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Η παρούσα έκδοση χορηγείται µε την ακόλουθη άδεια: Το περιεχόµενο του κειµένου δίνεται µε άδεια 

χρήσης CCPL (Creative Commons Public License) τύπου: Αναφορά-Μη Εµπορική Χρήση-Παρόµοια διανοµή 

3.0 Ελλάδα. 

 
Δηλαδή επιτρέπεται η επεξεργασία και αναδιανοµή του µε την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να κάνετε την 

αναφορά: 

• στο έργο "ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και µαθητών στο δρόµο 

για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" µε τον τρόπο όπως αυτός έχει οριστεί από το δηµιουργό (Διεύθυνση 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) 

• και τον τελικό δικαιούχο του έργου Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", 

ή τον χορηγούντο την άδεια (χωρίς όµως να εννοείται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη 

χρήση του έργου από εσάς). 

Μη Εµπορική Χρήση — Δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το έργο αυτό για εµπορικούς σκοπούς. 

Παρόµοια διανοµή — Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δηµιουργήσετε περαιτέρω βασισµένοι στο έργο 

θα µπορείτε να διανείµετε το έργο που θα προκύψει µόνο µε την ίδια ή παρόµοια άδεια. 

Περισσότερα για το συγκεκριµένο τύπο αδειοδότησης θα βρείτε στον ιστότοπο της Creative Common όπου 

υπάρχει και το νοµικό µέρος του πλήρους περιεχοµένου της άδειας. 

Χρηµατοδότηση  

Το παρόν συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και 

µαθητών στο δρόµο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και 

Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση» 

 

Σύντοµη Περιγραφή 

 

Στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται το νέο πληροφοριακό σύστηµα του Κτηµατολογίου 

υποδοµών ΤΠΕ σχολείων. Το κτηµατολόγιο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο 

inventory για το υπουργείο Παιδείας αλλά για τις ίδιες τις µονάδες. Με την ηλεκτρονική πλέον 

καταγραφή του εξοπλισµού ΤΠΕ το σχολείο, οι ΠΛΗΝΕΤ αλλά και το Υπουργείο Παιδείας θα 

µπορεί να εποπτεύσει / διαχειριστεί τον εξοπλισµό των µονάδων της επικράτειας, εξάγοντας 

άµεσα, αξιόπιστα και ενηµερωµένα αποτελέσµατα για την κατάσταση του εξοπλισµού των 

σχολείων. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι βασικοί στόχοι του Κτηµατολογίου αλλά και θα αναλυθούν 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το σενάριο λειτουργίας του. 
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Στόχοι κτηµατολογίου 

 

Σκοπός του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού είναι η ενηµέρωση και επιµόρφωση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά µε την ασφαλή και αποδοτική χρήση του ΠΣ Κτηµατολογίου 

εξοπλισµού ΤΠΕ σχολικών µονάδων που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

Οι επιµέρους στόχοι του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού είναι: 

 

1. Η ενηµέρωση των χρηστών για τις παρεχόµενες λειτουργίες µέσω του κτηµατολογίου 

2. Η ορθολογική  χρήση της υπηρεσίας  

3. Η εξοικείωση των χρηστών µε τα σενάρια χρήσης του κτηµατολογίου 

4. Η ενθάρρυνση χρήσης και τα οφέλη που θα αποκοµίσει το σχολείο. 

 

 

 

Γλωσσάριο – Ακρωνύµια 

 

[1] ΠΣΔ Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

 ΤΠΕ  Τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας 

 ΠΣ Πληροφοριακό Σύστηµα 
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ΕΑχχ – Υπηρεσία Κτηµατολογίου Υποδοµών ΤΠΕ εκπαιδευτικών µονάδων 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα υποενότητα επισηµαίνονται οι βασικοί άξονες που σχετίζονται µε το ΠΣ του 

Κτηµατολογίου . Η συγκεκριµένη υπηρεσία απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις 

αντίστοιχες διοικητικές µονάδες του ΠΣΔ, εξασφαλίζοντας την ηλεκτρονική καταγραφή του ΤΠΕ 

εξοπλισµού των σχολικών και διοικητικών µονάδων. Για την Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

έχουν εκδοθεί και οι εγκύκλιοι 170926/ 21/10/2014, 193115/Δ2/28-11-2014 και 83542/Α4/ 

26-5-2015, 81640/ Α4 16/5/2017. 

Βασικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας 

Τα βασικά χαρακτηριστικά-δυνατότητες του ΠΣ Κτηµατολογίου  είναι τα παρακάτω: 

• Ψηφιακά υπογεγραµµένη Απογραφή εξοπλισµού 
• Μετακίνηση - Ανταλλαγή εξοπλισµού µεταξύ µονάδων 
• Ιστορικό εξοπλισµού 
• Εικονική Αποθήκη εξοπλισµού 
• Διπλογραφικού τύπου καταγραφή εξοπλισµού 

Ορισµοί  

Στην παρούσα υπό-ενότητα παρατίθενται οι ορισµοί βασικών εννοιών που σχετίζονται µε την 

υπηρεσία του κτηµατολογίου. 

Εξοπλισµός µονάδας 

Ο εξοπλισµός ΤΠΕ του σχολείου που έχει κτηµατολογηθεί στο βιβλίο υλικού του.  

Τοποθεσίες  

Χώροι που η µονάδα φιλοξενεί ενεργό εξοπλισµό, όπως: 

• Εργαστήριο Πληροφορικής 

• Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών 

• Αποθήκη 

• Διοίκηση 

• Αίθουσα 

• Γωνιά Υπολογιστή 

• Βιβλιοθήκη 

Μια µονάδα µπορεί να αιτηθεί περισσότερους χώρους π.χ και 2ο  εργαστήριο πληροφορικής 

Αποθήκη 

Είναι µια εικονική αποθήκη στην οποία µπορεί ο χρήστης να αποθηκεύσει εξοπλισµό εκτός 

λειτουργίας ή εξοπλισµό που δεν µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα π.χ cpu ram κλπ.  
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Part/Component 

Αποτελεί τη στοιχειώδη κατηγορία εξοπλισµού η λειτουργικότητα του οποίου παρέχεται µόνο 

µέσα από ένα Bundle οπότε και απαντάται στο ΠΣ ΚΤ είτε ως τµήµα ενός Bundle είτε ως στοιχείο 

εκτός λειτουργίας. Τα είδη αυτά αποθηκεύονται υποχρεωτικά  στην τοποθεσία «Αποθήκη» του 

σχολείου 

Equipmnet 

Είδος πλήρως λειτουργικού εξοπλισµού ισοδύναµου του Bundle, που δεν αναλύεται σε 

επιµέρους συστατικά και απαντάται είτε αυτοτελώς είτε ως τµήµα ενός Set 

Bundle 

Είδος εξοπλισµού, η λειτουργικότητα του οποίου απαιτεί τη σύνθεση επιµέρους τµηµάτων 

(Parts/Components), η µεταβολή των οποίων συνιστά πράξη επισκευής/αναβάθµισης. Ένα εκ 

των Parts/Components νοείται ως δοµικό στοιχείο - κέλυφος του Bundle που αποτελεί τη βάση 

για τα υπόλοιπα. 

Η ανάλυση των συστατικών στοιχείων του Bundle µπορεί να επεκταθεί στα Parts/Components 

που µεταβάλλονται µεταξύ διαφορετικών συνθέσεων του ίδιου είδους ή προϊόντος για 

προσδώσουν σε αυτό διαφορετικά λειτουργικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά. Π.χ Workstation, 

Server, laptop κλπ 

Set 

Είδος εξοπλισµού που προκύπτει από την οµαδοποίηση ενός ή περισσοτέρων Bundles & 

Equipment µε σκοπό την εννοιολογική συσχέτισή τους σε µια νέα λειτουργική µονάδα. Π.χ 

Διαδραστικό Σύστηµα (Διαδραστικός Πίνακας, Projector, Laptop). 

Όροι χρήσης υπηρεσίας κτηµατολογίου 

 

• Στην υπηρεσία Κτηµατολογίου καταχωρείται ηλεκτρονικά ο εξοπλισµός  ΤΠΕ που ανήκει 

στη µονάδα και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο υλικού του σχολείου. 

• Η µονάδα υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το οικείο helpdesk για να ενεργοποιηθούν τα 

αρµόδια uid (φυσικό πρόσωπο ή λογαριασµός µονάδας) στο αντίστοιχο group, και θα 

έχουν το δικαίωµα χρήσης της υπηρεσίας. 

• Την απογραφή του σχολείου την υπογράφει  ψηφιακά ο κάτοχος της επίσηµης 

σφραγίδας της µονάδας ή ο κάτοχος της ψηφιακής υπογραφής της µονάδας (πχ 

Διευθυντής/ Υποδιευθυντής).  

• Τη διαχείριση του εξοπλισµού της µονάδας την αναλαµβάνει ο διαχειριστής της 

κατάστασης το εξοπλισµού (π.χ υπεύθυνος εργαστηρίου). 

• Υπεύθυνοι για την εισαγωγή του εξοπλισµού είναι το προσωπικό της µονάδας. 
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Πιστοποίηση εξουσιοδότηση στο ΠΣ Κτηµατολογίου 

Βασικός άξονας στο σχεδιασµό του Νέου Κτηµατολογίου ήταν η πιστοποίηση – εξουσιοδότηση 

του ίδιου του σχολείου στο ΠΣ προκειµένου να µεταφερθεί η ευθύνη εισαγωγής/διαχείρισης του 

εξοπλισµού της µονάδας στο προσωπικό (εκπαιδευτικούς) της ίδιας της µονάδας. 

Στο πλαίσιο αυτό το Κτηµατολόγιο θα πρέπει να µπορεί να αντιστοιχίσει σε κάθε logged-on 

χρήστη έναν ή περισσότερους ρόλους σε µια ή περισσότερες µονάδες, οπότε και θα 

διαµορφώνονται δυναµικά οι µονάδες και υποσυστήµατα στα οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση. 

Οι προβλεπόµενοι ρόλοι είναι τρεις (3) και αντιστοιχούν στις τρεις βασικές ροές ενεργειών του 

Κτηµατολογίου. Αυτές είναι  α) η ροή απογραφής εξοπλισµού β) η ροή διαχείρισης  

εξοπλισµού (πχ µεταβολών κατάστασης εξοπλισµού) και οριστικοποίησης µεταβολών γ) η ροή 

εισαγωγής στοιχείων παραλαβής εξοπλισµού. 

Παρόλο που οι παραπάνω ρόλοι δεν είναι ιεραρχικοί, δηλαδή ο λογαριασµός που έχει το ρόλο 

της απογραφής εξοπλισµού, δεν έχει αυτόµατα δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων παραλαβής ή 

την απόσυρση εξοπλισµού (broken, stolen, retired),  έχουν το χαρακτήρα επιπέδων πρόσβασης 

στην εφαρµογή και σχετίζονται µε την ασφαλή και αξιόπιστη αποτύπωση του εξοπλισµού στο 

πληροφοριακό σύστηµα. 

Για την απόδοση των ρόλων έχουν δηµιουργηθεί οι κατάλληλες οµάδες (groups) στην υπηρεσία 

Διαχείρισης Χρηστών. Οι οµάδες αυτές είναι η Εισαγωγή, η Διαχείριση και η Απογραφή. Για 

να ενταχθεί ένας χρήστης µε τον λογαριασµό του στο κατάλληλο group θα πρέπει να 

επικοινωνήσει µε το αρµόδιο helpdesk της περιοχής του τηλεφωνικά ή µέσω του 

helpdesk.sch.gr για να αιτηθεί την ένταξη του.  

Προσοχή ! Δεν είναι λειτουργικός ο συνδυασµός  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ. 

Τέλος, να σηµειωθεί ότι η πιστοποίηση χρηστών στο κτηµατολόγιο ολοκληρώνεται µε SSO 

τεχνολογία. 

Βασικές ενέργειες στο ΠΣ Κτηµατολογίου 

Το κτηµατολόγιο αποτελεί το επίσηµο αποθετήριο για τον ΤΠΕ εξοπλισµό των µονάδων. Η 

διαστρωµάτωση των ρόλων σε 3 επίπεδα απεικονίζει µε απλό και αναλυτικό τρόπο την εισαγωγή 

του εξοπλισµού στο σύστηµα, τη δυνατότητα διαχείρισης και την απογραφή του εξοπλισµού. 

Εισαγωγή  

Η φάση Εισαγωγής εκτελείται κατά την παραλαβή νέου εξοπλισµού ή κατά την πρώτη 

καταγραφή εξοπλισµού της µονάδας. Υλοποιεί το βήµα της καταγραφής του είδους και του 

πλήθους των προϊόντων προς παραλαβή. Σηµαντικό τµήµα της φάσης αυτής, και καίριο σηµείο 

στο σχεδιασµό της υπηρεσίας, είναι η αντιστοίχησή του προς εισαγωγή εξοπλισµού, µε τη βάση 

προϊόντων που γνωρίζει το πληροφοριακό σύστηµα ή την αίτηση έγκρισης νέου προϊόντος. Σε 

αυτή τη ροή ο χρήστης ακολουθεί ένα απλό και φιλικό οδηγό (wizard). 



σελ. 7 από 62 

 

Δεν υπάρχει καταχωρηµένος εξοπλισµός στο κτηµατολόγιο για κανένα σχολείο µε την έναρξη 

του Κτηµατολογίου τον Απρίλιο του 2014. 

Για να ξεκινήσει η διαδικασία και να εισαχθεί εξοπλισµός στο Κτηµατολόγιο ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ από τις ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.  Εάν δεν είναι διαθέσιµη αυτή η 

ενέργεια σηµαίνει ότι : 

Α) έχει ενεργοποιήσει κατά λάθος απογραφή και για αυτό έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι 

ενέργειες τροποποίησης εξοπλισµού. 

Β) Δεν έχει τα κατάλληλα δικαιώµατα, δηλ. εισαγωγής εξοπλισµού 

 

Ο οδηγός (wizard) εισαγωγής εξοπλισµού αναλύεται στα ακόλουθα 5 βήµατα. 

Βήµα 1ο  

Ο χρήστης καλείται να αποτυπώσει το τιµολόγιο προµήθειας του εξοπλισµού εισάγοντας τα 

βασικά στοιχεία παραλαβής εξοπλισµού όπως: 

 

Αρ. Τιµολογίου/εντολής: Εάν έχει εκδοθεί αριθµός για την εισαγωγή εξοπλισµού µπορεί να 

συµπληρωθεί, διαφορετικά µπορεί να είναι κενό διότι δεν πρόκειται για υποχρεωτικό πεδίο. 

 

Ηµερ. Έκδοσης : Θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε την ηµ/νία παραλαβής του εξοπλισµού. Στην 

περίπτωση που πρόκειται για άγνωστη ηµ/νία τότε µπορεί να συµπληρωθεί ηµνία έως 

20/10/2014 έχοντας επιλέξει σύµβαση «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 

Εφόσον το σχολείο έχει κάνει απογραφή έστω και µια φορά δεν µπορεί να ξαναχρησιµοποιήσει 

τη σύµβαση «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». Πρόκειται για µια επιλογή για την startup 

καταγραφή εξοπλισµού και εφόσον το σχολείο δεν γνωρίζει καθόλου την προέλευση 

εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός που έχει παραληφθεί από το σχολείο από 20/10/2014 και µετά πρέπει 

να έχει γνωστή προέλευση. Εάν το σχολείο και πάλι δεν γνωρίζει την ηµ/νία παραλαβής του 

εξοπλισµού θα επιλέξει µια από τις υπόλοιπες συµβάσεις πχ ΔΩΡΕΑ και ηµ/νία νεώτερη της 

τελευταίας του απογραφής. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο σύµβασης που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο προµήθειας του 

εξοπλισµού 

• Επιχειρησιακό ή Τοµεακό Πρόγραµµα  

• Π.Ε.Π  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

• Kρατικός προϋπολογισµός 

• Δωρεά** 

• Σχολική Επιτροπή 

• Υφιστάµενος Εξοπλισµός* 
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*Εφόσον ο χρήστης αγνοεί πλήρως τον τρόπο προέλευσης του εξοπλισµού ή είναι πολύ παλιός 

επιλέγει τη σύµβαση Υφιστάµενος Εξοπλισµός. 

Αυτή η κατηγορία σε αυτή τη φάση µπορεί να έχει ως ηµεροµηνία έως 20/10/2014, που 

ενεργοποιήθηκε επίσηµα το κτηµατολόγιο. Πρόκειται για κατηγορία που προστέθηκε σε αυτή 

την πρώτη φάση καταγραφής του εξοπλισµού για να εξυπηρετηθούν όλες οι µονάδες και να 

µπορέσουν να εισάγουν εξοπλισµό άγνωστης προέλευσης. 

** Εφόσον ο εξοπλισµός είναι από Δωρεά θα επιλέξει προµηθευτή «Άγνωστος-Unknown» και 

δεν θα αιτηθεί π.χ τη ΜΉΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝή το ίδρυµα Νιάρχος ως προµηθευτή. Οι Δωρητές 

δεν καταγράφονται στην υπηρεσία κτηµατολογίου. 

Προµηθευτής: Στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι στη λίστα µπορεί ο χρήστης να 

κάνει αίτηµα µέσω του ΠΣ helpdesk για εισαγωγή νέου προµηθευτή. Εάν ο Προµηθευτής είναι 

άγνωστος τότε ο χρήστης επιλέγει Άγνωστος-Unknown. 
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Βήµα 2ο 

Επιλογή του Είδους προς Εισαγωγή. Ο εξοπλισµός διακρίνεται σε Υπολογιστικό , Δικτυακό 

Περιφερειακό και Λογισµικό. 

 

 
 

 

Βήµα 3ο 

Επιλογή του προϊόντος. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει τα εξής: 

Κατασκευαστής  

Προϊόν  

Ποσότητα  

Σειριακοί Αριθµοί: Εισάγονται µε διαχωρισµό µε κόµµα.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ : δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο. Εάν εισάγετε 2 φορές τον ίδιο σειριακό 

αριθµό θα σας κλειδώσει την παραλαβή και δεν θα µπορείτε να την επικυρώστε. 

 

Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν µπορεί να βρει το ζητούµενο προϊόν µπορεί να επιλέξει 

«Άλλο». Τότε εµφανίζεται µια φόρµα εισαγωγής στοιχείων του προϊόντος, που ο χρήστης δεν 

µπορεί να εντοπίσει στην υφιστάµενη λίστα προϊόντων. Η φόρµα αυτή «µεταφράζεται» σε 

τεχνικό δελτίο στο ΠΣ helpdesk και αποστέλλεται στην αρµόδια ΚΕΔΟ Κτηµατολογίου προς 

έγκριση και αυτόµατη εισαγωγή στη λίστα των διαθέσιµων προϊόντων του Κτηµατολογίου. 
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Βήµα 4ο 

Στο 4ο βήµα ο χρήστης µπορεί να κάνει επισκόπηση στον πίνακα µε τα προϊόντα που έχει 

προσθέσει. Στη φάση αυτή επιλέγοντας το  ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τον εξοπλισµό 

που ήδη έχει περάσει ή σε περίπτωση λάθους να τον διαγράψει από το . 

 

Εφόσον έχει να υποβάλλει και άλλο εξοπλισµό που τον παρέλαβε βάσει της ίδιας προέλευσης – 

σύµβασης (π.χ ΔΩΡΕΑ κλπ) τότε θα επιλέξει προσθήκη εξοπλισµού (1) και θα επαναλάβει την 

ίδια διαδικασία για επόµενο είδος. Εάν όµως έχει ολοκληρώσει τη διαδικασίας εισαγωγής και 

θέλει να προχωρήσει σε παραλαβή του εξοπλισµού τότε θα επιλέξει το (2) 

 

 

 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει Αποθήκευση και Κλείσιµο θα οδηγηθεί στο βήµα 5 

Βήµα 5ο  

Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης καλείται να επιλέξει την τοποθεσία (π.χ Εργαστήριο 

Πληροφορικής, Αποθήκη, Αίθουσα, Γωνιά Υπολογιστή κλπ) του εξοπλισµού. 

Υπενθυµίζουµε ότι στην Αποθήκη αποθηκεύεται ο ανενεργός εξοπλισµός ή τα parts.  
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Διαχείριση 

Η φάση της διαχείρισης εξοπλισµού αφορά έναν ενισχυµένο ρόλο µέσα στο ΠΣ Κτηµατολογίου 

που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί τον εξοπλισµό της µονάδας και να 

επικυρώσει µετακινήσεις / τροποποιήσεις του εξοπλισµού. 

Ο χρήστης µε δικαιώµατα διαχείρισης (π.χ υπεύθυνος εργαστηρίου) θα οδηγηθεί στην 

παρακάτω οθόνη. 

 
Οι διαθέσιµες ενέργειες στο αριστερού menu του δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον 

εξοπλισµό του σχολείου µε τους παρακάτω τρόπους 

 

Λίστα Εξοπλισµού Μονάδας  

Η λίστα εξοπλισµού µονάδας επιστρέφει στο χρήστη ένα πίνακα µε την εποπτική εικόνα του 

εξοπλισµού της µονάδας. 
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Σε αυτό τον πίνακα εµφανίζονται µοναδικά τα προϊόντα που έχουν κτηµατολογηθεί στο σχολείο. 

Συγκεκριµένα πρώτα εµφανίζεται το είδος (π.χ laptop router workstation server επεξεργαστής 

κ.π.α) στη συνέχεια ο κατασκευαστής η περιγραφή του προϊόντος και η ποσότητα.  

Επιπλέον στο επάνω τµήµα της σελίδας εµφανίζονται φίλτρα, που δίνουν τη δυνατότητα στο 

χρήστη να επιλέξει – αναζητήσει εξοπλισµό µε κριτήρια την περιγραφή του προϊόντος, τον 

αριθµό κτηµατολογίου, τον κατασκευαστή, το είδος την τοποθεσία (π.χ Αποθήκη ) και τέλος τη 

Σύµβαση Προµήθειας. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει ένα συγκεκριµένο προϊόν, τότε θα εµφανιστεί και ο αριθµός 

κτηµατολογίου όπως και ο σειριακός αριθµός του προϊόντος, η τοποθεσία του και η σύµβαση 

από την οποία προήλθε ο εξοπλισµός. 
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Όσο ο χρήστης περιηγείται στη λίστα εξοπλισµού, δεξιά εµφανίζεται ένα menu µε  τις διαθέσιµες 

ενέργειες, οι οποίες είναι : 

 

Εκτύπωση εξοπλισµού µονάδας 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη λίστα εξοπλισµού της µονάδας του αναλυτικά σε 

µορφή pdf. Η εκτύπωση οµαδοποιεί τον εξοπλισµό ανά τοποθεσία που βρίσκεται π.χ σε 

Εργαστήριο Πληροφορικής, Αίθουσα και Αποθήκη. 
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Καταστροφή εξοπλισµού 
Με αυτή την ενέργεια ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει εξοπλισµό και να τον στείλει «προς 

καταστροφή», ώστε να µην είναι πλέον χρεωµένος στη µονάδα και να καταγράφεται στο 

ιστορικό της ως κατεστραµµένος. Στην ουσία δεν εξαφανίζεται εντελώς αλλά οδηγείται σε µια 

virtual αποθήκη του κτηµατολογίου, όπου παραµένει και δεν είναι πλέον ορατός από κανένα 

χρήστη παρά µόνον από τον admin του κτηµατολογίου. 

Επίσης, πρόκειται για την ενέργεια που θα πρέπει να επιλέξουν οι χρήστες στην περίπτωση που 

θέλουν να διαγράψουν εξοπλισµό που καταγράφηκε από λάθος. 

Εάν ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχείρισης και δεν εµφανίζονται οι ενέργειες καταστροφής 

κλοπής νέας παραλαβής κλπ σηµαίνει ότι ο χρήστης έχει υποβάλλει µια νέα απογραφή και έχει 

«παγώσει» το κτηµατολόγιο µε ενέργειες διαφοροποίησης του εξοπλισµού. 

Για τη διαδικασία της καταστροφής καλείται ο χρήστης να συµπληρώσει αρχικά µια φόρµα µε τα 

βασικά στοιχεία για την ενέργεια αυτή, και να επιλέξει από ποια τοποθεσία θέλει να καταστρέψει 

εξοπλισµό : 

 
Στη συνέχεια επιλέγει ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και στην ουσία οδηγείται στη λίστα εξοπλισµού 

όπου µπορεί µε check box να επιλέξει τον εξοπλισµό προς καταστροφή.  
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Τέλος, εµφανίζεται η φόρµα της καταστροφής µε τα πλήρη στοιχεία και τον εξοπλισµό που 

επιλέχθηκε. Ο χρήστης µπορεί να διακρίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση µη επικυρωµένη. 

 
Η επικύρωση της κίνησης γίνεται από τον ίδιο το διαχειριστή εφόσον επιλέξει ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 

ΚΙΝΗΣΗΣ, από το menu στα δεξιά της οθόνης όπως παρακάτω: 
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Φυσικά, δίνεται και η δυνατότητα απόρριψης της µετακίνησης.   Δηλ ο διαχειριστής να µην 

εγκρίνει την µεταφορά του εξοπλισµού αυτού προς καταστροφή.  

 

Εκτός από την επικύρωση δίνονται και οι δυνατότητες για επιλογή επιπλέον εξοπλισµού, έξοδος 

από την επιλογή εξοπλισµού και διαγραφή της εκκρεµούς µετακίνησης δηλ της καταστροφής. 

 

 

 

Κλοπή εξοπλισµού 

 

Με αυτή την ενέργεια ο διαχειριστής µπορεί να δηλώσει τον εξοπλισµό που έχει κλαπεί και στην 

ουσία να αφαιρεθεί από τη λίστα εξοπλισµού της µονάδας. Το µοντέλο είναι παρόµοιο µε αυτό 

της καταστροφής από την άποψη ότι και εδώ ο εξοπλισµός δεν εξαφανίζεται εντελώς αλλά 

οδηγείται σε µια virtual αποθήκη του κτηµατολογίου, όπου παραµένει και δεν είναι πλέον 

ορατός από κανένα χρήστη παρά µόνον από τον admin του κτηµατολογίου. 

Για τη διαδικασία της κλοπής καλείται και πάλι ο χρήστης να συµπληρώσει µια φόρµα µε βασικά 

στοιχεία π.χ ηµ/νία συµβάντος (κλοπής) και αρ. καταχώρησης µε κάποιες σηµειώσεις που να 

αφορούν το συµβάν της κλοπής. 

Στη συνέχεια οδηγείται να επιλέξει τον εξοπλισµό που εκλάπει από τη λίστα εξοπλισµού του 

σχολείου µε διαδικασία ακριβώς ίδια µε την προηγούµενη (καταστροφής). 

Στο τέλος θα πρέπει να επικυρώσει την κίνηση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
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Μετακίνηση εξοπλισµού από άλλη µονάδα 

 

Η ενέργεια αυτή αφορά τη µεταφορά εξοπλισµού από µια άλλη µονάδα προς τη µονάδα 

ενδιαφέροντος, τη µονάδα δηλ που τη δεδοµένη στιγµή διαχειρίζεται ο χρήστης. 

Σε αυτή την περίπτωση εµφανίζεται µια φόρµα όπου είναι προεπιλεγµένη η τοποθεσία 

προορισµού, ως η µονάδα  την οποία έχουµε εξουσιοδοτηθεί να διαχειριστούµε στην υπηρεσία. 

Η τοποθεσία προέλευσης είναι κενή και ο χρήστης µε autocomplete µπορεί να επιλέξει τη 

µονάδα από την οποία πρόκειται να παραλάβει εξοπλισµό. Π.χ εάν είναι να πάρει εξοπλισµό από 

το 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  συµπληρώνοντας 14 γυµ θα τους εµφανιστούν τα αντίστοιχα 

σχολεία για να επιλέξει το επιθυµητό. 

Κατόπιν, ο διαχειριστής συµπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία της φόρµας όπως ο αρ. 

καταχώρησης που έχει αποδοθεί από το σχολείο για να γίνει αυτή η µεταφορά ή και ο αριθµός 

απόφασης σύµφωνα µε τον οποίο πραγµατοποιείται η µεταφορά εξοπλισµού από σχολείο σε 

σχολείο. Επιπλέον µπορεί να συµπληρώσει πιθανές σηµειώσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη 

µεταφορά π.χ Δωρεά εξοπλισµού από το 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ για λόγους 

απόσυρσης παλαιού εξοπλισµού. 
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Συµπληρώνοντας όλα τα παραπάνω και επιλέγοντας «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» οδηγείται στη 

λίστα εξοπλισµού του εταίρου σχολείου που πρόκειται να παραλάβει εξοπλισµό. 

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία έχει δηµιουργηθεί µια µετακίνηση, όπου είναι διακριτό ότι 

πρόκειται για µεταφορά εξοπλισµού από ένα άλλο σχολείο προς το οικείο σχολείο. Για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει και οι 2 διαχειριστές των 2 εµπλεκόµενων µονάδων  να 

επικυρώσουν την κίνηση. Εάν επικυρώσει µόνον ο ένας από τους 2, η κίνηση δεν θα 

ολοκληρωθεί και ο εξοπλισµός δεν θα µεταφερθεί για να εµφανιστεί στη λίστα εξοπλισµού της 

µονάδας. Με την επικύρωση της κίνησης συµπληρώνεται και η φόρµα µετακίνησης µε τα 

στοιχεία του εκπαιδευτικού που ολοκλήρωσε τη διαδικασία. 
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Εσωτερική µετακίνηση εξοπλισµού 

 

 

Κατά την εσωτερική µετακίνηση εξοπλισµού ο διαχειριστής  έχει τη δυνατότητα µεταφοράς 

εξοπλισµού µεταξύ του ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της µονάδας και της ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Η κίνηση αυτή 

δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο να διατηρεί ξεχωριστά τον εξοπλισµό που είναι ανενεργός 

λόγω βλάβης ή επειδή δεν µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα (π.χ ram cpu HDD) από τον 

ενεργό εξοπλισµό. Φυσικά µπορεί να µετακινήσει και εξοπλισµό µεταξύ τοποθεσιών πχ από µια 

ΑΙΘΟΥΣΑ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 
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Όλες οι Απογραφές 

Σε αυτή την καρτέλα ο χρήστης µπορεί να δει όλες τις απογραφές που έχουν γίνει στο σχολείο  

 

 
Ενώ επιλέγοντας να ανοίξει κάποια µπορεί να δει και το επικυρωµένο αρχείο µε τον εξοπλισµό 

του αλλά και το χρήστη που επικύρωσε την απογραφή. 
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Νέα Απογραφή 

Η νέα απογραφή µπορεί να δηµιουργηθεί µόνον από το ρόλο – διαχειριστή. 

Ο διαχειριστής του σχολείου µπορεί να ανοίξει µια νέα απογραφή µε σκοπό να την προετοιµάσει 

προς επικύρωση (ή απόρριψη-διαγραφή) από τον επόµενο ρόλο του χρήστη που έχει δηλωθεί 

στο group της Απογραφής.  

 

Προσοχή !  

Στην περίπτωση που κάποιος άλλος χρήστης έχει ήδη δηµιουργήσει µια απογραφή για τον 

εξοπλισµό ΤΠΕ της µονάδας που δεν έχει ολοκληρωθεί (π.χ διαγραφεί ή επικυρωθεί) τότε δεν 

είναι εφικτό να δηµιουργηθεί ταυτόχρονα και δεύτερη. Επιπλέον, όσο εκκρεµεί 

απογραφή δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί νέος εξοπλισµός στο κτηµατολόγιο από το ρόλο 

εισαγωγή ούτε να γίνει επικύρωση τυχόν κινήσεων εξοπλισµού από το ρόλο Διαχείριση. 

Απογραφή  

Η απογραφή εξοπλισµού είναι µια ενέργεια κατά την οποία πιστοποιείται η κατάσταση του  

εξοπλισµού του σχολείου, ποιοτικά και ποσοτικά, σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 16/5/2017-81640 η απογραφή πρέπει να διενεργείται 2 

φορές το χρόνο, µια φορά στη διάρκεια του Δεκεµβρίου και µια φορά στη διάρκεια του 

Ιουνίου. 

Η διαδικασία της απογραφής αποτυπώνεται σε 3 βήµατα. 

1. Νέα απογραφή : Το πρώτο βήµα ενεργοποιείται από το διαχειριστή του σχολείου, που 

δηµιουργεί µια νέα απογραφή. Μπορεί µάλιστα να εκτυπώσει το σύνολο του εξοπλισµού της 

µονάδας. 

2. Έλεγχος Εξοπλισµού: Σε αυτό το βήµα θα πρέπει ο διαχειριστής να ελέγξει την κατάσταση 

του εξοπλισµού ανά τοποθεσία ώστε να αποφανθεί εάν συµφωνούν τα στοιχεία. 
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3. Επικύρωση της απογραφής: η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εφόσον ο ρόλος Απογραφή 

αποθηκεύσει (upload) το ψηφιακά υπογεγραµµένο (signed) pdf, πιστοποιώντας µε αυτό τον 

τρόπο την κατάσταση του εξοπλισµού.  

Μετά από την επικύρωση/υπογραφή µίας απογραφής ΔΕΝ επιτρέπεται να γίνουν κινήσεις 

(εισαγωγή -τροποποίηση) σε παλαιότερες ηµ/νίες από αυτή της απογραφής.  

Π.χ Ένα σχολείο κάνει απογραφή στις 19/12/2014  και επικυρώνει την απογραφή στις 

19/12/2014. Στη συνέχεια επιλέγει στις 20/12/2014 να κάνει ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και 

να εισάγει µια νέα οθόνη. Εάν επιλέξει ως ηµ/νία παραλαβής της οθόνης 18/12/2014 το 

σύστηµα δεν θα του το επιτρέψει δεδοµένου ότι έκανε απογραφή στις 19/12 δηλώνοντας ότι 

αυτό είναι το σύνολο του εξοπλισµού του. Εάν επιλέξει 20/12/2014 ως ηµ/ νία παραλαβής τότε 

σίγουρα θα µπορέσει να προχωρήσει οµαλά η διαδικασία και να εγκριθεί η εισαγωγή της οθόνης. 

O ρόλος που έχει εξουσιοδοτηθεί ως αρµόδιος για την απογραφή του εξοπλισµού στο 

κτηµατολόγιο θα πιστοποιηθεί και στη συνέχεια θα εµφανιστεί η ιδιότητά του  

 
Παράλληλα, στο κεντρικού µενού, ο χρήστης θα διαπιστώσει ότι υπάρχει σε εκκρεµότητα µια 

απογραφή  

 

 
 

Εφόσον την επιλέξει θα οδηγηθεί στην παρακάτω οθόνη 

 
 

Επιλέγοντας τη διαδικασία επικύρωσης πλέον οδηγείται στο τελευταίο βήµα  
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Στο βήµα αυτό διατίθεται στο χρήστη µια λίστα των προϊόντων του σχολείου ενώ του δίνεται και 

το δικαίωµα της εκτύπωσης της λίστας και η επικύρωση της απογραφής. Για να προχωρήσει ο 

χρήστης στο βήµα της επικύρωσης της απογραφής θα πρέπει το δελτίο απογραφής που 

εκδίδεται σε µορφή pdf  να υπογραφεί ψηφιακά µέσω του jsign (adobe reader X, 

xolidosign), που είναι αυτή τη στιγµή το προτεινόµενο freeware tool από την υπηρεσία 

ψηφιακών πιστοποιητικών του ΠΣΔ http://ca.sch.gr .  

Σε αυτή τη φάση η ψηφιακή υπογραφή ολοκληρώνεται µόνον µε τα πιστοποιητικά που 

εκδίδονται από το ΠΣΔ και όχι του ΕΡΜΗ. Τα πιστοποιητικά του  Ερµή θα ενσωµατωθούν σε 

επόµενη αναβάθµιση της υπηρεσίας. 

Η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής pdf κειµένου περιγράφεται στην υπηρεσία ψηφιακών 

πιστοποιητικών http://ca.sch.gr/help/help.html#II. Για να ολοκληρωθεί οµαλά η διαδικασία θα 
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πρέπει το εξαγόµενο pdf που έχει την ονοµασία inventory.pdf να αποθηκευτεί τοπικά στον 

υπολογιστή του χρήστη αλλά πάντα µε λατινικούς χαρακτήρες.  

 

Στη συνέχεια επιλέγοντας την επικύρωση της απογραφής ο χρήστης θα οδηγηθεί στην 

επικύρωση της απογραφής  

 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ζητούµενο είναι: 

1. ο αριθµός πρωτοκόλλου. 

2. η εισαγωγή του pdf µε ψηφιακή υπογραφή του εκπαιδευτικού που έχει οριστεί µε το 

ρόλο Απογραφή, δηλ. το Διευθυντή/ Υποδιευθυντή του σχολείου. 

Εφόσον συµφωνεί το πιστοποιητικό που είναι αποθηκευµένο στο browser µε το πιστοποιητικό 

του διαπιστευµένου χρήστη η διαδικασία ολοκληρώνεται και πλέον θεωρείται επικυρωµένη η 

απογραφή. 

Εάν δεν συµφωνεί η ψηφιακή υπογραφή που έχει υπογραφεί το pdf µε αυτή που είναι 

αποθηκευµένη στο browser τότε θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη 

 
Εφόσον όµως εισαχθεί σωστά το pdf που είναι υπογεγραµµένο µε τη σωστή υπογραφή τότε θα 

εµφανιστεί το µήνυµα  
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Σε αυτό το σηµείο έχει ολοκληρωθεί σωστά µια απογραφή εξοπλισµού για τη συγκεκριµένη 

ηµ/νία. 

Πλέον, εάν ο διαχειριστής δοκιµάσει να επικυρώσει παραλαβή εξοπλισµού που έχει γίνει σε 

ηµ/νία παλαιότερη από αυτή της απογραφής θα εµφανιστεί µήνυµα σφάλµατος: 

 

 
Σε περίπτωση που το µήνυµα αναφέρει ότι υπάρχουν κινήσεις σε εκκρεµότητα θα πρέπει ο 

χρήστης να ελέγξει από το tab µετακινήσεις τυχόν εκκρεµότητες. 

Τις εκκρεµείς µετακινήσεις µπορεί να τις εντοπίσει από εδώ: 

 

Λίστα εξοπλισµούàΜετακινήσεις 

 
Εάν οι µετακινήσεις διαγραφούν, πχ γιατί είναι άδειες, δεν χρειάζεται να διαγραφεί η απογραφή 

και ο χρήστης θα προχωρήσει κανονικά στην επικύρωσή της. Εάν όµως επικυρωθούν τότε θα 

πρέπει να διαγραφεί η απογραφή και να δηµιουργηθεί νέα προκειµένου να συνυπολογιστούν οι 

νέες κινήσεις.  
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Τροποποίηση  Εξοπλισµού 

Η τροποποίηση εξοπλισµού είναι µια ενέργεια που θα επιλέξει ο χρήστης στις εξής περιπτώσεις: 

1. Λάθος	εισαγωγή	στοιχείων.	
2. Αλλαγές	στο	bundle	ενός	υπολογιστή	(server	ή	ws)	

Λάθος εισαγωγή στοιχείων 

Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει κάνει λάθος στα part που έπρεπε να καταγράψει και 

πιθανά να εµφανιστεί µήνυµα όπως παρακάτω  (µε ελλιπή ή µε επιπλέον εξαρτήµατα): 

 
Π.χ εάν το bundle περιέχει επιπλέον εξαρτήµατα θα πρέπει να αφαιρεθούν. Για να ενεργοποιηθεί 

η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ο χρήστης συνδέεται στο http://inventory.sch.gr µε ρόλο 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 

Επιλογή λίστας εξοπλισµού µονάδας 

	
	

1. Επιλέγει το w/s που θέλει να τροποποιήσει και θα εµφανιστεί η καρτέλα µε λεπτοµέρειες 

εξοπλισµού, ενώ ταυτόχρονα επάνω δεξιά θα εµφανιστεί η επιλογή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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2. Εφόσον ο χρήστης θα επιλέξει τροποποίηση εξοπλισµού θα εµφανιστεί η καρτέλα 

τροποποίησης: 

a) Αρχικά να προστεθεί η ηµ/νία µεταβολής των στοιχείων, που είναι υποχρεωτικό 

πεδίο 

b) Ο χρήστης πρέπει να ανοίξει το κουτάκι καταστροφή που εκεί καταχωρούνται όλα 

τα τµήµατα εξοπλισµού που πρέπει να διαγραφούν λόγω σφάλµατος στην 

καταγραφή. 

c) Στη συνέχεια µε διαδικασία drag n drop σέρνει ο χρήστης ένα προς ένα όλα τα 

πλεονάζοντα part προς τα δεξιά να µπουν στο κουτάκι καταστροφή. 

d) Τέλος, στο κάτω µέρος της σελίδας πρέπει να επιλέξει ΥΠΟΒΟΛΗ. 

e) Δηµιουργείται µια νέα κίνηση πλέον, την οποία εάν στη συνέχεια την επικυρώσει, 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης και έχει πλέον διορθώσει τα λάθος 

εξαρτήµατα εντός του bundle. 
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Αλλαγές	στο	bundle	ενός	υπολογιστή	(server	ή	workstations)	
	
	Σε αυτή τη φάση εµπίπτουν περιπτώσεις αλλαγής στο εσωτερικό ενός υπολογιστή π.χ αλλαγή/ 

αναβάθµιση στο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ τη ΜΝΗΜΗ το ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ κλπ 

Για να µπορέσει ο χρήστης να καταγράψει αυτές τις αλλαγές θα πρέπει: 

 

 

a. Αρχικά να έχει κάνει «νέα παραλαβή» αυτών των νέων προϊόντων που θέλει να 

προσθέσει στον υπολογιστή του και να έχουν αποθηκευτεί στην τοποθεσία ΑΠΟΘΗΚΗ. 

 

b. Τότε ο χρήστης επιλέγοντας, όπως παραπάνω, το workstation – server προς αλλαγή θα 

του εµφανιστεί η καρτέλα τροποποίησης εξοπλισµού µόνον που στην προκειµένη 

περίπτωση αριστερά στο χώρο ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ θα του εµφανίζονται και τα νέα 

προϊόντα που έχει παραλάβει (όπως στην παρακάτω εικόνα) 

 

c. Επιλέγοντας υποβολή και επικύρωση της τροποποίησης η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί και 

έχουν πλέον προστεθεί στο bundle τα νέα part. 
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Σενάρια Χρήσης Κτηµατολογίου 

Ο χρήστης συνδέεται στο ΠΣ του Κτηµατολογίου µέσω του συνδέσµου http://inventory.sch.gr 

και οδηγείται στην πρώτη σελίδα του κτηµατολογίου 

 

 
  

 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να συνδεθεί.  

Εφόσον ο λογαριασµός του δεν είναι ενεργοποιηµένος θα οδηγηθεί στην παρακάτω σελίδα που 

θα τον προτρέπει να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο helpdesk (801 11 801 81) για να 

ενεργοποιηθεί κατάλληλα ο λογαριασµός του. 
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Για να ενεργοποιηθούν οι λογαριασµοί του θα πρέπει να έχουν διανεµηθεί οι 3 ρόλοι στους 

κατάλληλους χρήστες. Η πρόταση για την πολιτική απόδοσης ρόλων, της υπηρεσίας του 

κτηµατολογίου είναι η ακόλουθη: 

 

 

Προτεινόµενος Ρόλος 

-  

Επίπεδο δικαιωµάτων 

Επιτρεπόµενη ενέργεια 
Προτείνουµε να 

ανατεθεί σε : 

Α Εισαγωγής δεδοµένων 
Συµπλήρωση φορµών, εισαγωγή 

δεδοµένων σε “πρόχειρη” κατάσταση 

Καθ. Πληροφορική 

 Τεχνικό Στηρίζω 

Β Διαχείρισης Εξοπλισµού 
Επικυρώνει κινήσεις, παραλαβές, 

απώλειες-καταστροφές εξοπλισµού 

Υπεύθυνο Εργαστηρίου 

Πληροφορικής 

Γ Επικύρωσης απογραφών 
Επικυρώνει απογραφές εξοπλισµού 

(µόνο αυτός) 

Διευθυντή/Υποδιευθυντή 

Μονάδας 

 

Εφόσον έχουν διανεµηθεί κατάλληλα οι ρόλοι θα πρέπει πλέον ο ρόλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ να 

πιστοποιηθεί για να ξεκινήσει τη διαδικασία εισαγωγής του εξοπλισµού της µονάδας. 

Η βάση εξοπλισµού δεν περιέχει εξοπλισµό για καµία µονάδα και θα γίνει εκ νέου εισαγωγή για 

το σύνολο του εξοπλισµού ΤΠΕ της µονάδας. Ο εξοπλισµός που έχει καταγραφεί για τη µονάδα 

και είναι ορατός µέσω του συνδέσµου «ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» αφορά παλαιές 

καταγραφές εξοπλισµού που δεν θεωρούνται επαρκώς επικαιροποιηµένες.  

Ο χρήστης που έχει οριστεί ως ΕΙΣΑΓΩΓΗ όταν θα συνδεθεί θα διαπιστώσει την κατηγορία του 

ρόλου του στο επάνω δεξιά τµήµα της διεπαφής µε το χρήστη. 
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Για την έναρξη του οδηγού εισαγωγής εξοπλισµού ο χρήστης θα επιλέξει «ΝΕΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ- WORKSTATION 

Για την εισαγωγή σταθµού εργασίας θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιµασία από τον 

εισαγωγέα διότι, κατά την εισαγωγή του workstation, θα του ζητηθούν στοιχεία για το 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ το ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ τη ΜΝΗΜΗ και τον ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ. Εφόσον ο 

χρήστης δεν γνωρίζει ακριβές µοντέλο υπολογιστή του δίνουµε τη δυνατότητα επιλογής  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ = generic 

WORKSTATION = generic workstation.  

Σκοπός αυτής της επιλογής είναι ο χρήστης να µπορέσει να ξεπεράσει προβλήµατα που 

αφορούν άγνωστα προϊόντα ή OEM προϊόντα και να προχωρήσει γρήγορα στην καταγραφή του 

εξοπλισµού. Αντίστοιχα προϊόντα generic τύπου έχουν καταχωρηθεί και για ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, 

ΜΝΗΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ προκειµένου να διευκολυνθει η διαδικασία και σε αυτά τα 

σηµεία. 

ΒΗΜΑ 1ο 

Στην πρώτη οθόνη ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει πεδία που αφορούν τα στοιχεία 

παραλαβής.  

Αρ. Τιµολογίου/εντολής : Εάν έχει εκδοθεί αριθµός για την εισαγωγή εξοπλισµού 

µπορεί να συµπληρωθεί, διαφορετικά µπορεί να είναι κενό διότι δεν πρόκειται για 

υποχρεωτικό πεδίο. 
ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ :  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Εφόσον πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή 

εξοπλισµού που ο χρήστης αγνοεί την προέλευση του εξοπλισµού τότε µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τη σύµβαση «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» έως 20/10214. Εάν ο 

χρήστης γνωρίζει την σύµβαση από την οποία προήλθε ο εξοπλισµός τότε µπορεί να 

επιλέξει κατάλληλα.  
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ΒΗΜΑ 2ο  

ΕΠΙΛΟΓΗ WORKSTATION 

 
 

ΒΗΜΑ 3Ο  

Επιλογή προϊόντος  

Στην 3η οθόνη ο χρήστης θα επιλέξει το προϊόν προς εισαγωγή και θα εισάγει τα 

παρακάτω: 

 

Κατασκευαστής : 

Προϊόν : 

Ποσότητα : µπορώ να επιλέξω ποσότητα π.χ 10 

Σειριακοί Αριθµοί : δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο. 

 

Αν δεν γνωρίζω συγκεκριµένο µοντέλο προχωρώ µε GENERIC WORKSTATION κάτω 

από κατασκευαστή GENERIC. 
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Επιλέγω συνέχεια 

Βήµα 3i 
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Σε αυτό το σηµείο ο οδηγός ζητά από το χρήστη να προσθέσει τα part του υπολογιστή όπως  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΝΗΜΗ 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
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Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα ο χρήστης πλέον έχει επιλέξει τα part του υπολογιστή του. 

Βήµα 4 
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Πρόκειται για τον πίνακα ελέγχου του εξοπλισµού από όπου µπορώ µε το µολυβάκι να 

επεξεργαστώ τα στοιχεία της παραλαβής µου. 

 

Βήµα 5 

 

Επιλογή τοποθεσίας και αποθήκευση 

 

Σε αυτό το σηµείο είναι έτοιµη µια εκκρεµής παραλαβή που έχω τη δυνατότητα να την βρει ο 

χρήστης από  

 

 µε την ένδειξη  

Παραλαβές σε εκκρεµότητα. 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – εισαγωγή equipment και 

στη συνέχεια µεταφορά του εξοπλισµού στην Αποθήκη. 

ΒΗΜΑ 1ο 

Στην πρώτη οθόνη ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει πεδία που αφορούν τα στοιχεία 

παραλαβής.  

Αρ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Εάν έχει εκδοθεί αριθµός για την εισαγωγή εξοπλισµού µπορεί 

να συµπληρωθεί, διαφορετικά µπορεί να είναι κενό διότι δεν πρόκειται για υποχρεωτικό 

πεδίο. 

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ :  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Εφόσον πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή 

εξοπλισµού που ο χρήστης αγνοεί την προέλευση του εξοπλισµού τότε µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τη σύµβαση «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Σε αυτό το σηµείο δίνεται η επιλογή στο χρήστη να αναζητήσει τον 

προµηθευτή µέσω του ΑΦΜ του ή µέσω της ονοµασίας του. 
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Τέλος, εάν είναι άγνωστος ο προµηθευτής τότε επιλέγει Άγνωστος  

 
 

Για να ολοκληρωθεί το πρώτο βήµα ο χρήστης επιλέγει «Συνέχεια».
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ΒΗΜΑ 2ο  

 

Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης καλείται να επιλέξει το είδος του εξοπλισµού που θα 

εισάγει. Από την οθόνη θα επιλέγεται κάθε φορά ένας εξοπλισµός π.χ επιλογή 

εισαγωγής διαδραστικού πίνακα. 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 3Ο Επιλογή προϊόντος  

Στην 3η οθόνη ο χρήστης θα επιλέξει το προϊόν προς εισαγωγή και θα εισάγει τα 

παρακάτω: 

 

Κατασκευαστής : 

Προϊόν : 

Ποσότητα :  

Σειριακοί Αριθµοί : 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν µπορεί να εντοπίσει τον κατάλληλο κατασκευαστή µπορεί 

να το αιτηθεί µέσω της Επιλογής «’Αλλο» όπου εµφανίζεται φόρµα µέσω της οποίας µπορεί ο 

χρήστης να επικοινωνήσει απευθείας µε την αρµόδια υπηρεσία του κτηµατολογίου προκειµένου 

να προστεθεί άµεσα επιπλέον επιλογή για τον κατασκευαστή, όπως παρακάτω: 
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Βήµα 4ο Πίνακας Προϊόντων  

 

Σε αυτό το βήµα στον «πίνακα προϊόντων» εµφανίζεται πλέον το προϊόν προς εισαγωγή µε 2 

διαθέσιµες επιλογές 
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Κατάσταση :  

Ενέργειες : Επεξεργασία  , Διαγραφή . Στην περίπτωση της επεξεργασίας ο χρήστης θα 

επιστρέψει στο βήµα 2 της επιλογής εξοπλισµού ενώ µε τη διαγραφή ο εξοπλισµός θα σβηστεί 

και ο χρήστης πλέον, θα πρέπει να επιλέξει προσθήκη εξοπλισµού για να επιστρέψει πάλι στο 

Βήµα 2 και να προσθέσει νέο προϊόν προς εισαγωγή. 

 

Σε κάθε περίπτωση εάν ο χρήστης θέλει να προσθέσει και νέο εξοπλισµό για να προσθέσει που 

αφορά την ίδια σύµβαση θα επιλέξει «Προσθήκη εξοπλισµού». 

 

Εάν έχει ολοκληρώσει την εισαγωγή εξοπλισµού που αφορά την ίδια σύµβαση τότε επιλέγει 

«αποθήκευση και κλείσιµο». 

 

Βήµα 5ο προετοιµασία παραλαβής 

Σε αυτό το βήµα ο χρήστης επιβεβαιώνει την κατάσταση του εξοπλισµού θέτοντας τον 

εξοπλισµό στην κατάλληλη τοποθεσία (π.χ Εργαστήριο Πληροφορικής , Αποθήκη, Αίθουσα κλπ). 
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Επιλέγει « Τέλος» και πλέον έχει δηµιουργηθεί µια παραλαβή  η οποία είναι έτοιµη προς 

επικύρωση από τον επόµενο ρόλο της Διαχείρισης.  

Η παραλαβή εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα  

 
Στον ρόλο της εισαγωγής δίνεται το δικαίωµα, µε την επιλογή της συγκεκριµένης παραλαβής, 

της διαγραφής µόνον της παραλαβής εφόσον έχει γίνει λάθος. 

Η επικύρωση της κίνησης αυτής µπορεί να γίνει µόνον από το ρόλο «Διαχείριση».  

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Εφόσον συνδεθεί στο ΠΣ Κτηµατολογίου ο ρόλος του Διαχειριστή  

 
θα του εµφανιστεί στην πρώτη σελίδα στο δεξί µενού µε τίτλο «Ενέργειες σε εκκρεµότητα» η 

παραλαβή νέου εξοπλισµού. 

 
Επιλέγοντας την παραλαβή εξοπλισµού θα εµφανιστεί πίνακας µε τη λίστα των εντολών 

παραλαβής προς επικύρωση και στη συνέχεια πρέπει ο χρήστης να επιλέξει  
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Σε αυτό το σηµείο ο «Διαχειριστής» έχει τις επιλογές: 

1. Παραλαβής : Επικύρωση της πράξης της παραλαβής 

2. Απόρριψης Εντολής : Δεν συµφωνεί µε τα στοιχεία που έχει εισάγει ο ρόλος 

«Εισαγωγής». 

Εφόσον επιλεχθεί η «Διαδικασία Παραλαβής» θα εµφανιστεί η ακόλουθη φόρµα για να 

συµπληρώσει ο διαχειριστής τον αριθµό πρωτοκόλλου για την παραλαβή του εξοπλισµού. Για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να  επιλέξει «Επιβεβαίωση»  
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Σε αυτό το σηµείο, που πλέον έχει επιβεβαιωθεί η παραλαβή, ο εξοπλισµός έχει µεταφερθεί στην 

επίσηµη λίστα του σχολείου και ο διαχειριστής µπορεί να ελέγξει την ορθή εισαγωγή του αλλά 

και τον αριθµό κτηµατολογίου από τον πίνακα λίστας εξοπλισµού: 
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Εάν πλέον διαφωνεί µε την καταχώρηση του εξοπλισµού σε συγκεκριµένη τοποθεσία π.χ 

εργαστήριο πληροφορικής  και θέλει να µεταφέρει τον εξοπλισµό στην Αποθήκη θα πρέπει από 

το κεντρικού µενού να επιλέξει ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

 
 

Ο χρήστης πλέον µεταφέρεται στη λίστα εξοπλισµού για να επιλέξει εξοπλισµό: 

 
Ο χρήστης οδηγείται στην παρακάτω φόρµα ενώ δεξιά του δίνονται οι επιλογές για : 

 

• Επικύρωση της κίνησης 

• Απόρριψη µετακίνησης 

• Επιλογή επιπλέον εξοπλισµού από τη λίστα 

• Διαγραφή της εκκρεµούς µετακίνησης 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ–  (SET) και στη συνέχεια 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

Βήµα 1ο : Εισαγωγή Σύµβασης 

Βήµα 2ο : Επιλογή κινητού εργαστηρίου 

 
 

Βήµα 3ο Επιλογή Προϊόντος 

 
Βήµα 3sο  
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Στο βήµα αυτό ο χρήστης οδηγείται στην καρτέλα εισαγωγής των ειδών εξοπλισµού από το 

οποίο αποτελείται το set, εν προκειµένω το κινητό εργαστήριο. Στο σηµείο αυτό ο ρόλος 

Εισαγωγή θα πρέπει να εισάγει διακριτά το laptop (και να το πολ/σει X 10  διότι συνήθως  από 

10 laptop αποτελείται το ερµάριο), το access point και το όνοµα του Ερµαρίου. 

 

 
Όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία θα καταλήξει ο πίνακας στην παραπάνω µορφή και θα έχουν 

όλα την ένδειξη ΟΚ.  

Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει  χρήστης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

είναι όπως έχουν περιγραφεί στο Σενάριο 1. Μετά την Αποθήκευση και το κλείσιµο θα 

πρέπει να µπει ο Ρόλος «Διαχείριση» και να επιβεβαιώσει  την παραλαβή του 

εξοπλισµού. 

Τροποποίηση εξοπλισµού 

Ο ρόλος «Διαχείριση» έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τον αρθρωτό εξοπλισµό της µονάδας. 

Ακολουθούν τα βήµατα για την τροποποίηση εξοπλισµού: 
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Βήµα 1ο  

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να αλλάξουµε κάτι στο κινητό εργαστήριο που µόλις κάναµε 

εισαγωγή. Ο χρήστης θα πρέπει να προχωρήσει από την πρώτη οθόνη στη λίστα εξοπλισµού της 

µονάδας. 

 
 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει το HP ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ για να εµφανιστεί το προϊόν, 

όπως παρακάτω :  

 
µε διπλό κλικ πλέον πάνω στο προϊόν, που έχει λάβει αυτόµατα και αριθµό κτηµατολογίου από 

το ΠΣ  
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Σε αυτή την οθόνη πλέον ο χρήστης από το επάνω δεξί µενού επιλέγει τροποποίηση εξοπλισµού 

και στη συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα τροποποίησης του κινητού εργαστηρίου 

Στο τµήµα 1 : Εµφανίζονται τα διαθέσιµα εξαρτήµατα είτε από τον ενεργό εξοπλισµό είτε από 

την αποθήκη που µπορούν να ενσωµατωθούν στη σύνθεση. 

Τµήµα 2 : Η σύνθεση προς τροποποίηση, µπορεί να είναι είτε bundle είτε set. 

Τµήµα 3:  Η «έξοδος» εξαρτηµάτων από τη σύνθεση. Τα εξαρτήµατα που θέλει ο χρήστης να 

εξάγει πρέπει να ορίσει που θα τα αποθηκεύσει. Οι επιλογές είναι : 
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• Στις τοποθεσίες που έχουν οριστεί για τη µονάδα π.χ Εργαστήριο Πληροφορικής, 

Αίθουσα, Διοίκηση, Βιβλιοθήκη κλπ 

• Στην αποθήκη 

• Σε καταστροφή 

• Σε κλοπή 

 
Στην περίπτωση λοιπόν που ένα laptop από τα 10 έχει κλαπεί και θέλουµε να το δηλώσουµε 

τότε θα το µεταφέρουµε στο box «κλοπή», όπως παρακάτω: 
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Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο χρήστης πρώτα να µεταφέρει το laptop µεµονωµένα στον 

ενεργό εξοπλισµό και στη συνέχεια να τροποποιήσει το εσωτερικό του laptop π.χ µνήµες 

σκληρό δίσκο  
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Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να θεωρηθεί σηµείο εκκίνησης. Η συγγραφή του 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2014. Το συγκεκριµένο υλικό επικαιροποιείται ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα. 

 


