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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 



Περιεχόμενα 



ΔΑΕΜ ΑΕ 

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. είναι η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου 
Αθηναίων  

Αναλαμβάνει και εκτελεί καινοτόμα έργα, όπως ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων σε 
Δήμους, Φορείς και Οργανισμούς στην Ελλάδα 

Διαχειρίζεται ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας 

Αποτελεί τον τεχνολογικό και ψηφιακό βραχίονα του Δήμου Αθηναίων 



προ Covid 

ΔΑΕΜ ΑΕ – Διεύθυνση Οικονομικών και 
Διοικητικής Υποστήριξης – Οργάνωση, Δομή 

Ανθρώπινο 
Δυναμικό 

Λογιστήριο 
Ταμειακή 
Διαχείριση 

Προμήθειες μετά Covid 



Προσαρμογή στην Covid εποχή 

Διοικητικές δομές – Διακριτοί ρόλοι 

Ψηφιακή διαχείριση εγγράφων 

Αυτοματοποίηση λογιστικών 
διαδικασιών 

Εργασία εξ’ αποστάσεως 



Βέλτιστες Πρακτικές 

 “Total Football”  
Αλλαγή του χώρου στα πρότυπα 
του Ολλανδικού μοντέλου 

 Στοχευμένη πίεση στον αντίπαλο 

 

 Άνοδος των μπακ στη δημιουργία 
φάσης 

 

 Κίνηση στο χώρο, χωρίς μπάλα 

 

 Κάθε παίκτης ανά πάσα στιγμή 
αναλαμβάνει το ρόλο του 
συμπαίκτη του, όταν αυτός 
βρίσκεται εκτός θέσης, έτσι ώστε οι 
γραμμές της ομάδας να μην 
διαρραγούν ούτε στιγμή 

 

 Ακαριαία αλληλοκάλυψη σε 
απώλεια κατοχής της μπάλας 



Στοχευμένη πίεση στον αντίπαλο 

 Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών 

 eservices.cityofathens.gr 

 rantevou.cityofathens.gr 

 eenstasi.cityofathens.gr 

 

 Διαμοιρασμός σε 30 Δήμους της 
χώρας 

 

 

 



Ακαριαία αλληλοκάλυψη σε απώλεια 
κατοχής της μπάλας 

 Remote working: Αδιάλειπτη 
παρουσία στο γραφείο 

 Αμεσότητα στην πληροφορία 

 Απρόσκοπτη λειτουργία parking 



Κάθε παίκτης ανά πάσα στιγμή αναλαμβάνει το ρόλο του 
συμπαίκτη του όταν αυτός βρίσκεται εκτός θέσης, έτσι ώστε 
οι γραμμές της ομάδας να μην διαρραγούν ούτε στιγμή 

 Μηχανογράφηση όλη της ροής 

 Διαχείριση και παρακολούθηση των 
Προγραμματικών Συμβάσεων που 
διαχειρίζεται η εταιρεία με 
καθορισμένους ρόλους ανά 
Υπηρεσιακή Μονάδα ή στέλεχος της 
εταιρείας (role-based management) 

 Πραγματικός χρόνος 
παρακολούθησης 

 Δυνατότητα συνεχούς 
επικαιροποίησης του financial 
planning 

 Άμεση έκδοση reporting προς τη 
Διοίκηση 



Κίνηση στο χώρο, χωρίς μπάλα 

 Ψηφιακή διαχείριση εγγράφων 

 Πλατφόρμα Cloud 

 Τεχνολογική υποδομή 



Άνοδος των μπακ στη δημιουργία φάσης 

 Ανθρώπινη υπεραξία 

 Η απλότητα των διαδικασιών μύησε 
περισσότερους στην εκτέλεση των 
εργασιών καθημερινής ροής 

 Εμπλουτίστηκε η ομάδα, τόνωση 
ομαδικότητας και αυτοπεποίθησης 
των μελών της 

 

 



Ανάλυση Στρατηγικής - Εργαλεία 
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εργασιακής ροής 
(workflow) 

Η δουλειά ορίζεται 
από το χειριστή & 
όχι από τον όγκο της 

Τήρηση και 
ακολουθία 
χρονοδιαγραμμάτων 

Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα 
Διαγωνισμών 

Ηλεκτρονική 
Παρακολούθηση 
Συμβάσεων 

Παραγωγή Τακτικών 
αναφορών 
διεύθυνσης 

Διαχείριση / 
Παρακολούθηση 

•Παραγωγής Εσόδων 
•Εκτέλεσης Δαπανών 

Λειτουργία parking 

Χρήση Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης 

Άμεση ανταπόκριση 
στις νέες συνθήκες 

•Πλατφόρμα Cloud 
•Office 365 

Ψηφιακό περιβάλλον 
γραφείου 

 



Ομάδα 

Γιώργος Ν. 

Βασίλης Βανέσσα Νίκος Νατάσα 

Μπάμπης 

Μελέτης 

Ερμέλλα Φαίη 

Παναγιώτης Π. 

Παναγιώτης Ν. 

Γιώργος Κ. 

Στάθης 
Γιάννης 



“Ποτέ μην αφήσεις μια κρίση να πάει χαμένη” 

Ουίνστον Τσώρτσιλ 



Ερωτήσεις; 
Ευχαριστούμε!  


