορές. 

o Παρακολούθηση υλικών που έχουν δοθεί στον οδηγό (πχ GPS, κινητό τηλέφωνο κλπ). 

 
Παρακολούθηση των καυσίμων και της εξέλιξης της κατανάλωσης 

o Καταγραφή ανεφοδιασµού καυσίµων µε πλήρη στοιχεία παραστατικών (ηµεροµηνία, όχηµα, οδηγός, 

πρατήριο καυσίµων, λίτρα, κόστος).  

 

Προληπτική συντήρηση 

o Αυτόματη ειδοποίηση ή ενημέρωση κατόπιν επιλογής για τις εργασίες συντήρησης της 

επόμενης εβδομάδας ή μήνα για το σύνολο του στόλου.  

 

Εκκρεμότητες και Επισκευές 

o Καταγραφή κάθε είδους εκκρεμότητας με ημερομηνία, χιλιόμετρα, ώρες λειτουργίας. 

o Ενημέρωση για τις εκκρεμότητες επισκευών μέσα από αναφορές. 
 
o Ενιαία ειδοποίηση για λήξεις εκκρεμοτήτων, αλλαγές ελαστικών, προληπτικής. 

συντήρησης και ανανεώσεων αδειών μέσα από χρωματιστά σύμβολα στην κεντρική 

οθόνη των οχημάτων.  

 

Εντολές Εργασίας (service) 
o Εµφάνιση των service των οχημάτων σε ημερολόγιο µε διαφοροποίηση ανάµεσα σε ανοιχτά και 

πραγματοποιηθέντα. 
 
o  Πλήρες ιστορικό service µε δυνατότητες αναζήτησης µε πολλαπλά κριτήρια. 
 

Οδηγοί και προμηθευτές 

o Καταγραφή στοιχείων οδηγών όπως στοιχείων ταυτότητας, διεύθυνσης, τηλεφώνων, στοιχεία 

διπλώµατος και ειδικών αδειών.  
 
o  Ειδοποίηση για ανανέωση αδειών και διπλωµάτων. 
 
o Καταγραφή στοιχείων συνεργαζόµενων εταιρειών, πχ συνεργείων, πρατηρίων καυσίµων, 

βουλκανιζατέρ, ΚΤΕΟ. 

 

Αναφορές και Στατιστικά 

o  Αναλυτικές και συγκεντρωτικές αναφορές καυσίµων. 
 
o  Αναφορές service, γεγονότων, εξόδων, συνολικών εκκρεμοτήτων ή ανά τύπο. 



από το 1993 στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης 

γιατί ξεχωρίζουμε… 
 
 
 
 
 

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

 
‣  Συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και έχουμε υλοποιήσει με απόλυτη 

επιτυχία ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής.  
 

‣  Με ισχυρή οικονομική βάση, βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, της αγοράς και της 
τεχνολογίας, 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 

λειτουργιών 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 Αυτοδιοίκησης 
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.  
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