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Λίγα λόγια για την

Η IntelliSoft® ΕΠΕ ιδρύθηκε & δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής από τον Ιούνιο του 2002. 

Είναι Πιστοποιημένη εταιρεία από την  TUV Austria Hellas με:  

 
-  ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια Πληροφοριών & Δεδομένων 
 

-  ISO 9001:2015 για την Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών / Προϊόντων  
 

-  Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)   για την παρακολούθηση της συμμόρφωση της  
      Εταιρείας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με  
      την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - GDPR  

Πελάτες δημοσίου τομέα 68 Δήμοι με 94 εγκαταστάσεις Citizen Case Management  

Κοινωνικές Υπηρεσίες, Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητισμός, Πολιτισμός, Ωρομέτρηση, Κοιμητήρια κλπ 

Έχουμε εκπαιδεύσει > 2100 στελέχη δήμων τα τελευταία 19 χρόνια 



Λίγα λόγια για την

Η CGSoft ιδρύθηκε & δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής από το 1986. 

Core Business: Business Software     

 

Είναι Πιστοποιημένη εταιρεία από την  Bureau Veritas με:  

 -  ISO 27001:2013  για την Ασφάλεια Πληροφοριών & Δεδομένων 
 

-  ISO 9001:2015  για την Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών / Προϊόντων  
 

-  Microsoft Certified Partner (since 2008)   

Συνέργειες και Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:  

MIT (Mobile Experience Laboratory),  Cesi-Exia France (Τομέας Πληροφορικής), ΟΠΑ (Intern. MBA), ΕΜΠ 
(Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης.),  Πα.Πει. (Τμήμα πληροφορικής) , FP7, Horizon 2020 



Thesis Property Suite 

Σουίτα εφαρμογών λογισμικού για την ολοκληρωμένη 

και την άμεση διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων με 

ενσωματωμένα υποσυστήματα επιχειρηματικής 

ευφυΐας, διαχείρισης επαφών και δραστηριοτήτων, 

και απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης και 
διαρκούς προσαρμογής στις εκάστοτε ειδικές ανάγκες 

ή απαιτήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 
 



Ειδικές Ανάγκες και Ιδιαιτερότητες ΟΤΑ 

• Ένα τυπικό έργο πρέπει να περιλαμβάνει την συνολική μηχανογραφική διαχείριση 

της ακίνητης περιουσίας, των μισθωμένων ακινήτων αλλά και πλήθους ακινήτων των 

οποίων την ευθύνη συντήρησης ή αδειοδότησης έχει ο  ΟΤΑ. 

• Τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου δεν είναι δεδομένα, ούτε πάντα πλήρους κυριότητας 

του ΟΤΑ. Πολύ συχνά, έχουν μακροχρόνια και σύνθετα προβλήματα, τόσο αναφορικά 

με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, όσο και με πραγματικά ή νομικά προβλήματα που 

δυσχεραίνουν τη διαχείρισή τους.  

• Στόχος των ΟΤΑ είναι καταρχήν η εξυπηρέτηση των πολιτών και όχι η επένδυση 



Ειδικές Ανάγκες και Ιδιαιτερότητες ΟΤΑ 

• Τα χαρτοφυλάκια των ΟΤΑ περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό και μέγεθος ακινήτων, με έντονη 

διαφοροποίηση (diversification) όσον αφορά τη γεωγραφική και την κλαδική διασπορά. 

• Η διαχείριση γίνεται συχνά από μη εξειδικευμένο προσωπικό και δεν έχει ως αποκλειστικό 

μέλημα τη βέλτιστη αξιοποίηση, ή τον εντοπισμό των καλύτερων επενδύσεων σε ακίνητα, 

τη διασπορά του κινδύνου, τη μεγιστοποίηση των κερδών για τον ΟΤΑ κτλ. 

• Στη διαχείριση των ακινήτων εμπλέκονται συνήθως και εξωτερικοί συνεργάτες των ΟΤΑ 

• Οι ΟΤΑ δεν είναι επιχειρήσεις με αυξημένη δυνατότητα ρευστότητας, όπου ο επενδυτής 

γνωρίζει κάθε στιγμή την αποτίμηση της αξίας της επένδυσής του. Εντούτοις, τα έξοδα και 

οι αποδόσεις των ακινήτων τους έχουν άμεση επίπτωση στα οικονομικά τους. 



            Thesis Property Management: Βασικές Οντότητες 

Ακίνητα (κτίρια, όροφοι, χώροι, παρακολουθήματα ακινήτων, θέσεις στάθμευσης κτλ.)  

Συμβόλαια, Διοικητικές πράξεις (απαλλοτριώσεις, προσκυρώσεις κοκ) 

 Έκδοση-Διαχείριση-Ανανέωση Αδειών  (οικοδομική, λειτουργίας, γεώτρησης, εγκατάστασης-

κατασκευής, επέμβασης σε δασική έκταση, διαχείρισης αποβλήτων, εξόρυξης κ.α.) 

Εκτιμήσεις - Τεχνικοί Έλεγχοι – Αυτοψίες  

Έσοδα – Έξοδα (Σύνδεση με Λογιστήριο) 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια & Αναγγελίες Ζημίας 

Συμβάσεις (Μισθώσεις – Εκμισθώσεις) 

Facility Management (Συντηρήσεις κτιρίων, Η/Μ εξοπλισμού κ.α.) 

 



Thesis Property Management: Βασικές Οντότητες 

Επαφές – Δραστηριότητες – Ημερολόγιο- Alerts  

Δημόσια Έγγραφα / Σημειώσεις 

Χαρακτηριστικά Ασφαλείας Ακινήτου, Προδιαγραφές ΑΜΕΑ 

Νομικές Υποθέσεις  

Νομοθεσία - Νομολογία 

Μετρητές Κατανάλωσης & Μετρήσεις (Ενέργειας, Ύδρευσης, Τηλεπικοινωνιών, Καυσίμων κτλ.) 

Παραμετρικοί Πίνακες Σύνδεσης ERP OTA και Thesis Property Mgmt. 

Report Generator - Συγκριτικά Ιστορικά Δεδομένα  

Import Manager & Business Intelligence 

 



Thesis Property Management:  

Πρόσθετα /Νέα Δεδομένα που παρακολουθεί η εφαρμογή 
(ενδεικτικά) 

• Στοιχεία Ενεργειακού Πιστοποιητικού, Ενεργειακής Αναβάθμισης κλπ.  

• Στοιχεία προσεισμικών ελέγχων και Αναλυτικής αποτίμησης σεισμικής ικανότητας Κτιρίων 

• Δεδομένα και Επισυναπτόμενα Έγγραφα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου 

• Αξία αντικατάστασης ακινήτου και Μεταβολή αγοραίας αξίας (αυτόματος υπολογισμός) 

• Ύψος ετησίου ασφαλίστρου, υπολογιζόμενο με βάση το συνολικό κόστος αντικατάστασης 

• Συνολικά Μισθώματα (Αυτόματος υπολογισμός ανά ακίνητο, κατηγορία, έτος κλπ.) 



Thesis Property Management:  

Πρόσθετα /Νέα Δεδομένα υπό απόκτηση ακίνητων  
που παρακολουθεί η εφαρμογή (ενδεικτικά) 

• Τιμή Ζήτησης, Εμπορική αξία με βάση την πλέον πρόσφατη εκτίμηση 

• ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Ύψος Ετησίου Ασφαλίστρου (υπολογιζόμενα αυτόματα, βάσει κανόνων) 

• Μεσιτικά και Δικηγορικά Έξοδα (υπολογιζόμενα αυτόματα, βάσει κανόνων) 

• Έξοδα Μηχανικού/Τεχνικού Συμβούλου (υπολογιζόμενα αυτόματα, βάσει κανόνων) 

• Συνολικό Κόστος Επένδυσης (υπολογιζόμενο αυτόματα με βάση τα παραπάνω) 

• Ετήσια Έσοδα από Μισθώματα (υπολογιζόμενα αυτόματα, βάσει κανόνων) 

• Net Yield (υπολογιζόμενο αυτόματα με βάση τα παραπάνω) 



Παραδείγματα Οθονών: Ακίνητα 



Παραδείγματα Οθονών: Συμβόλαια & Συνημμένα έγγραφα  



Παραδείγματα Οθονών: Επαφές-Δραστηριότητες-Ημερολόγιο  



Παραδείγματα Οθονών: GIS εκτυπώσεις με την αξιοποίηση 

των γεωαναφορικών δεδομένων (ΕΓΣΑ, WGS κ.α.). Δυνατότητα 

επιλογής χαρτογραφικού υποβάθρου (π.χ. Google, Bing κοκ.) 



100+ αναφορές (reports) κάθε επιθυμητής μορφής: 
Πίνακες, Pivots, Ιστογράμματα, Dashboards κτλ. 



Ενδεικτικές Αναφορές για ΟΤΑ 

• Συγκεντρωτικά στοιχεία χαρτοφυλακίου (συνοπτικά ή ανά έτος),  

• Αναλυτικά στοιχεία χαρτοφυλακίου (ανά έτος και ακίνητο ή ακόμα και χώρο) 

• Στατιστικά στοιχεία (συνοπτικά και ανά έτος), Στατιστικά στοιχεία (Pivot) 

• Μισθώματα χαρτοφυλακίου (συνοπτικά και/ή ανά έτος) 

• Μελλοντικά Μισθώματα και What If scenarios 

• Γεωγραφική εκτύπωση ακινήτων (ανεξαρτήτων του συστήματος συντεταγμένων, στο οποίο 

διαθέτουμε δεδομένα), σε επιλεγμένο από τον εκάστοτε χρήστη γεωγραφικό υπόβαθρο και 

κλίμακα με αυτοματοποιημένα υπολογιζόμενο κατάλληλο χρωματισμό ενός εκάστου, σύμφωνα 

με προκαθορισμένες διακριτές τιμές κάποιου χαρακτηριστικού/πεδίου 

• Ειδικές Αναφορές προσαρμοσμένες στην καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ και την στόχευση 

παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, όπως Property brief, Dashboards κ.α. 



Αναμενόμενα Οφέλη χρήσης εφαρμογής 

• Μείωση εσωτερικού κόστους λειτουργίας 

• Μείωση έκθεσης σε κινδύνους 

• Μείωση του κόστους διεκπεραίωσης υπηρεσιών  

• Αξιοποίηση στοιχείων αγοράς, ταχύτερη αντίδραση 

• Αξιοποίηση Βig Data & ΑΙ 

• Αυτοματοποίηση ειδοποιήσεων με αξιοποίηση SMS ή/και email Messenger 

• Βέλτιστη λήψη αποφάσεων διοίκησης 

• Ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση πολιτών 

• Συμμόρφωση με εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες 

• Αύξηση απόδοσης, Προσέλκυση επενδυτών 

• Ενίσχυση ΟΤΑ έναντι του ανταγωνισμού 



1. Πολιτική Κωδικών 
Πρόσβασης 
(Password Policy)  

•Minimum Μέγεθος  
& Expire Date 

έκαστου Κωδικού 
Χρήστη  

2. Επιβεβαίωση 
Κωδικού Πρόσβασης  

– Δύο Φορές κατά 
την καταχώρηση  

3. Ορισμός “Super 
User”- non-Export   

4. Δικαίωμα στη 
Διαγραφή  - 

Ανωνυμοποίηση  

5. Δικαίωμα 
Πρόσβασης του 
Υποκειμένου – 

Εκτύπωση 
Δεδομένων  

6. Παρακολούθηση 
συναινέσεων 

 
7. Τήρηση Log Files 

 
  8. SSL Πιστοποιητικό 

9. Ειδικά 
δικαιώματα ανά 
Ομάδα Χρηστών 

Εναρμόνιση διαχείρισης δεδομένων 

Thesis Property Management με το GDPR! 





Συμπεράσματα: 

Η διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη όσο ποτέ 

Δεν πρέπει να δημιουργούνται νέα έργα χωρίς τις 
προϋποθέσεις διασύνδεσης 

Μετρήσιμα αποτελέσματα (σε χρόνο, κόστος -
εργατώρες κλπ) θα αποδείξουν το πραγματικό όφελος 
της διασύνδεσης των συστημάτων 

Μελέτη και παραδειγματισμός από κράτη που ήδη 
λειτουργούν με τέτοιο τρόπο θα ωθήσουν μπροστά 
κάθε προσπάθεια  

Οι δήμοι πρέπει να πιέσουν για την επιτάχυνση των 
διαδικασιών  



H Intellisoft αντιπροσωπεύει το λογισμικό Thesis Property Suite της εταιρείας 

CGSoft για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις, αναλυτικές παρουσιάσεις κτλ. 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: sales@intellisoft.gr 

 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Στασινόπουλος Κωνσταντίνος - cstasinop@intellisoft.gr 

 

Thesis Property Management 


