
Σύστημα Yl@tis



Στόχοι της μηχανογράφησης / βασικός
σχεδιασμός συστήματος

• Η δημιουργία ολοκληρωμένης υποδομής διαδικασιών και
βάσης δεδομένων του Δήμου.

• Η εξάλειψη των διπλών (πολλαπλών) εγγραφών και η σωστή
δόμηση των πληροφοριών.

• Η εκμετάλλευση πληροφοριών που δημιουργούνται σε ένα
τμήμα για χρήση σε ένα άλλο.

• Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του ΔΗΜΟΤΗ και συνάμα την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του ΔΗΜΟΥ.



∆ημότες / Περιουσίες

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Υγειονομείο

Φόροι / Άδειες

Τεχνική υπηρεσία / 
Άδειες Οικοδομής

Τροχονόμοι
∆ιαφημιστικές

πινακίδες

Άλλες Υπηρεσίες

Λογιστικό

Αποθήκη

Μισθοδοσία

Ταμείο

Παλαιά συστήματα
∆ήμων

Ταμείο φόρων / 
αδειών

Εισπράξεις με
διπλότυπο

Πρακτικά / Αρχείο

Πολεοδομικές Άδειες
Παράπονα ∆ημοτών



Κεντρικό αρχείο ∆ήμου

Περιουσίες – ∆ημότες

Χρήση περιουσιών

Υγειονομείο

Φόροι / Άδειες

Τεχνική υπηρεσία

Τροχονόμοι∆ιαφημιστικές

πινακίδες

Άλλες Υπηρεσίες

Λογιστικό

Αποθήκη

Μισθοδοσία Ταμείο

Νέο σύστημα

΄Γρ.Εξ. ∆ημοτών ΣΓΠ(GIS)



ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

(Κτηματολόγιο)

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΙΚΟΙ / 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Κτηματικός

Σκύβαλα

Καθαρισμός
Οικοπέδων

ΑΡΘΡΟ 17

Άδεια
καπνού/Ποτού

Άδεια σκύλου

Άδειες τεχνικής
υπηρεσίας

∆ιαφημιστικές
Πινακίδες

Άδεια υποστατικού

Άλλες άδειες, 
τέλη, φόροι, 
παραβάσεις κτλ.

∆ομή Συστήματος



Προβλήματα

• Η διαφορετική αντίληψη του Προσωπικού στην τεχνολογία
• Η αντίληψη του «Εγώ / Τμήματος μου» και όχι «Ο ∆ήμος
μου»
• Ο «παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας» και η δια νόμου
«ιεραρχική υποδομή» μέσα στα τμήματα

• Ο φόβος των χρηστών για το άγνωστο

• Η αντιμετώπιση του ∆ημότη ως την πηγή των εισοδημάτων μας και
μόνο και όχι σαν τον ∆ΗΜΟΤΗ που θα πρέπει να εξυπηρετούμε
(«Φόρο-κεντρική σκέψη» αντί «∆ημότη-κεντρική»)



Άμεσα οφέλη συστήματος

• Η μετάβαση του ΔΗΜΟΥ από την σημερινή
στατική χρήση των πληροφοριών, σε
διευθυντική ανάλυση των δεδομένων για

– Αύξηση των υπηρεσιών προς τους Δημότες

– Μείωση του κόστους

– Αύξηση της παραγωγικότητας

– ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Λογιστικό
Μισθοδοσία (Άδειες /Τ.Π.)

Αποθήκες
Εντάλματα πληρωμών

Πάγια
∆ημοτολόγιο / Γάμοι

Υγειονομικές υπηρεσίες
Καθαρισμός οικοπέδων

Άδειες σκύλων
Τεχνικές Υπηρεσίες
Πολεοδομικές άδειες
Κήποι / Εργάτες

Στόλος Αυτοκινήτων
Συμβόλαια

Εγκαταλελειμμένα αντικείμενα
Άδειες Καπνού/ποτού

Κτηματικός
∆ιαφημιστικές Πινακίδες

Φόροι σκυβάλων
Επαγγελματικός
Λειτουργίας

∆ικαστικές υποθέσεις
Παράπονα

Πρακτικά /Αρχείο
Geographic Information System

….





Αναλύσεις οικονομικών δεδομένων
για την διεύθυνση



Εξυπηρέτηση του ∆ημότη



Προσωπική σελίδα μητρώου



Εξυπηρέτηση Δημότη

• Νέες εγκαταστάσεις (Σκύβαλα, Επαγγελματικός, Άδεια
λειτουργίας)

• Αλλαγή ενοικιαστή (Σκύβαλα, Επαγγελματικός, Άδεια
λειτουργίας)

• Αποκοπές (Σκύβαλα, Επαγγελματικός, Άδεια λειτουργίας)

• Πώληση ακινήτου (εκκαθαριστικό φόρων, Ιδιοκτήτης, 
Σκύβαλα, Επαγγελματικός, Άδεια λειτουργίας)



Εξυπηρέτηση Δημότη μέσω Διαδικτύου

• Ενστάσεις φορολογίας

• Παράπονα υγειονομείου/καθαριότητας

• Παράπονα για την κατάσταση του οδικού δικτύου

• Αιτήσεις τεχνικού τμήματος



Μειονεκτήματα υφιστάμενης δομής

• Έλλειψη Κεντρικού συντονισμού

• Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τμημάτων

• Έλλειψη μοντέρνων γραπτών διαδικασιών

• Η επιμονή στην τμηματική αντιμετώπιση προβλημάτων

• Η έλλειψη κεντρικού Γραφείου εξυπηρέτησης του ∆ημότη



Απαιτήσεις νέου συστήματος

• Η δέσμευση της ∆ιεύθυνσης στο έργο

• Ο διορισμός ατόμου (αποδεκτό από όλες τις υπηρεσίες) ως
Συντονιστή

• Η καταγραφή διαδικασιών που θα εγκριθούν και θα τηρούνται από
όλους

• Η μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών του ∆ήμου

• Η δημιουργία κεντρικού Γραφείου Εξυπηρέτησης του ∆ημότη



ΤΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


