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1 .  Ε ι σ α γωγή                                                  

1.1 Επιτελική Σύνοψη 

Το παρόν  εγχειρίδιο (SUM) περιλαµβάνει τρεις βασικές ενότητες και τα παραρτήµατα. 

Οι Ενότητες είναι: 

• Η Επισκόπηση (Overview) που περιέχει τη διαδικασία που περιγράφεται από το Λογισµικό και 
µε ποιόν τρόπο υποστηρίζεται αυτή από το Λογισµικό. Επίσης, παρουσιάζει τι χρειάζεται να 
παρέχει ο χρήστης στο Λογισµικό.  

• Η Εγκατάσταση (Installation) περιγράφει τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση του 
λογισµικού στο Μηχάνηµα-Στόχος  

• Οι Οδηγίες (Instruction) παρέχουν, για κάθε εργασία:  
− Μια λειτουργική περιγραφή (what the task will achieve) 
− Προειδοποιήσεις (Do’s and don’t’s) 
− Παραµέτρους, που περιλαµβάνουν: 

(α) Απαιτούµενες 

(β) Προαιρετικές  

(γ) Προεπιλογές (Default options) 

− ∆ιαδικασίες, που περιλαµβάνουν:  

(α) Αρχική Εγκατάσταση και Εκκίνηση (Setup and initialisation) 

(β) Λειτουργίες εισαγωγής δεδοµένων (Input operations) 

(γ) Αναµενόµενα Αποτελέσµατα (What results to expect) 

− Πιθανά σφάλµατα και αιτίες (what to do when things go wrong) 

 

Τα Παραρτήµατα περιλαµβάνουν µηνύµατα λάθους (Error Messages) και διαδικασίες 
επανάκτησης (recovery procedures).  

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης λογισµικού πρόκειται να χρησιµοποιηθεί:  

• Από κάθε ενδιαφερόµενο για το υποσύστηµα ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιήσει το τµήµα 2 
(Επισκόπηση) για µια γρήγορη αναφορά στα περιεχόµενα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.  

• από τους χειριστές (operators) του υποσυστήµατος Εποπτευόµενων Φορέων οι οποίοι θα 
αναφέρονται κυρίως στο τµήµα 4 (Οδηγίες Χρήστη) 

• από τον διαχειριστή του υποσυστήµατος (System Administrator) ο οποίος θα αναφέρεται 
κυρίως στα τµήµατα 3 και 6 . 
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• από τον υπεύθυνο συντήρησης του υποσυστήµατος (maintenance personnel) για την 
εγκατάσταση  ο οποίος θα αναφέρεται κυρίως στο τµήµα 3 (Εγκατάσταση). 

 

1.2 Σκοπός Εγγράφου  

Ο σκοπός του εγχειριδίου χρήσης λογισµικού είναι να βοηθήσει τον χρήστη να 
λειτουργήσει και να συντηρήσει (Operation and Maintenance) το υποσύστηµα ∆ασών (A08). 

1.3 Παραποµπές - Σχετικά  

α/α Έγγραφο Παράγραφος Τίτλος Εφαρµ
ογή Αναφ. 

1] Quality 

1.1] ISO 9001     

1.2] U-PD Quality Manual  4.xx    

1.3] 

ESA PSS-05-0 

(Issue 2 1991) 

ESA Software 
Engineering Standards 

5.4.3 The Software User 
Manual X  

 Appendix C 
C.5 

SUM Table of 
contents   

1.4] 

ESA PSS-05-03 

(Issue 1 Oct 91)  

Guide to the Software 
Detailed Design and 
Production Phase 

Chapter 6 The Software User 
Manual X  
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2 .  Επ ι σ κ όπηση   

(OVERVIEW) 

Το υποσύστηµα ∆ασών σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την διαχείριση των ∆ασών από 
την Περιφέρεια και την προστασία του δασικού πλούτου. Οι λειτουργίες που υποστηρίζει το 
υποσύστηµα ∆ασών (A08) είναι: 

1. ∆ασικές Υπηρεσίες 
2. Αρχείο ∆ασών 
3. Αποθήκες Υλικών / Προϊόντα 
4. ∆ιαχειριστικές Μελέτες και Πίνακες Υλοτοµίας 
5. ∆ασικά Προγράµµατα και Έργα 
6. ∆ασικά Ανοµήµατα 
7. Υλοτοµίες 
8. Εκποίηση ∆ασικών Προϊόντων 
9. Πράξεις Χαρακτηρισµού 
10. Αποφάσεις Έγκρισης επεµβάσεων 
11. Πυρκαγιές 
12. Αναδασώσεις 
13. Παρακολούθηση Θήρας 
14. Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλµατος 
15. Φυτώρια 
16. Εκθέσεις 

Στο κείµενο που ακολουθεί θα περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες που υποστηρίζονται 
από το σύστηµα, µε τη σειρά που πρέπει να ενεργήσει ο χρήστης για να ολοκληρώσει τις 
ενέργειες του. 
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3 .  Ε γ κα τ άσ τ αση  

(Installation) 

Οι εµπλεκόµενοι µε την εκτέλεση των Εφαρµογών ρόλοι µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρείς 
κατηγορίες: 

a) Καθήκοντα ∆ιαχειριστή (Administrator) που µπορεί να καθορίζει τα δικαιώµατα εκτέλεσης 
µίας Εφαρµογής από µία Οργανωτική Μονάδα και παραµετροποιεί τους συγκεκριµένους 
χρήστες (ή οµάδες χρηστών)  σε σχέση µε τους εµπλεκόµενους Ρόλους. 

b) ∆ικαιώµατα Υπευθύνων Χρηστών που µπορούν να εκτελέσουν τα ενεργά σενάρια χρήσης 
µε λήψη αποφάσεων 

c) ∆ικαιώµατα απλών Χρηστών που περιορίζονται στο να έχουν το δικαίωµα να 
ενηµερωθούν για τα καταχωρηµένα στοιχεία. 

d) ∆ικαιώµατα δηµιουργίας Εκθέσεων και Εκτυπώσεων που µπορούν να είναι διακριτά χωρίς 
να αποκλείεται να δοθεί η δυνατότητα στους (a), (b) και (c) να δοθεί, από τον (a). 

Όπως ορίζεται και στο έγγραφο SUIG διατίθενται δύο τρόποι εκτέλεσης των 
Εφαρµογών: 

i) Σαν Java Applet, τρόπος εκτέλεσης που επιτρέπει να µη γίνεται τοπική εγκατάσταση 
βιβλιοθηκών κλάσεων. 

ii) Μέσω του Java Web Start που δεν πρόκειται µεν για thin client αλλά επιτρέπει να γίνεται 
αυτόµατο deployment και η ταχύτητα εκτέλεσης να βελτιστοποιηθεί. 

Σε επίπεδο µηχανής Client µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας Web Browser (MS Explorer 
6, Netscape 6.5, Mozilla 1.6, Opera 7, ή νεώτερες εκδόσεις) µε τις εξής προϋποθέσεις: 

• Η συµβατική υποχρέωση δεν καλύπτει παλαιές µηχανές και εγγυάται ασφαλή 
λειτουργία σε Windows (έκδοση 2000, XP, ή νεώτερη), Linux (Redhat, Suse, 
Mandrake), Unix (Solaris, HP-UX, AIX). 

• Η µηχανή του client πρέπει να είναι java-enabled µε έκδοση 1.4.2 του JRE (Java 
Runtime Environment) ή νεώτερη 

• Πρέπει να έχει γίνει ενεργοποίηση της Java (applets, Java Web Start) στον 
χρησιµοποιούµενο Web Browser του Client. 
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4 .  Οδηγ ί ε ς  

(INSTRUCTIONS) 

Το Υ/Σ ∆ασών αποτελείται αναλυτικά από τις παρακάτω λειτουργίες. 
 
• ∆ασικές υπηρεσίες 

o ∆ασικές – Υφιστάµενες Υπηρεσίες 
• Αρχείο ∆ασών 

o Καρτέλλα ∆άσους 
• Αποθήκες Υλικών/Προϊόντα 

o ∆ιαχείριση Αποθηκών 
o Καρτέλλα Προϊόντων 

• ∆ιαχειριστικές Μελέτες και Πίνακες Υλοτοµίας 
o ∆ιαχειριστική Μελέτη  
o Πίνακας Υλοτοµίας 
o Έκτακτες Καρπώσεις 

• ∆ασικά Προγράµµατα και Έργα 
• ∆ασικά Ανοµήµατα 

o ∆ασικά Ανοµήµατα 
o Παραβάτες 

• Υλοτοµίες 
o Αίτηση Υλοτοµίας 
o Άδεια Υλοτοµίας/Εγκατάστασης 
o Άδεια Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 
o Έγκριση Αυτεπιστασίας 
o Τελικό Πρωτόκολλο Εξελέγξεως ∆ασικών Προϊόντων 

•    Εκποίηση ∆ασικών Προϊόντων 
o Παραγωγή ∆ασοπονικών Προϊόντων 
o Εκποίηση ∆ασοπονικών Προϊόντων µε ∆ηµοπρασία 
o Εκποίηση ∆ασοπονικών Προϊόντων χωρίς ∆ηµοπρασία 

•    Πράξεις Χαρακτηρισµού 
o Αιτήσεις Χαρακτηρισµών 
o Χαρακτηρισµοί Εκτάσεων 

•    Αποφάσεις Έγκρισης Επεµβάσεων 
o Αλλαγή Χρήσης Έκτασης 

•    Πυρκαγιές 
o ∆ελτίο Πυρκαγιάς 

•    Αναδασώσεις 
o Αρχείο Αναδασώσεων 
o Αρχείο Αναδασωτέων Εκτάσεων 

•   Παρακολούθηση Θήρας 
o Κυνηγοί 
o Κυνηγετικοί Σύλλογοι 
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o Απαγορευµένες Περιοχές Θήρας 
o Αρχείο Θηραµάτων και Εποχών Κυνηγιού ανά Θήραµα 
o Αρχείο Εκτροφείων Θηραµάτων 
o Παραβάσεις/Μηνύσεις Θήρας 

• Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλµατος 
o Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλµατος 

• Φυτώρια 
o ∆ιαχείριση Φυτωρίων 
o Προµηθευτές 
o Καρτέλλα Φυτών 

• Εκθέσεις 
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4.1 ∆ασικές – Υφιστάµενες Υπηρεσίες 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ∆ασικών Υπηρεσιών και 
εκτελείται από την επιλογή:  ∆ασικές Υπηρεσίες -> ∆ασικές -Υφιστάµενες υπηρεσίες   

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των ∆ασικών Υπηρεσιών.  

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «∆ασικές Υπηρεσίες». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆ασικών Υπηρεσιών παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Για την διαχείριση των ∆ασικών Υπηρεσιών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 Κωδικός  Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Περιγραφή Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη.  

Τύπος Υπηρεσίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Νοµός  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα έπειτα από την 
επιλογή της Πόλης. 

Περιφέρεια Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα έπειτα από την 
επιλογή της Πόλης. 

Φορέας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε την τιµή 
‘Υπηρεσίες ∆ασών και ∆ασαρχείων’ έπειτα από την 
καταχώρηση της εγγραφής. 

Προϊστάµενη Αρχή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Προϊστάµενος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τίτλος Προϊσταµένου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τ.Κ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τηλέφωνο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Fax Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Email Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Web Address Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

  

Ο Χρήστης µετά την καταχώρηση της ∆ασικής Υπηρεσίας, µπορεί να διαχειριστεί τις υπο-
ενότητες  που περιέχουν τις σχετικές µε αυτόν πληροφορίες, που είναι οι εξής: 

Υφιστάµενες Υπηρεσίες 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Υφιστάµενων Υπηρεσιών και έχει τη 
δυνατότητα Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Υφιστάµενων Υπηρεσιών παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση των Υφιστάµενων Υπηρεσιών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Όνοµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τύπος Υπηρεσίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Προϊστάµενος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τίτλος Προϊσταµένου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ιέυθυνση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Πόλη / Περιοχή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

ΤΚ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τηλέφωνο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Fax Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Email Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Site Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

∆άση /∆ασικές Εκτάσεις 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των ∆ασών/∆ασικών Εκτάσεων στην καρτέλλα 
των οποίων έχει οριστεί ως ∆ασική Υπηρεσία το συγκεκριµένο ∆ασαρχείο και δεν έχει τη 
δυνατότητα εισαγωγής,διαγραφής και ενηµέρωσης εγγραφών. 

 

 

Για την διαχείριση των ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Ονοµασία δάσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Εξοπλισµός 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση του Εξοπλισµού και έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 
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Για την διαχείριση του Εξοπλισµού απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Μηχανήµατα / Οχήµατα Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη.  

 

Χωρική Αρµοδιότητα 
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Για την διαχείριση της Χωρικής Αρµοδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

 

4.1.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 
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4.1.2 Προειδοποιήσεις  
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4.2 Καρτέλλα ∆άσους 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ∆ασών και εκτελείται από την 
επιλογή: Αρχείο ∆ασών ->Καρτέλλα ∆άσους 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των ∆ασών.  

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Καρτέλλα ∆άσους». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Καρτέλλας ∆άσους παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Για την διαχείριση της Καρτέλλας ∆άσους απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός ∆άσους Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη.  

Ονοµασία ∆άσους Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη.  

∆ασική Έκταση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.  

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Όρος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

∆ασική Υπηρεσία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

∆ασοσκεπής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των Κλάσεων. 

Μερικώς ∆ασοσκεπής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
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των αντίστοιχων εδαφών των Κλάσεων. 

Αγροί / Καλλιέργειες Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των Κλάσεων. 

Γυµνή  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των Κλάσεων. 

Άγονος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των Κλάσεων. 

Λοιπές Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των Κλάσεων. 

Σύνολο επιφάνειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των εδαφών του δάσους. 

Ξυλώδης όγκος 
ανωρόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των Κλάσεων. 

Ξυλώδης όγκος 
υπορόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των Κλάσεων. 

Μέση ετήσια αύξηση 
ανορόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των Κλάσεων. 

Μέση ετήσια αύξηση 
υπορόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των Κλάσεων. 

Ώριµος ξυλώδης όγκος 
ανωρόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των Κλάσεων. 

Ώριµος ξυλώδης όγκος 
υπορόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των Κλάσεων. 

Σύνολο ξυλώδους 
κεφαλάιου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθριοισµα 
του ξυλώδους κεφαλαίου του δάσους. 

 

Ο χρήστης µετά την καταχώρηση της Καρτέλλας ∆άσους, µπορεί να διαχειριστεί τις υπο-
ενότητες  που περιέχουν τις σχετικές µε αυτόν πληροφορίες, που είναι οι εξής: 
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∆ιαχειριστικές Κλάσεις 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των ∆ιαχειριστικών Κλάσεων και έχει τη 
δυνατότητα Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆ιαχειριστικών Κλάσεων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των ∆ιαχειριστικών Κλάσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 
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Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.  

Ονοµασία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ασική Έκταση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

∆ασοσκεπής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των συστάδων. 

Μερικώς ∆ασοσκεπής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των συστάδων. 

Αγροί / Καλλιέργειες Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των συστάδων. 

Γυµνή  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των συστάδων. 

Άγονος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των συστάδων. 

Λοιπές Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων εδαφών των συστάδων. 

Σύνολο επιφάνειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των εδαφών της κλάσης. 

Ξυλώδης όγκος 
ανωρόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε τα αθροίσµατα 
των όγκων των συστάδων. 

Ξυλώδης όγκος 
υπορόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των συστάδων. 

Μέση ετήσια αύξηση 
ανορόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των συστάδων. 

Μέση ετήσια αύξηση 
υπορόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των συστάδων. 

Ώριµος ξυλώδης όγκος 
ανωρόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των συστάδων. 
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Ώριµος ξυλώδης όγκος 
υπορόφου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
των αντίστοιχων όγκων των συστάδων. 

Σύνολο ξυλώδους 
κεφαλάιου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
του ξυλώδους κεφαλαίου της κλάσης. 

 

Η οθόνη επεξεργασίας των Τµηµάτων και των Συστάδων της Κλάσης είναι η εξής: 

 

 Ο χρήστης επιλέγει το Τµήµα που θέλει και µε δεξί πλήκτρο στο ποντίκι µπορεί να το 
διαχειριστεί (για ενηµέρωση ή διαγραφή). Για να εισάγει ένα Τµήµα πατά δεξί πλήκτρο στο 
ποντίκι και «Νέα εγγραφή».Κατά την εισαγωγή και την ενηµέρωση εµφανίζεται η οθόνη: 
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Μέσω της συγκεκριµένης οθόνης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει η να 
ενηµερώσει και τις Συντεταγµένες του Τµήµατος επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία.Αρχικά 
εµφανίζεται η οθόνη µε την κατάσταση των Συντεταγµένων: 
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Για τη διαγραφή της καταχώρησης χρησιµοποιείται το εικονίδιο . 

Κάθε τµήµα µπορεί να αποτελείται από πολλές συστάδες. Ο χρήστης επιλέγει τη Συστάδα 
που θέλει και µε δεξί πλήκτρο στο ποντίκι µπορεί να τη διαχειριστεί (για ενηµέρωση ή 
διαγραφή). Για να εισάγει µία Συστάδα πατά δεξί πλήκτρο στο ποντίκι και «Νέα εγγραφή».Κατά 
την εισαγωγή και την ενηµέρωση εµφανίζεται η οθόνη: 
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Επιλέγοντας Επιφάνεια: 

 

Επιλέγοντας Περιγραφή: 
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Ο χρήστης έχει και εδώ τη δυνατότητα να καταχωρήσει η να ενηµερώσει τις 
Συντεταγµένες της Συστάδας και τις Πινακίδες/Χάρτες της. Αρχικά εµφανίζεται η οθόνη µε την 
κατάσταση των Συντεταγµένων: 
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Για τη διαγραφή της καταχώρησης χρησιµοποιείται το εικονίδιο . 

Για την διαχείριση των Τµηµάτων και των Συστάδων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Τµήµατα  

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ονοµασία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Περιγραφή/Στοιχεία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Συντεταγµένες 
τµήµατος 

 

Α.Φ.Χ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Νότος  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Συστάδες  

Κωδικός συστάδας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τοποθεσία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Επιφάνεια Συστάδας  

∆ασοσκεπής Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μερικώς ∆ασοσκεπής Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Αγροί / Καλλιέργειες Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Γυµνή  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Άγονος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Λοιπές Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Σύνολο επιφάνειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα της 
επιφάνειας της Συστάδας. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Ξυλώδης όγκος 
ανωρόφου 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ξυλώδης όγκος 
υπορόφου 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μέση ετήσια αύξηση 
ανορόφου 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μέση ετήσια αύξηση 
υπορόφου 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ώριµος ξυλώδης όγκος 
ανωρόφου 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ώριµος ξυλώδης όγκος 
υπορόφου 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σύνολο ξυλώδους 
κεφαλάιου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε το άθροισµα 
του ξυλώδους κεφαλαίου της Συστάδας. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Προτεινόµενα 
∆ιαχειριστικά Μέτρα 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Περιγραφή Συστάδας  

∆ασοπονικά είδη Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ιαχειριστική Μορφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Συγκόµωση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηλικία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ξυλοβρύθεια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Αναγέννηση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κατάσταση Ξυλώδους 
Κεφαλαίου 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υπερθαλάσσιο ύψος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έκθεση προς Ορίζοντα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κλίση  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Βασικό Πέτρωµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Ποιότητα Τόπου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έδαφος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Συντεταγµένες 
Συστάδας 

 

Α.Φ.Χ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Νότος  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Υ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

Ο χρήστης µετά την καταχώρηση της Κλάσης ∆άσους, µπορεί να διαχειριστεί τις υπο-
ενότητες  που περιέχουν τις σχετικές µε αυτή πληροφορίες, που είναι οι εξής: 

∆ασοπονικά Είδη 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των ∆ασοπονικών Ειδών και έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆ασοπονικών Ειδών παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να ενηµερωθεί για τα σύνολα των Όγκων της κάθε 
∆ιαχειριστικής Μελέτης που έχει πραγµατοποιηθεί για το συγκεκριµένο ∆άσος πατώντας το 
πλήκτρο Σύνολα Όγκων ανά ∆ιαχειριστική Μελέτη. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Συνόλων των Όγκων και δεν έχει τη 
δυνατότητα Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Συνόλων Όγκων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

Για την διαχείριση των ∆ασοπονικών Ειδών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

∆ασοπονικό Είδος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Σύνολα Όγκων  

Α/Α Μελέτης Ενηµερώνεται αυτόµατα από τις ∆ιαχειριστικές Μελέτες 

Ηµ/νία Έναρξης Μελέτης Ενηµερώνεται αυτόµατα από τις ∆ιαχειριστικές Μελέτες 

Ηµ/νία Λήξης Μελέτης Ενηµερώνεται αυτόµατα από τις ∆ιαχειριστικές Μελέτες 

Όγκος Πρόβλεψης Ενηµερώνεται αυτόµατα από τις ∆ιαχειριστικές Μελέτες 

Αποληφθείς Όγκος Ενηµερώνεται αυτόµατα από τις ∆ιαχειριστικές Μελέτες 
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Χλωρίδα 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση της Χλωρίδας και έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Χλωρίδας παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

Για την διαχείριση της Χλωρίδας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Βλάστηση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 
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Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

 Εδάφη 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Εδαφών και έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Εδαφών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Εδαφών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Περιγραφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Έκταση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 
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 Ορυκτά 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Ορυκτών και έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Ορυκτών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Ορυκτών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Πέτρωµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Έκταση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

Πανίδα 
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Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση της Πανίδας και έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Πανίδας παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση της Πανίδας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Τύπος Πανίδας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Ένδειξη 
Προστατευόµενου 
Είδους 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.Εάν το είδος έιναι 
προστατευόµενο τσεκάρει το τετράγωνο που αντιστοιχεί στο 
πεδίο 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

Τοποθεσίες 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Τοποθεσιών και έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

      Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Τοποθεσιών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Τοποθεσιών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Όνοµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Περιγραφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κωδικός (Θέσης) Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Όνοµα (Θέσης) Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Περιγραφή (Θέσης) Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια (Θέσης) Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

Προϊόντα 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Προϊόντων αλλά δεν έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής και ∆ιαγραφής εγγραφής. 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Προϊόντων παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Προϊόντων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Οικονοµικό έτος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το αύστηµα. 

Εισαγωγές Ενηµερώνεται αυτόµατα από το αύστηµα. 

Εξαγωγές Ενηµερώνεται αυτόµατα από το αύστηµα. 

Υπόλοιπο Ενηµερώνεται αυτόµατα από το αύστηµα. 

 

Προσωπικό 
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Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση του Προσωπικού και έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

 Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Προσωπικού παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση του Προσωπικού απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Υπάλληλος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Ιδιοκτησιακά ∆άσους 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Ιδιοκτησιακών του ∆άσους και έχει τη 
δυνατότητα Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Ιδιοκτησιακών του ∆άσους παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 

 

 Επιλέγοντας ∆ραστηριότητες Αγωγών: 
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 Επιλέγοντας Έγγραφα Αγωγών: 

 

 Επιλέγοντας ∆ιάδικοι: 

 

 Επιλέγοντας ∆ιαδοχή Τίτλων: 
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 Για την διαχείριση των Ιδιοκτησιακών του ∆άσους απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Απόφαση Αναγνώρισης Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Αρµόδιο Όργανο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Αγωγή Κυριότητας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία Προδικαστικής 
Απόφασης 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Προδικαστική Απόφαση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τύπος Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Φάκελος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία Εκδίκασης Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Επόµενη ∆ικάσιµος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Πραγµατογνώµων Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ραστηριότητες 
Αγωγών 

 

Κωδικός  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Περιγραφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έγγραφα Αγωγών  

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Περιγραφή Έγγράφου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ιάδικοι  

Όνοµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Επάγγελµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Τηλέφωνα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να δει τα Έγγραφα των Αγωγών επιλέγοντας το 
πλήκτρο Εικόνα(Έγγραφα Αγωγών). 

 

Συντεταγµένες ∆άσους 

 Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Συντεταγµένων και έχει τη δυνατότητα 
Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Ιδιοκτησιακών του ∆άσους παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Συντεταγµένων του ∆άσους απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α.Φ.Χ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.  

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Νότος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων 

 

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

∆ιαχειριστική Μελέτη/Πίνακας Υλοτοµίας/Έκτακτη Κάρπωση 

Για κάθε ∆άσος πρέπει να διατηρείται αρχείο των ∆ιαχειριστικών Μελετών, των 
Πινάκων Υλοτοµίας και των Έκτακτων Καρπώσεων που το αφορούν. Με χρήση των 
πλήκτρων ‘∆ιαχειριστική µελέτη’, ‘Πίνακας Υλοτοµίας’ και ‘Έκτακτη Κάρπωση’ ο χρήστης µπορεί 
να δει τις λεπτοµέρειες όπως αυτές αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους. ∆εν µπορεί όµως 
να εισάγει ή να διαγράψει εγγραφή. 

 

4.2.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή. 
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Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.2.2 Προειδοποιήσεις  
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4.3 ∆ιαχείριση Αποθηκών 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αποθηκών και εκτελείται από 
την επιλογή: Αποθήκες Υλικών / Προϊόντα -> ∆ιαχείριση Αποθηκών. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αποθηκών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «∆ιαχείριση Αποθηκών». ∆εν έχει όµως την δυνατότητα σ’αυτή την περίπτωση να 
εισάγει µία εγγραφή (πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής ) ή να διαγράψει (πατώντας το 
πλήκτρο της διαγραφής ). Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης 
(για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να 
εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αποθηκών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση των Αποθηκών του ∆άσους απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Ο.Τ.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα. 

Περιγραφή Ο.Τ.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα. 

Νοµός Ενηµερώνεται αυτόµατα. 

    

  Ο χρήστης µετά την καταχώρηση της Αποθήκης, µπορεί να διαχειριστεί την υπο-ενότητα 
Ισοζύγιο Αποθήκης. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Ισοζυγίων Αποθηκών του ∆άσους και έχει τη 
δυνατότητα Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Ισοζυγίων Αποθήκης παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

 

Για την διαχείριση των Ισοζυγίων Αποθήκης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
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 Οικονοµικό Έτος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από 
υπολογισµούς. 

Εισαγωγές Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από 
υπολογισµούς. 

Εξαγωγές Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από 
υπολογισµούς. 

Υπόλοιπο Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από 
υπολογισµούς. 

 

4.3.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή. 

Η ενηµέρωση εγγραφής µπορεί επίσης να γίνει πατώντας δεξί κλικ στη λίστα 
εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία.  

4.3.2 Προειδοποιήσεις  
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4.4 Καρτέλλα Προϊόντων 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Προϊόντων που παράγονται 
από το ∆άσος και εκτελείται από την επιλογή: Αποθήκες Υλικών/Προϊόντα ->Καρτέλλα 
Προϊόντων 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Προϊόντων.  

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 59 

 

  

Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Καρτέλλα Προϊόντων». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας 
το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Καρτέλλας Προϊόντος παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Για την διαχείριση της Καρτέλλας Προϊόντος απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Ταξινόµησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από 
υπολογισµό. 

Περιγραφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.  

Μονάδα Μέτρησης Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Κατηγορία Ξυλείας Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Κατηγορία Χρήσης Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

∆ασοπονικό Είδος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Κατηγορία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Φ.Π.Α Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Τελευταία Τιµή Πώλησης Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Πληροφορίες Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

4.4.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή. 

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.4.2 Προειδοποιήσεις 
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4.5 ∆ιαχειριστική Μελέτη 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Μελετών του ∆άσους και 
εκτελείται από την επιλογή: ∆ιαχειριστικές Μελέτες και Πίνακες Υλοτοµίας      -
>∆ιαχειριστική Μελέτη 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των ∆ιαχειριστικών Μελετών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «∆ιαχειριστική Μελέτη». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας 
το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆ιαχειριστικών Μελετών παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Ο χρήστης συµπληρώνει τα κύρια στοιχεία της ∆ιαχειριστικής Μελέτης στο πάνω µέρος 
της οθόνης και συµπληρώνονται αυτόµατα και τα άλλα στοιχεία ανάλογα µε το ∆άσος που 
επιλέχθηκε, της Έναρξη Μελέτης και τη ∆ιάρκειά της. Τις εγγραφές που εµφανίζονται µπορεί να 
τις διαγράψει ή να τις ενηµερώσει,δεν µπορεί να εισάγει καινούρια. Με διπλό κλικ σε κάθε 
εγγραφή ∆ασοπονικού Είδους εµφανίζεται η Ανάλυση Όγκου Πρόβλεψης και Αποληφθέντα 
Όγκου ανά Συστάδα Τµήµατος ανά Τµήµα και Συστάδα. Ο χρήστης έπειτα έχει τη δυνατότητα 
να καταχωρήσει τους Όγκους Πρόβλεψης ανά Συστάδα.Οι Αποληφθέντες Όγκοι εµφανίζονται 
αυτόµατα και ενηµερώνονται από τα ∆ελτία Καταµέτρησης Όγκων.Τα αθροίσµατα των Όγκων 
του ∆άσους και τα αθροίσµατα των Όγκων ανά Κλάση υπολογίζονται επίσης αυτόµατα. 

Για την διαχείριση των ∆ιαχειριστικών Μελετών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α/Α Μελέτης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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Έγκριση   Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆άσος Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Συντάκτης Μελετητής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έναρξη Μελέτης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιάρκεια  Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Παρατάσεις Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Λήξη Μελέτης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιαχειριστική Κλάση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

∆ασοπονικό Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Κατηγορία Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Όγκος Πρόβλεψης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αποληφθείς Όγκος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
Καταµέτρησης. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έτος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Ηµ/νία λήξης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Συστάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Όγκος Πρόβλεψης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αποληφθείς Όγκος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
Καταµέτρησης. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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4.5.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

Στην διαγραφή πρέπει ο χρήστης να είναι εξουδιοτηµένος. ∆εν επιτρέπεται η 
διαγραφή ∆ιαχειριστικής Μελέτης αν έχουν καταχωρηθεί ∆ελτία Καταµέτρησης για τη 
συγκεκριµένη Μελέτη. 
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4.6 Πίνακας Υλοτοµίας 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Πινάκων Υλοτοµίας του 
∆άσους και εκτελείται από την επιλογή: ∆ιαχειριστικές Μελέτες και Πίνακες Υλοτοµίας      
->Πίνακας Υλοτοµίας 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Πινάκων Υλοτοµίας. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

5. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
6. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
7. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
8. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Πίνακας Υλοτοµίας». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Πινάκων Υλοτοµίας παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Ο χρήστης συµπληρώνει τα κύρια στοιχεία του Πίνακα Υλοτοµίας στο πάνω µέρος της 
οθόνης και συµπληρώνονται αυτόµατα και τα άλλα στοιχεία ανάλογα µε το ∆άσος που 
επιλέχθηκε, της Έναρξη Μελέτης και τη ∆ιάρκειά της. Τις εγγραφές που εµφανίζονται µπορεί να 
τις διαγράψει ή να τις ενηµερώσει,δεν µπορεί να εισάγει καινούρια. Με διπλό κλικ σε κάθε 
εγγραφή ∆ασοπονικού Είδους εµφανίζεται η Ανάλυση Όγκου Πρόβλεψης και Αποληφθέντα 
Όγκου ανά Συστάδα Τµήµατος ανά Τµήµα και Συστάδα. Ο χρήστης έπειτα έχει τη δυνατότητα 
να καταχωρήσει τους Όγκους Πρόβλεψης ανά Συστάδα.Οι Αποληφθέντες Όγκοι εµφανίζονται 
αυτόµατα και ενηµερώνονται από τα ∆ελτία Καταµέτρησης Όγκων.Τα αθροίσµατα των Όγκων 
του ∆άσους και τα αθροίσµατα των Όγκων ανά Κλάση υπολογίζονται επίσης αυτόµατα. 

Για την διαχείριση των Πινάκων Υλοτοµίας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α/Α Πίνακα Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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Έγκριση   Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆άσος Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

∆ιαχειριστική Περίοδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Συντάκτης Μελετητής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έναρξη Μελέτης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιάρκεια  Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Παρατάσεις Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Λήξη Μελέτης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιαχειριστική Κλάση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

∆ασοπονικό Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Κατηγορία Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Όγκος Πρόβλεψης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αποληφθείς Όγκος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
Καταµέτρησης. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έτος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Ηµ/νία λήξης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Συστάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Όγκος Πρόβλεψης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αποληφθείς Όγκος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
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Καταµέτρησης. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

  

4.6.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

Στην διαγραφή πρέπει ο χρήστης να είναι εξουδιοτηµένος. ∆εν επιτρέπεται η 
διαγραφή Πίνακα Υλοτοµίας αν έχουν καταχωρηθεί ∆ελτία Καταµέτρησης για το 
συγκεκριµένο Πίνακα. 
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4.7 Έκτακτες Καρπώσεις 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Έκτακτων Καρπώσεων του 
∆άσους και εκτελείται από την επιλογή: ∆ιαχειριστικές Μελέτες και Πίνακες Υλοτοµίας      
->Έκτακτες Καρπώσεις 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Έκτακτων Καρπώσεων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

9. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
10. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
11. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
12. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Έκτακτες Καρπώσεις». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας 
το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Έκτακτων Καρπώσεων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Ο χρήστης συµπληρώνει τα κύρια στοιχεία των Έκτακτων Καρπώσεων στο πάνω µέρος 
της οθόνης και συµπληρώνονται αυτόµατα και τα άλλα στοιχεία ανάλογα µε το ∆άσος που 
επιλέχθηκε, της Έναρξη Μελέτης και τη ∆ιάρκειά της. Τις εγγραφές που εµφανίζονται µπορεί να 
τις διαγράψει ή να τις ενηµερώσει,δεν µπορεί να εισάγει καινούρια. Ο χρήστης έπειτα έχει τη 
δυνατότητα να καταχωρήσει τους Όγκους Πρόβλεψης ανά Συστάδα.Οι Αποληφθέντες Όγκοι 
εµφανίζονται αυτόµατα και ενηµερώνονται από τα ∆ελτία Καταµέτρησης Όγκων.Τα αθροίσµατα 
των Όγκων του ∆άσους και τα αθροίσµατα των Όγκων ανά Κλάση υπολογίζονται επίσης 
αυτόµατα. 

Για την διαχείριση των Έκτακτων Καρπώσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α/Α Πίνακα Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Έγκριση   Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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∆άσος Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

∆ιαχειριστική Περίοδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Συντάκτης Μελετητής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έναρξη Μελέτης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιάρκεια  Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Παρατάσεις Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Λήξη Μελέτης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιαχειριστική Κλάση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

∆ασοπονικό Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Κατηγορία Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Όγκος Πρόβλεψης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αποληφθείς Όγκος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
Καταµέτρησης. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έτος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Ηµ/νία λήξης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Συστάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Όγκος Πρόβλεψης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αποληφθείς Όγκος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
Καταµέτρησης. 
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Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

  

4.7.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

Στην διαγραφή πρέπει ο χρήστης να είναι εξουδιοτηµένος. ∆εν επιτρέπεται η 
διαγραφή Έκτακτης Κάρπωσης αν έχουν καταχωρηθεί ∆ελτία Καταµέτρησης για τη 
συγκεκριµένη Κάρπωση. 
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4.8 ∆ασικά Ανοµήµατα 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ∆ασικών Ανοµηµάτων και την 
πορεία τους και εκτελείται από την επιλογή: ∆ασικά Ανοµήµατα -> ∆ασικά Ανοµήµατα 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των ∆ασικών Ανοµηµάτων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «∆ασικά Ανοµήµατα». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆ασικών Ανοµηµάτων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Επιλέγοντας  Παραβάτες: 

 

Επιλέγοντας Πράξεις: 
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Επιλέγοντας Πρόστιµα και πληρωµές: 

 

Επιλέγοντας Κατασχέσεις: 

 

Επιλέγοντας Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής: 
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Επιλέγοντας Καταθέσεις Μαρτύρων εµφανίζεται : 

 

Σε όλες αυτές τις επιλογές υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής,διαγραφής και ενηµέρωσης 
εγγραφής. 

Για την διαχείριση των ∆ασικών Ανοµηµάτων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 Αριθµός Υπόθεσης 

 

Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆άσος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ιδιοκτησία   Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασική Θέση Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Είδος Παράβασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ηµ/νία παράβασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έκταση Παράβασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αξία ζηµιάς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Μήνυσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μηνυτής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ενδιαφερόµενη Αρχή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Απόφαση ∆ικαστηρίου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Πόλη  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Πόλης. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Παραβάτες  

Παραβάτες Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Πράξεις  

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ενέργεια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Αρχή  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Πρόστιµα και 
Πληρωµές 

 

Αριθµός Προστίµου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έτος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία από Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία έως Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ποσό προστίµου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τύπος Προστίµου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός Βεβαίωσης ∆ΟΥ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία Βεβαίωσης ∆ΟΥ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ποσό Πληρωµής Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία Πληρωµής Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Εισήγηση για ∆ιαγραφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ιαγραφή Προστίµων Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κατασχέσεις  

Κατασχεθέν Είδος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία Κατάσχεσης Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Αποθήκη Φύλαξης  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ηµ/νία Επιστροφής Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Πρωτόκολλο 
∆ιοικητικής Αποβολής 

 

Αποφάσεις/Πρωτόκολλα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµ/νία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Καταθέσεις 
Μαρτύρων 

 

Ονοµατεπώνυµο  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ιδιότητα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Περιεχόµενο Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ικαστική Παράσταση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

    Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του ∆ασικού Ανοµήµατος, µπορεί να διαχειριστεί τις υπο-
ενότητες  που περιέχουν τις σχετικές µε αυτό πληροφορίες, που είναι οι εξής: 

Χάρτης 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Συντεταγµένων του ∆άσους και έχει τη 
δυνατότητα Εισαγωγής,∆ιαγραφής και Ενηµέρωσης εγγραφής. 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Συντεταγµένων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Συντεταγµένων του ∆άσους απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α.Φ.Χ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη.  

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων 

 

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

        Στοιχεία Μηνυτή 

 Με την επιλογή αυτής της υποενότητας εµφανίζονται τα πλήρη στοιχεία του Μηνυτή που 
έχουν καταχωρηθεί και δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους. 

 Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Μηνυτή παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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Εισαγωγή Παραβάτη 

 Με την επιλογή αυτής της υποενότητας ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει και µέσω αυτής 
της φόρµας τα στοιχεία του Παραβάτη.Η λειτουργία περιγράφεται αναλυτικά στην επόµενη 
ενότητα. 

Στοιχεία Παραβάτη  

 Με την επιλογή αυτής της υποενότητας εµφανίζονται τα πλήρη στοιχεία του Παραβάτη 
που έχουν καταχωρηθεί στη λειτουργία Παραβάτες. 

 Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Παραβάτη παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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4.8.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.8.2 Προειδοποιήσεις 
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4.9 Παραβάτες 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Παραβατών και εκτελείται 
από την επιλογή: ∆ασικά Ανοµήµατα -> Παραβάτες. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Παραβατών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 
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Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 

  

Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Στοιχεία Παραβατών». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας 
το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Παραβατών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση των Παραβατών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Επώνυµο Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Όνοµα Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Όνοµα Πατρός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Όνοµα Μητρός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Γέννησης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Επάγγελµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Α.Φ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Α.∆.Τ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Ηµ/νία Έκδοσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιέυθυνση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τηλέφωνα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

 

4.9.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

Στην µεταβολή ο χρήστης µπορεί να αλλάξει όλα τα πεδία. 

4.9.2 Προειδοποιήσεις 
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4.10 Αίτηση Υλοτοµίας 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αιτήσεων Υλοτοµίας και 
εκτελείται από την επιλογή: Υλοτοµίες -> Αίτηση Υλοτοµίας. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αιτήσεων Υλοτοµιών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

5. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
6. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
7. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
8. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Αίτηση Υλοτοµίας». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αιτήσεων Υλοτοµιών παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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 Επιλέγοντας Άδειες Υλοτοµίας εµφανίζονται όλες οι Άδειες που αντιστοιχούν στη 
συγκεκριµένη Αίτηση Υλοτοµίας: 

 

 Επιλέγοντας Άδεια Υλοτοµίας Χωρίς Τέλη εµφανίζονται όλες οι Άδειες χωρίς Τέλη που 
αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη Αίτηση Υλοτοµίας: 
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 Επιλέγοντας Έγκριση Αυτεπιστασίας εµφανίζονται όλες οι Εγκρισεις Αυτεπιστασίας που 
αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη Αίτηση Υλοτοµίας: 

 

 Επιλέγοντας Πρωτόκολλο Τελικής Εξέλεγξης εµφανίζονται όλα τα Πρωτόκολλα Τελικής 
Εξέλεγξης που αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη Αίτηση Υλοτοµίας: 

 

Στις επιλογές Άδειες Υλοτοµίας, Άδεια Υλοτοµίας Χωρίς Τέλη και Έγκριση Αυτεπιστασίας 
υπάρχει η δυνατότητα να µπορεί ο χρήστης να πληροφορηθεί για τα Πρωτόκολλα που 
αντιστοιχούν σε κάθε µία από τις Άδειες και Εγκρίσεις.Αυτό πραγµατοποιείται κάνοντας δεξί κλικ 
και επιλέγοντας Πρωτόκολλα. 
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Εµφανίζεται η οθόνη: 

 

Για την διαχείριση των Αιτήσεων Υλοτοµίας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Αίτησης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Αίτησης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 
υποενότητας Αναζήτηση Πρωτοκόλλου. 

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 98 

 

υποενότητας Αναζήτηση Πρωτοκόλλου. 

Ονοµ/νο αιτούντος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ιεύθυνση Αιτούντος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ήµος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασικός Συνεταιρισµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆άσος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασική Θέση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ήµος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νόµος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τρόπος Υλοτόµησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Άδειες Υλοτοµίας  

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας 

Αριθµός Άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας 
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Ηµ/νία Άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας 

Αριθµός Έγκρισης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας 

Ηµ/νία Έγκρισης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας 

Υπεύθυνος Υπάλληλος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας 

Ποσό Είσπραξης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας 

Άδεια Υλοτοµίας 
χωρίς Τέλη 

 

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 

Αριθµός Άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 

Ηµ/νία Άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 

Αριθµός Έγκρισης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 

Ηµ/νία Έγκρισης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 

Υπεύθυνος Υπάλληλος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 

Ποσό άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των Αδειών 
Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 

Έγκριση 
Αυτεπιστασίας 

 

Αριθµός Έγκρισης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας. 

Ηµ/νία έγκρισης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
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Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας. 

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας. 

∆ήµος ∆άσους  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας. 

Νοµός ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας. 

Θέµα  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας. 

Σχόλια Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας. 

Πρωτόκολλο Τελικής 
Εξέλεγξης 

 

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Τελικής Εξέλεγξης 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Τελικής Εξέλεγξης 

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Τελικής Εξέλεγξης 

Αριθµός ∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Τελικής Εξέλεγξης 

Ηµ/νία ∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Τελικής Εξέλεγξης 

Φορέας ∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Τελικής Εξέλεγξης 

Ονοµατεπώνυµο 
Υλοτόµου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Τελικής Εξέλεγξης 

∆ασικός Συνεταιρισµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Τελικής Εξέλεγξης 
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4.10.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.10.2  Προειδοποιήσεις 
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4.11 Άδεια Υλοτοµίας/Εγκατάστασης 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αδειών 
Υλοτοµίας/Εγκατάστασης και εκτελείται από την επιλογή: Υλοτοµίες -> Άδεια 
Υλοτοµίας/Εγκατάστασης. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αδειών Υλοτοµίας/Εγκατάστασης. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

9. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
10. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
11. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
12. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Άδεια Υλοτοµίας/Εγκατάστασης». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αδειών Υλοτοµιών/Εγκατάστασης παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Στα Στοιχεία Υλοτοµίας ο χρήστης µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει µία 
εγγραφή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. Οι λειτουργίες αυτές 
γίνονται ανενεργές όταν δηµιουργηθεί Πρωτόκολλο Εγκατάστασης για τη συγκεκριµένη 
Υλοτοµία. 

Για την διαχείριση των Αδειών Υλοτοµίας/Εγκατάστασης απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Άδειας Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Άδειας Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αίτηση Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας  

∆ασική Θέση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

∆ήµος ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

Νοµός ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

Ονοµατεπώνυµο 
Υλοτόµου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

Νοµός Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

∆ήµος/Κοινότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

∆ιεύθυνση Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

∆ασικός Συνεταιρισµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

∆ΟΥ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Υπεύθυνος Υπάλληλος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία Υλοτοµίας  

∆ιαχειριστική Κλάση Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τµήµα Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Συστάδα Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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∆ασοπονικό Είδος Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κατηγορία Ξυλείας Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασικό Προϊόν Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μίσθωµα κατά Μονάδα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

ΦΠΑ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό ΦΠΑ Υπολογίζεται Αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σύνολο Υπολογίζεται Αυτόµατα από το σύστηµα. 

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση της Άδειας Υλοτοµίας, µπορεί να διαχειριστεί τις υπο-
ενότητες  που περιέχουν τις σχετικές µε αυτή πληροφορίες, που είναι οι εξής: 

Απόδειξη Προπληρωµής  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Απόδειξης Προπληρωµής παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει την Απόδειξη µε το πλήκτρο . 

Για την διαχείριση της Απόδειξης Προπληρωµής απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα 

Ηµ/νία  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα 

Τύπος Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα 

Υπόχρεος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τράπεζα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός ∆όσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ποσό Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Φ.Π.Α Υπολογίζεται Αυτόµατα από το σύστηµα 

Σύνολο Υπολογίζεται Αυτόµατα από το σύστηµα 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

Πρωτόκολλο Εγκατάστασης 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Επιλέγοντας Εξελέγξεις εµφανίζονται τα Στοιχεία Υλοτοµίας που καταχωρήθηκαν στην 
Άδεια Υλοτοµίας. Στα Στοιχεία Υλοτοµίας ο χρήστης µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει 
µία εγγραφή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. Μπορεί επίσης 
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Καταµέτρηση ανά Συστάδα Τµήµατος να δηµιουργήσει ∆ελτίο 
Καταµέτρησης και να καταχωρήσει τους Αποληφθέντες Όγκους για κάθε Συστάδα Τµήµατος του 
∆άσους. Οι λειτουργίες αυτές γίνονται ανενεργές όταν δηµιουργηθεί Πρωτόκολλο 
Παραλαβής/Παράδοσης για το συγκεκριµένο Πρωτόκολλο Εγκατάστασης. 

Επιλέγοντας Καταµέτρηση ανά Συστάδα Τµήµατος ο χρήστης αρχικά βλέπει την 
κατάσταση των Καταµετρήσεων ανά Συστάδα και έχει τη δυνατότητα Εισαγωγής,∆ιαγραφής και 
Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Καταµετρήσεων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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 Πατώντας την επιλογή Συµβαλλόµενοι ο χρήστης µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή 
ενηµερώσει µία εγγραφή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία: 

 

Για την διαχείριση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Προαιρετική Καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία 
Πρωτοκόλλου Προαιρετική Καταχώρηση από το χρήστη. 

Αριθµός Άδειας  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µάεσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Ηµεροµηνία Άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µάεσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Ονοµατεπώνυµο 
Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µάεσω της Άδειας 

Υλοτοµίας. 

∆ιεύθυνση Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µάεσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ασικός Συνεταιρισµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µάεσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Αριθµός ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Ηµεροµηνία ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Είδος Εργασιών Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Έναρξη Υλοτοµίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

∆ιάρκεια Υλοτοµίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Λήξη Υλοτοµίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Υπεύθυνος Υπάλληλος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 
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Τίτλος Υπευθύνου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

∆άσος  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µάεσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ήµος ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µάεσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ασική Θέση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µάεσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Νοµός ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µάεσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ιαχειριστική Μελέτη Υποχρεωτική Καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Εξελέγξεις  

∆ιαχειριστική Κλάση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Τµήµα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Συστάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ασοπονικό Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ελτίο Καταµέτρησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
Καταµέτρησης που καταχωρείται. 

Κατηγορία Ξυλείας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ασικό Προϊόν Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Υπάλληλος Σύνταξης Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ποιότητα Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Μ/Μ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Μίσθωµα/Κόστος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Ποσό Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Σύνολο Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Συµβαλλόµενοι  

Συµβαλλόµενος 
Υπάλληλος 

Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Εξωτερικοί Συνεργάτες Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έγγραφο Έγκρισης Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

 

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, µπορεί να διαχειριστεί 
τις υπο-ενότητες  που περιέχουν τις σχετικές µε αυτό πληροφορίες, που είναι οι εξής: 

 Πρωτόκολλο Παραλαβής / Παράδοσης 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Παράδοσης παρουσιάζει 
την παρακάτω µορφή: 
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Επιλέγοντας Στοιχεία Παραλαβής/Παράδοσης εµφανίζονται τα Στοιχεία Υλοτοµίας που 
υπήρχαν στο Πρωτόκολλο Εγκατάστασης. Στα Στοιχεία Παραλαβής/Παράδοσης ο χρήστης δεν 
µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει εγγραφή. 
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 Επιλέγοντας Συµβαλλόµενοι ο χρήστης µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει µία 
εγγραφή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία: 

 

Για την διαχείριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Παράδοσης απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Υποχρεωτική Καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία 
Πρωτοκόλλου Υποχρεωτική Καταχώρηση από το χρήστη. 

Ονοµατεπώνυµο 
Υλοτόµου / Μετατοπιστή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ήµος Υλοτόµου / 
Μετατοπιστή Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 

του Ονοµατεπώνυµου 

∆ιεύθυνση Υλοτόµου / 
Μετατοπιστή Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 

του Ονοµατεπώνυµου 

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Νοµός Υλοτόµου / 
Μετατοπιστή Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 

του Ονοµατεπώνυµου 

∆ασική Θέση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

∆ήµος ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Νοµός ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Φορέας ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός ∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Ηµ/νία ∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Φορέας Καταµέτρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Απόδειξη Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Παραλαβής/Παράδοσ
ης 

 

∆ιαχειριστική Κλάση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Τµήµα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Συστάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ασοπονικό Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ελτίο Καταµέτρησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
Καταµέτρησης που καταχωρείται. 

Κατηγορία Ξυλείας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ασικό Προϊόν Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Ποιότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
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Υλοτοµίας. 

Μ/Μ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Μίσθωµα/Κόστος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Ποσό Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Σύνολο Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Συµβαλλόµενοι  

Υπάλληλος Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Εξωτερικοί Συνεργάτες Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έγγραφο Έγκρισης Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

 

 ∆ασικό Μίσθωµα 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆ασικών Μισθωµάτων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Για την διαχείριση του ∆ασικού Μισθώµατος απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Τύπος Παραστατικού  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Ηµεροµηνία  Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αριθµός Άδειας 
Υλοτοµίας  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 

Υλοτοµίας  

Ηµ/νία  Άδειας 
Υλοτοµίας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 

Υλοτοµίας  

Υπόχρεος / ∆ικαιούχος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Τράπεζα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Κατηγορία Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Μ.Μ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Τιµή Μονάδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Ποσό Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Ποσό Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Συνολικό Ποσό Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

 

4.11.1  Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 
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4.11.2  Προειδοποιήσεις 
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4.12 Άδεια Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αδειών Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 
και εκτελείται από την επιλογή: Υλοτοµίες -> Άδεια Υλοτοµίας χωρίς Τέλη 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αδειών Υλοτοµίας χωρίς Τέλη. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

13. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
14. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
15. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
16. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Άδεια Υλοτοµίας χωρίς Τέλη». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αδειών Υλοτοµιών χωρίς Τέλη παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Στα Στοιχεία Υλοτοµίας ο χρήστης µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει µία 
εγγραφή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία.  

Για την διαχείριση των Αδειών Υλοτοµίας/Εγκατάστασης απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Άδειας Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Άδειας Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αίτηση Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας  

∆ασική Θέση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
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Υλοτοµίας 

∆ήµος ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

Νοµός ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

∆ιοικητική Περιφέρεια Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Ονοµατεπώνυµο 
Υλοτόµου 

Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

Νοµός Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

∆ήµος Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

∆ιεύθυνση Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

Ποσό Άδειας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υπεύθυνος Υπάλληλος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία Υλοτοµίας  

∆ιαχειριστική Κλάση Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τµήµα Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Συστάδα Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασοπονικό Είδος Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Κατηγορία Ξυλείας Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασικό Προϊόν Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μίσθωµα κατά Μονάδα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

ΦΠΑ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό ΦΠΑ Υπολογίζεται Αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σύνολο Υπολογίζεται Αυτόµατα από το σύστηµα. 

4.12.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.12.2  Προειδοποιήσεις 
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4.13 Έγκριση Αυτεπιστασίας 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας και 
εκτελείται από την επιλογή: Υλοτοµίες -> Έγκριση Αυτεπιστασίας. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

17. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
18. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
19. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
20. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Έγκριση Αυτεπιστασίας». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Στα Στοιχεία Υλοτοµίας ο χρήστης µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει µία 
εγγραφή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. Οι λειτουργίες αυτές 
γίνονται ανενεργές όταν δηµιουργηθεί Πρωτόκολλο Εγκατάστασης για τη συγκεκριµένη 
Έγκριση. 

Για την διαχείριση των Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Έγκρισης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Έγκρισης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αίτηση Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας  

∆ήµος ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
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Υλοτοµίας 

Νοµός ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Αίτησης 
Υλοτοµίας 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία Υλοτοµίας  

∆ιαχειριστική Κλάση Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τµήµα Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Συστάδα Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασοπονικό Είδος Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κατηγορία Ξυλείας Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασικό Προϊόν Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μίσθωµα κατά Μονάδα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

ΦΠΑ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό ΦΠΑ Υπολογίζεται Αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σύνολο Υπολογίζεται Αυτόµατα από το σύστηµα. 
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 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση της  Έγκρισης Αυτεπιστασίας, µπορεί να διαχειριστεί την 
υπο-ενότητα Πρωτόκολλο Εγκατάστασης : 

Πρωτόκολλο Εγκατάστασης 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 

 

 Επιλέγοντας Εξελέγξεις εµφανίζονται τα Στοιχεία Υλοτοµίας που καταχωρήθηκαν στην 
Έγκριση Αυτεπιστασίας. Στα Στοιχεία Υλοτοµίας ο χρήστης µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή 
ενηµερώσει µία εγγραφή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. Μπορεί 
επίσης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Καταµέτρηση ανά Συστάδα Τµήµατος να δηµιουργήσει 
∆ελτίο Καταµέτρησης και να καταχωρήσει τους Αποληφθέντες Όγκους για κάθε Συστάδα 
Τµήµατος του ∆άσους. Οι λειτουργίες αυτές γίνονται ανενεργές όταν δηµιουργηθεί Πρωτόκολλο 
Παραλαβής/Παράδοσης για το συγκεκριµένο Πρωτόκολλο Εγκατάστασης. 
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Επιλέγοντας Καταµέτρηση ανά Συστάδα Τµήµατος ο χρήστης αρχικά βλέπει την 
κατάσταση των Καταµετρήσεων ανά Συστάδα και έχει τη δυνατότητα Εισαγωγής,∆ιαγραφής και 
Ενηµέρωσης εγγραφής. 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Καταµετρήσεων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

 

Επιλέγοντας Συµβαλλόµενοι ο χρήστης µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει µία εγγραφή 
κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία: 
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Για την διαχείριση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Προαιρετική Καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία 
Πρωτοκόλλου Προαιρετική Καταχώρηση από το χρήστη. 

Αριθµός Άδειας  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Ηµεροµηνία Άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Ονοµατεπώνυµο 
Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 

Αυτεπιστασίας. 

∆ιεύθυνση Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

∆ασικός Συνεταιρισµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Αριθµός ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Ηµεροµηνία ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Είδος Εργασιών Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Έναρξη Υλοτοµίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

∆ιάρκεια Υλοτοµίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Λήξη Υλοτοµίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Υπεύθυνος Υπάλληλος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Τίτλος Υπευθύνου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

∆άσος  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

∆ήµος ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 
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∆ασική Θέση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Νοµός ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

∆ιαχειριστική Μελέτη Υποχρεωτική Καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη 

Εξελέγξεις  

∆ιαχειριστική Κλάση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Τµήµα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Συστάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

∆ασοπονικό Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

∆ελτίο Καταµέτρησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
Καταµέτρησης που καταχωρείται. 

Κατηγορία Ξυλείας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

∆ασικό Προϊόν Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Υπάλληλος Σύνταξης Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ποιότητα Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Μ/Μ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Μίσθωµα/Κόστος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 133 

 

Αυτεπιστασίας. 

Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Ποσό Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Σύνολο Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µέσω της Έγκρισης 
Αυτεπιστασίας. 

Συµβαλλόµενοι  

Συµβαλλόµενος 
Υπάλληλος 

Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Εξωτερικοί Συνεργάτες Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έγγραφο Έγκρισης Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

 

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, µπορεί να διαχειριστεί 
τις υπο-ενότητες  που περιέχουν τις σχετικές µε αυτό πληροφορίες, που είναι οι εξής: 

 Πρωτόκολλο Παραλαβής / Παράδοσης 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Παράδοσης παρουσιάζει 
την παρακάτω µορφή: 
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Επιλέγοντας Στοιχεία Παραλαβής/Παράδοσης εµφανίζονται τα Στοιχεία Υλοτοµίας που 
υπήρχαν στο Πρωτόκολλο Εγκατάστασης. Στα Στοιχεία Παραλαβής/Παράδοσης ο χρήστης δεν 
µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει εγγραφή. 
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 Επιλέγοντας Συµβαλλόµενοι ο χρήστης µπορεί να εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει µία 
εγγραφή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία: 

 

 Για την διαχείριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Παράδοσης απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Υποχρεωτική Καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία 
Πρωτοκόλλου Υποχρεωτική Καταχώρηση από το χρήστη. 

Ονοµατεπώνυµο 
Υλοτόµου / Μετατοπιστή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ιεύθυνση Υλοτόµου / 
Μετατοπιστή Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 

του Ονοµατεπώνυµου 

∆ήµος Υλοτόµου / 
Μετατοπιστή Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 

του Ονοµατεπώνυµου 

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Νοµός Υλοτόµου / 
Μετατοπιστή Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 

του Ονοµατεπώνυµου 

∆ασική Θέση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

∆ήµος ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Νοµός ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Φορέας ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Αριθµός ∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Ηµ/νία ∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 

Φορέας Καταµέτρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Απόδειξη Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Παραλαβής/Παράδοσ
ης 

 

∆ιαχειριστική Κλάση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Τµήµα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Συστάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ασοπονικό Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ελτίο Καταµέτρησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του ∆ελτίου 
Καταµέτρησης που καταχωρείται. 

Κατηγορία Ξυλείας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

∆ασικό Προϊόν Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Ποιότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. 

Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 
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Μ/Μ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Μίσθωµα/Κόστος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Ποσό Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Σύνολο Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Άδειας 
Υλοτοµίας. 

Συµβαλλόµενοι  

Υπάλληλος Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Εξωτερικοί Συνεργάτες Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έγγραφο Έγκρισης Προαιρετική Καταχώρηση από τον χρήστη. 

4.13.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.13.2  Προειδοποιήσεις 
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4.14 Τελικό Πρωτόκολλο Εξελέγξεως ∆ασικών Προϊόντων 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Εγκρίσεων Αυτεπιστασίας και 
εκτελείται από την επιλογή: Υλοτοµίες ->Τελικό Πρωτόκολλο Εξελέγξεως ∆ασικών 
Προϊόντων. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Τελικών Πρωτοκόλλων Εξελέγξεως. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

21. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
22. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
23. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
24. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Τελικό Πρωτόκολλο Καταµέτρησης». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία 
εγγραφή πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της 
διαγραφής . Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να 
εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει 
τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Τελικών Πρωτοκόλλων Εξελέγξεως παρουσιάζει 
την παρακάτω µορφή: 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 140 

 

 

Επιλέγοντας Τελικές Εξελέγξεις : 

 

 Οι εγγραφές για τις Τελικές Εξελέγξεις εµφανίζονται ως εξής: 

Ο χρήστης αρχικά επιλέγει την υποενότητα Μερικά Πρωτόκολλα Καταµέτρησης και εµφανίζεται 
η οθόνη µε τα διαθέσιµα Πρωτόκολλα Εγκατάστασης 
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Έπειτα τσεκάροντας το πεδίο Επιλογή επιλέγει το Πρωτόκολλο για το οποίο θα γίνει Τελική 
Εξέλεγξη. 

 Επιλέγοντας Συµβαλλόµενοι Υπάλληλοι: 

 

Για την διαχείριση του Πρωτοκόλλου Τελικής Εξελέγξεως απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αίτηση Υποχρεωτική Καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Αίτησης 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 
λειτουργίας ‘Αναζήτηση Πρωτοκόλλου’ 

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 
λειτουργίας ‘Αναζήτηση Πρωτοκόλλου’ 

Όρος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Αίτησης 

∆ήµος ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Αίτησης 

Νοµός  ∆άσους Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
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της Αίτησης 

Ονοµατεπώνυµο 
Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 

της Αίτησης 

∆ιεύθυνση Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Αίτησης 

∆ήµος Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Αίτησης 

Νοµός Υλοτόµου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Αίτησης 

∆ασικός Συνεταιρισµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Αίτησης 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Αίτησης 

Φορέας ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Ηµ/νία ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

∆ελτίο Καταµέτρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Φορέας Καταµέτρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Απόδειξη Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Τελικές Εξελέγξεις  

Αριθµός Άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 
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Ηµ/νία Άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

∆ιαχειριστική Κλάση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Τµήµα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Συστάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Κατηγορία Ξυλείας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

∆ασοπονικό Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

∆ελτίο Καταµέτρησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

∆ασικό Προϊόν Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Μ.Μ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Τεµάχια Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Μίσθωµα κατά Μονάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Ποσό Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Σύνολο Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης που επιλέχθηκε 

Συµβαλλόµενοι 
Υπάλληλοι  

Υπάλληλος  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Εξωτερικοί Συνεργάτες Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έγγραφο Έγκρισης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, µπορεί να διαχειριστεί 
τις εξής υπο-ενότητες: 

Μερικά Πρωτόκολλα Καταµέτρησης 

 Λειτουργεί µε τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. 

 Για την διαχείριση του Μερικού Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Ηµ/νία Άδειας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Εγκατάστασης. 

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Εγκατάστασης. 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Εγκατάστασης. 

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Εγκατάστασης. 

Αριθµός Άδειας  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω των 
Πρωτοκόλλων Εγκατάστασης. 

Επιλογή Επιλέγεται από τον χρήστη µε το τσεκάρισµα του κουτιού. 

 

Πρωτόκολλο Τελικής Επιθεώρησης 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Πρωτοκόλλων Τελικής Επιθεώρησης παρουσιάζει 
την παρακάτω µορφή: 
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Επιλέγοντας Συµβαλλόµενοι Υπάλληλοι: 

 

Επιλέγοντας Έλλειµµα: 

 

Επιλέγοντας Υπέρβαση: 
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Επιλέγοντας Συµβαλλόµενοι Υπάλληλοι, Έλλειµµα, Υπέρβαση ο χρήστης µπορεί να 
εισάγει,διαγράψει ή ενηµερώσει µία εγγραφή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

Για την διαχείριση του Πρωτοκόλλου Τελικής Επιθεώρησης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 
λειτουργίας ‘Αναζήτηση Πρωτοκόλλου’. 

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 
λειτουργίας ‘Αναζήτηση Πρωτοκόλλου’. 

Όρος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Ονοµ/µο Εµπόρου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆ιεύθυνση Εµπόρου Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆ήµος  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Νοµός   Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆ασικός Συνεταιρισµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆άσος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆ασική Θέση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆ήµος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Νοµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Ιδιοκτ.Καθεστώς Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 
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Φορέας ∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Αρ.∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Ηµερ.∆ιαταγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆ελτίο Καταµέτρησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Φορέας Καταµέτρησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Ποσό Κατάθεσης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Απόδειξη Κατάθεσης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Σχόλιο Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Στοιχεία Τελικής 
Επιθεώρησης  

∆ιαχειριστική Κλάση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Τµήµα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Συστάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆ασοπονικό Είδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Κατηγορία Ξυλείας  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆ασικό Προϊόν Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

∆ελτίο Καταµέτρησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 
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Τεµάχια Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Μ.Μ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Κατά Μονάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Ποσό Φ.Π.Α Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Σύνολο Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω του 
Πρωτοκόλλου Καταµέτρησης. 

Αριθµός Αδειών 
Υλοτοµίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Συνολική Απόληψη 
Λήµατος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κοινοποιήσεις Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ιάφορα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υπέρβαση/Έλλειµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆Α∆ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Καταλογισµοί Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Συµβαλλόµενοι 
Υπάλληλοι  

Υπεύθυνος Υπάλληλος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Εξωτερικοί Συνεργάτες Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έγγραφο Έγκρισης Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έλλειµµα  

Κατηγορία Ξυλείας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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∆ασικό Προϊόν Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Εργασία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Έλλειµµα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υπέρβαση  

Κατηγορία Ξυλέιας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆ασικό Προϊόν Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Εργασία Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υπέρβαση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

4.14.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.14.2  Προειδοποιήσεις 

 

 

 

 

 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 150 

 

4.15 Παραγωγή ∆ασοπονικών Προϊόντων 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση της Παραγωγής των ∆ασοπονικών 
Προϊόντων και εκτελείται από την επιλογή: Εκποίηση ∆ασικών προϊόντων ->Παραγωγή 
∆ασοπονικών Προϊόντων. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση της Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

25. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
26. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
27. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
28. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Παραγωγή ∆ασοπονικών προϊόντων προς Εκποίηση µε Αυτεπιστασία ». Έχει επίσης την 
δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει 
πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές 
της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο 

και να εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων παρουσιάζει 
την παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
δηµιουργήσει Μερίδες Προϊόντων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. 
Η δηµιουργία των µερίδων γίνεται βάση των ∆ελτίων Καταµέτρησης της Υλοτοµίας του 
συγκεκριµένου ∆άσους. Για κάθε Προϊόν επιλέγονται και οι επιθυµητές ποσότητες. Η κατάσταση 
της Μερίδας αρχικά παίρνει την τιµή Υπο ∆ηµοπρασία αλλά σταδιακά µπορεί να πάρει και τις 
τιµές Πωλήθηκε(Επιλογή από αγοραστή), Παραλήφθηκε (Έκδοση Τιµολογίου 
Πώλησης),Πληρώθηκε Μερικώς (Έκδοση Απόδειξης Πληρωµής), Πληρώθηκε (Αποπληρωµή), 
Άγονη (Σε αχρηστία).Για να χαρακτηρίσουµε µία Μερίδα Άγονη επιλέγουµε Χαρακτηρισµός 
Άγονης Μερίδας στο κάτω µέρος της οθόνης. 

 Για την διαχείριση της Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Προαιρετική Καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Οικονοµικό Έτος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Τρίµηνο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆άσος Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μερίδες Προϊόντων 
 

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Προϊόν Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα Υπολογίζεται αυτόµατα. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κατάσταση Μερίδας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα Ανάλογα µε την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται (∆ηµοπρασία, Πώληση κτλ) 

Προϊόν/Ποσότητα 
 

Στοιβάδα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

4.15.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  
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Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

∆ε µπορεί να γίνει διαγραφή ή ενηµέρωση εφόσον η παραγωγή έχει τεθεί υπο 
δηµοπρασία ή υπο πώληση. 

4.15.2  Προειδοποιήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 155 

 

4.16 Εκποίηση ∆ασοπονικών Προϊόντων µε ∆ηµοπρασία  

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση της Εκποίησης µε ∆ηµοπρασία 
των ∆ασοπονικών Προϊόντων και εκτελείται από την επιλογή: Εκποίηση ∆ασικών προϊόντων 
->Εκποίηση  ∆ασοπονικών Προϊόντων µε ∆ηµοπρασία. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση της Εκποίησης µε ∆ηµοπρασία των ∆ασοπονικών 
Προϊόντων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

29. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
30. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
31. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
32. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Εκποίηση ∆ασοπονικών Προϊόντων µε ∆ηµοπρασία». Έχει επίσης την δυνατότητα να 
εισάγει µία εγγραφή πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο 
της διαγραφής . Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να 
εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει 
τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Εκποίησης ∆ασοπονικών Προϊόντων µε 
∆ηµοπρασία παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να επιλέξει 
∆ασικές Παραγωγές κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία.Με την 
επιλογή µίας ∆ασικής Παραγωγής εµφανίζονται και οι Μερίδες που αντιστοιχούν σε αυτή. 

 Για την διαχείριση της Εκποίησης ∆ασοπονικών Προϊόντων µε ∆ηµοπρασία απαιτούνται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α/Α Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ.∆ηµοπρασίας Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αρ.Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 
λειτουργίας  ‘Αναζήτηση πρωτοκόλλου’. 

Ηµ.Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 
λειτουργίας  ‘Αναζήτηση πρωτοκόλλου’. 
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Τρόπος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τόπος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

1η Προσφορά Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τελική Προσφορά Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆άσος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ασικές Παραγωγές 
 

∆ασική Παραγωγή Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μερίδες Προϊόντων  

Κωδικός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

∆ασικό Προϊόν Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

Μ.Μ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

Κατάσταση Μερίδας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, µπορεί να διαχειριστεί 
τις εξής υπο-ενότητες: 

Αγοραστές 
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Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αγοραστών των ∆ασοπονικών Προϊόντων. 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αγοραστών ∆ασοπονικών Προϊόντων  παρουσιάζει 
την παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να επιλέξει 
Μερίδες κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία.Με την επιλογή µίας 
Μερίδας εµφανίζονται και τα Προϊόντα που αντιστοιχούν σε αυτή. 

 Για την διαχείριση των Αγοραστών των ∆ασοπονικών Προϊόντων απαιτούνται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αγοραστής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μερίδες  

Αριθµός Μερίδας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Προϊόντα 
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Στοιβάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Μήκος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Πλάτος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Ύψος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Τελική Προσφορά Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

ΦΠΑ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Ποσό ΦΠΑ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Συνολική Αξία Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Σχόλια Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση των Αγοραστών, µπορεί να διαχειριστεί τις εξής υπο-
ενότητες: 

 Πρωτόκολλο ∆ιάθεσης/Παραλαβής 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Παράδοσης  
παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Παράδοσης απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αγοραστής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆άσος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Φορέας ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Αριθµός ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Φορέας Καταµέτρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Απόδειξη Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
 

∆ιαχειριστική Κλάση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Συστάδα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασοπονικό Είδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κατηγορία Ξυλείας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασικό Προϊόν Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ποσό κατά Μονάδα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Ποσό Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σύνολο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 Με την επιλογή ‘Στοιχεία Αγοραστή’ µπορούµε να δούµε τα πλήρη στοιχεία του Αγοραστή 

 Τιµολόγια 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Τιµολογίων  παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Τιµολογίων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα  

Τύπος Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα 

Ηµ/νία Παραστατικού Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη.  

Υπόχρεος/∆ικαιούχος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Τράπεζα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός Μερίδας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κατηγορία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Είδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τιµή Μονάδας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ποσό Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Φ.Π.Α Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Συνολικό Ποσό Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

 

 Αποδείξεις 

 Αρχικά εµφανίζεται µία κατάσταση µε όλες τις Αποδείξεις 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αποδείξεων  παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Αποδείξεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

Τύπος Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Ηµ/νία  Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη.  

Παρ/κό Αποχρέωσης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Υπόχρεος/∆ικαιούχος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός ∆όσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τράπεζα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Φ.Π.Α Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σύνολο Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

Ενέργειες 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Ενεργειών της Εκποίησης: 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Ενεργειών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Ενεργειών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Ενέργεια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αρ.Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Εκγρίθηκε Ο χρήστης τσεκάρει το κουτάκι εάν η συγκεκριµένη Ενέργεια 
έχει εγκριθεί  

Ηµ/βία Έγκρισης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

4.16.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.16.2 Προειδοποιήσεις 
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4.17 Εκποίηση ∆ασοπονικών Προϊόντων χωρίς ∆ηµοπρασία  

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση της Εκποίησης χωρίς ∆ηµοπρασία 
των ∆ασοπονικών Προϊόντων και εκτελείται από την επιλογή: Εκποίηση ∆ασικών προϊόντων 
->Εκποίηση  ∆ασοπονικών Προϊόντων χωρίς ∆ηµοπρασία. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση της Εκποίησης χωρίς ∆ηµοπρασία των 
∆ασοπονικών Προϊόντων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

33. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
34. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
35. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
36. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Εκποίηση ∆ασοπονικών Προϊόντων χωρίς ∆ηµοπρασία». Έχει επίσης την δυνατότητα 
να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το 
πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για 
να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να 
εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Εκποίησης ∆ασοπονικών Προϊόντων χωρίς 
∆ηµοπρασία παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να επιλέξει 
∆ασικές Παραγωγές κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία.Με την 
επιλογή µίας ∆ασικής Παραγωγής εµφανίζονται και οι Μερίδες που αντιστοιχούν σε αυτή. 

 Για την διαχείριση της Εκποίησης ∆ασοπονικών Προϊόντων χωρίς ∆ηµοπρασία απαιτούνται 
τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α/Α Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη.  

Αρ.Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 
λειτουργίας  ‘Αναζήτηση πρωτοκόλλου’. 

Ηµ.Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη µέσω της 
λειτουργίας  ‘Αναζήτηση πρωτοκόλλου’. 
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Ηµ.Εκποίησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τρόπος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τόπος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Καθορισθείσα Προσφορά Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆άσος  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ασικές Παραγωγές 
 

∆ασική Παραγωγή Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μερίδες Προϊόντων  

Κωδικός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

∆ασικό Προϊόν Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

Μ.Μ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

Κατάσταση Μερίδας Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της ∆ασικής 
Παραγωγής που επιλέχθηκε. 

Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, µπορεί να διαχειριστεί τις 
εξής υπο-ενότητες: 

Παραλήπτες 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Παραληπτών των ∆ασοπονικών Προϊόντων. 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Παραληπτών ∆ασοπονικών Προϊόντων  
παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να επιλέξει 
Μερίδες κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία.Με την επιλογή µίας 
Μερίδας εµφανίζονται και τα Προϊόντα που αντιστοιχούν σε αυτή. 

 Για την διαχείριση των Παραληπτών των ∆ασοπονικών Προϊόντων απαιτούνται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Παραλήπτης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μερίδες  

Αριθµός Μερίδας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Προϊόντα 
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Στοιβάδα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Μήκος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Πλάτος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Ύψος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Τελική Προσφορά Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

ΦΠΑ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Ποσό ΦΠΑ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Συνολική Αξία Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

Σχόλια Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της 
Παραγωγής ∆ασοπονικών Προϊόντων.  

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση των Αγοραστών, µπορεί να διαχειριστεί τις εξής υπο-
ενότητες: 

 Πρωτόκολλο ∆ιάθεσης/Παραλαβής 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Παράδοσης  
παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Παράδοσης απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αγοραστής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆άσος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Φορέας ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Αριθµός ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία ∆ιαταγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Φορέας Καταµέτρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Απόδειξη Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
 

∆ιαχειριστική Κλάση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Συστάδα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασοπονικό Είδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κατηγορία Ξυλείας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασικό Προϊόν Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ποσό κατά Μονάδα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Ποσό Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σύνολο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 Με την επιλογή ‘Στοιχεία Αγοραστή’ µπορούµε να δούµε τα πλήρη στοιχεία του Αγοραστή 

 Τιµολόγια 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Τιµολογίων  παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Τιµολογίων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα  

Τύπος Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα 

Ηµ/νία Παραστατικού Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη.  

Υπόχρεος/∆ικαιούχος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Τράπεζα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός Μερίδας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κατηγορία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Είδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τιµή Μονάδας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ποσό Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Φ.Π.Α Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Συνολικό Ποσό Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

 

 Αποδείξεις 

 Αρχικά εµφανίζεται µία κατάσταση µε όλες τις Αποδείξεις 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αποδείξεων  παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Αποδείξεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

Τύπος Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Ηµ/νία  Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη.  

Παρ/κό Αποχρέωσης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Υπόχρεος/∆ικαιούχος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός ∆όσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τράπεζα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Φ.Π.Α Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σύνολο Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

Ενέργειες 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Ενεργειών της Εκποίησης: 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Ενεργειών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Ενεργειών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Ενέργεια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αρ.Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Εκγρίθηκε Ο χρήστης τσεκάρει το κουτάκι εάν η συγκεκριµένη Ενέργεια 
έχει εγκριθεί  

Ηµ/βία Έγκρισης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

 

4.17.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.17.2 Προειδοποιήσεις 
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4.18 Αιτήσεις Χαρακτηρισµού Έκτασης 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αιτήσεων Χαρακτηρισµών 
Έκτασης και εκτελείται από την επιλογή: Πράξεις Χαρακτηρισµού ->Αιτήσεις 
Χαρακτηρισµών Έκτασης. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αιτήσεων Χαρακτηρισµών Έκτασης. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

37. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
38. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
39. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
40. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Αίτηση Χαρακτηρισµού Έκτασης». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αιτήσεων Χαρακτηρισµών Έκτασης παρουσιάζει 
την παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να επιλέξει 
Αιτούντες κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Αιτήσεων Χαρακτηρισµών Έκτασης απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Αίτησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Αίτησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

ΟΤΑ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Στοιχεία Έκτασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Εµβαδόν Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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ΜΜ  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Συντάκτης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ιδιότητα Συντάκτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αριθµός Επαγγελµατικής 
Αδείας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αιτία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αιτούντες  

Ονοµατεπώνυµο  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ιδιότητα αιτούντα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ιεύθυνση  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Περιοχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Πόλη  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τηλέφωνο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τ.Κ.  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση της Αίτησης Χαρακτηρισµού έκτασης, µπορεί να 
διαχειριστεί τις εξής υπο-ενότητες: 

Χάρτης ΓΥΣ 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση του Χάρτη ΓΥΣ απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχεδιάγραµµα 

 Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ή να εµφανίσει την εικόνα του Σχεδιαγράµµατος.  

4.18.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.18.2 Προειδοποιήσεις 
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4.19 Χαρακτηρισµοί Εκτάσεων 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Χαρακτηρισµών Εκτάσεωνκαι 
εκτελείται από την επιλογή: Πράξεις Χαρακτηρισµού ->Χαρακτηρισµοί Εκτάσεων 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Χαρακτηρισµών Εκτάσεων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

41. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
42. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
43. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
44. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Χαρακτηρισµοί Εκτάσεων». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Χαρακτηρισµών Εκτάσεων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
επεξεργαστεί τους  Χαρακτηρισµούς ∆ασάρχη κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Χαρακτηρισµών Εκτάσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Επιλογή Αίτησης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Θέση Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από την 
επιλογή Αίτησης. 

ΟΤΑ Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από την 
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επιλογή Αίτησης. 

Στοιχεία Έκτασης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από την 
επιλογή Αίτησης. 

Εµβαδό Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από την 
επιλογή Αίτησης. 

ΜΜ  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από την 
επιλογή Αίτησης. 

Συντάκτης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από την 
επιλογή Αίτησης. 

Ηµεροµηνία Σύνταξης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά από την 
επιλογή Αίτησης. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χαρακτηρισµοί 
∆ασάρχη  

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ασάρχης  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Αριθµός Πράξης 
Χαρακτηρισµού 
(Κωδικός) 

Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµεροµηνία πράξης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Χαρακτηρισµός 
Έκτασης  

Α/Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Κατάταξη  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Στοιχεία Έκτασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Εµβαδό σε στρ. Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του Χαρακτηρισµού έκτασης, µπορεί να διαχειριστεί τις 
εξής υπο-ενότητες: 

Τελεσιδικία 

Εµφανίζεται η ίδια φόρµα µε τη φόρµα της Απόφασης ( περιγράφεται παρακάτω ) µε τη 
διαφορά ότι συµπληρώνεται και το πεδίο Τελεσιδικία (Αριθµός Τελεσιδικία) 

Αντιρρήσεις / Προσφυγές 

 Αρχικά εµφανίζεται η κατάσταση των Αντιρρήσεων / Προσφυγών: 

 

 Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αντιρρήσεων / Προσφυγών παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Αντιρρήσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Αντίρρησης 
/Προσφυγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµεροµηνία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ονοµατεπώνυµο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Έκταση Αντίρρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Στοιχεία Έκτασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μ.Μ. Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

 Αποφάσεις / Αντικρούσεις 

 Αρχικά εµφανίζεται η κατάσταση των Αποφάσεων Αντικρούσεων 
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 Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αποφάσεων Επιτροπών παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 

 

  

Επιλέγοντας ∆ηµοσιεύσεις 
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 Επιλέγοντας Αναρτήσεις Ο.Τ.Α 

 

 Επιλέγοντας Επιδόσεις 

 

 Επιλέγοντας Χάρτη 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία.Επιλέγοντας Σχεδιάγραµµα ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ή να εµφανίσει την εικόνα 
του Σχεδιαγράµµατος.  

Για την διαχείριση των Αποφάσεων / Αντικρούσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Απόφαση / Αντίκρουση 
Προσφυγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Επιτροπή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ηµεροµηνία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τελεσιδικία / Απόφαση 
Αντίκρουσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Έκταση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μ.Μ. Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ηµοσιεύσεις 
 

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Ηµεροµηνία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Εφηµερίδα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Αναρτήσεις Ο.Τ.Α  

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Ηµεροµηνία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Ο.Τ.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ανάρτηση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Έγγραφο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Επιδόσεις  

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Ηµεροµηνία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Ονοµατεπώνυµο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Έγγραφο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Χάρτης  
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ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

 Περιγραφή Αντίρρησης 

 Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Περιγραφής Αντίρρησης παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Επιλέγοντας Χάρτης 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση της Περιγραφής Αντίρρησης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
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Βασικό Πέτρωµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Βλάστηση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Έκθεση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Χάρτης  

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

 Χάρτης  

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

Για την διαχείριση του Χάρτη ΓΥΣ απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 Σχεδιάγραµµα  

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ή να εµφανίσει την εικόνα του Σχεδιαγράµµατος.  

 

Περιγραφή (Χαρακτηρισµοί Εκτάσεων) 

 Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Περιγραφής παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Επιλέγοντας Χάρτης 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση του Χάρτη απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 
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Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Βασικό Πέτρωµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Βλάστηση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Έκθεση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Υψόµετρο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μορφή Ευρύτερης 
Περιοχής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Χάρτης  

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  
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Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης 

 Αρχικά εµφανίζεται η κατάσταση των Αιτήσεων 

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αιτήσεων παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Επιλέγοντας Βεβαίωση 
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 Για την διαχείριση των Αιτήσεων Χορήγησης Βεβαιώσεων απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αιτών Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Προς Υπηρεσία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έκταση  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ. Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Βεβαίωση  

Αριθµός Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Πρωτοκόλλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

Επιλέγοντας Χάρτης 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Χάρτη παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση του Χάρτη ΓΥΣ απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

 Επιλέγοντας Σκανάρισµα Εγγράφου 

 Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ή να εµφανίσει την εικόνα του Εγγράφου.  

 

Χάρτης ΓΥΣ /Χάρτης ΓΥΣ (Χαρακτηρισµοί ∆ασάρχη) 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Χάρτη παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 211 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση του Χάρτη ΓΥΣ απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχεδιάγραµµα /Σχεδιάγραµµα (Χαρακτηρισµοί ∆ασάρχη) 

 Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ή να εµφανίσει την εικόνα του Σχεδιαγράµµατος.  

4.19.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.19.2 Προειδοποιήσεις 
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4.20 Αλλαγή Χρήσης Έκτασης 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αλλαγών Χρήσης Έκτασης 
και εκτελείται από την επιλογή: Αποφάσεις Έγκρισης Επεµβάσεων ->Αλλαγή Χρήσης 
Έκτασης 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αλλαγών Χρήσης Έκτασης. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

45. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
46. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
47. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
48. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «∆ιαχείριση Αποφάσεων Αλλαγής Χρήσης Έκτασης». Έχει επίσης την δυνατότητα να 
εισάγει µία εγγραφή πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο 
της διαγραφής . Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να 
εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει 
τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αλλαγών Χρήσης Έκτασης παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Επιλέγοντας Περιβαλλοντικά 

 

Επιλέγοντας Αποφάσεις ( για την Αίτηση Νέας Χρήσης ) 

 

 Για την διαχείριση των Αλλαγών Χρήσης Έκτασης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 
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Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Αίτησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Αίτησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ονοµατεπώνυµο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Όνοµα Πατρός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Α∆Τ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Α∆Τ Ηµ/νία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αρχή  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

ΤΚ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Πόλης 

Τηλέφωνα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέση  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

ΟΤΑ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Στοιχεία Έκτασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Εµβαδόν Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

ΜΜ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μορφή Έκτασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νέα Χρήση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μορφή Παραχώρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Συντάκτης Μελετητής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Σύνταξης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιάρκεια νέας χρήσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Λήξη νέας χρήσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Συµβόλαιο Ιδιοκτησίας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Συµβολαίου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Συµβολαιογράφος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Σύνταξης 

Σχεδιαγράµµατος 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Περιβαλλοντικά  

Περιβαλλοντικές 
Παρτηρήσεις Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αποφάσεις (για την 
Αίτηση Νέας Χρήσης)  

Χαρακτηρισµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Εισήγηση ∆ασαρχείου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Πράξη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Εκδούσα Αρχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Περιγραφή Έκτασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αριθµός Απόφασης 
Παραχώρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ισχύς Έγκρισης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Όροι Έγκρισης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χρόνος 
Πραγµατοποίησης 
Έργου 

Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Πρωτόκολλο 
Εγκατάστασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση της Αλλαγής Χρήσης Έκτασης, µπορεί να διαχειριστεί τις 
εξής υπο-ενότητες: 

Συντεταγµένες / Συντεταγµένες Απόφασης 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Συντεταγµένων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Συντεταγµένων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέση /Θέση Απόφασης 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ή να εµφανίσει την εικόνα της Θέσης. 

Περιγραφή 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Περιγραφής παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση της Περιγραφής απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Βασικό Πέτρωµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Κλίση  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έκθεση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βλάστηση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 Για την καταχώρησητου χάρτη ΓΥΣ η διαδικασία είναι η ίδια µε αυτή που περιγράφεται για 
τις Συντεταγµένες και τις Συντεταγµένες Απόφασης. 

4.20.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.20.2 Προειδοποιήσεις 
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4.21 ∆ελτίο Πυρκαγιάς 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αρχείων Αναδασώσεων και 
εκτελείται από την επιλογή: Πυρκαγιές ->∆ελτίο Πυρκαγιάς 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των ∆ελτίων Πυρκαγιών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

49. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
50. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
51. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
52. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «∆ελτίο Πυρκαγιάς». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆ελτίων Πυρκαγιών παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Για την διαχείριση των ∆ελτίων Πυρκαγιάς απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α/Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆άσος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασαρχείο Ενηµερώνεται αυτόµατα µετά από την επιλογή του ∆άσους 

∆ιεύθυνση ∆ασών Ενηµερώνεται αυτόµατα µετά από την επιλογή του ∆άσους 

∆ασοφυλάκιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ο.Τ.Α  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Εγγύτερο Χωριό Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Όνοµα Περιοχής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Συνολική Καµµένη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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έκταση 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Υψόµετρο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σηµείο Έναρξης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ιδιοκτησία Ενηµερώνεται αυτόµατα µετά από την επιλογή του ∆άσους 

Ηλικία ∆άσους Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Πιθανή Αιτία Πυρκαγιάς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Εξακρειβωθείσα Αιτία 

Πυρκαγιάς 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

  

  Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του Αρχείου Αναδάσωσης, µπορεί να διαχειριστεί τις 
εξής υπο-ενότητες: 

∆απάνες 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆απανών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση των ∆απανών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Εκτίµηση Προξενηθείσας 

Ζηµιάς  
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆απάνες Κατάσβεσης - 

Προσωπικού 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆απάνες Κατάσβεσης – 

Οχήµατος 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μέσα Κατάσβεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

Πυρολογικά 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Πυρολογικών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση των Πυρολογικών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κλίση (%) Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Πέτρωµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Πυκνότητα Χορτοτάπητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Έκθεση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μορφή Πυρκαγιάς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Βλάστηση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

Μετεωρολογικά 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Μετεωρολογικών παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

Για την διαχείριση των Μετεωρολογικών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Σταθµός Πυρόσβεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ένταση Ανέµου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ιεύθυνση Ανέµου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχετική Υγρασία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Χρήση Επιβραδυντικού 

Υγρού 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Χρήση Αντίπυρος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Θερµοκρασία  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

 

Καµµένη ∆ασική Βλάστηση 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Καµµένων ∆ασικών Βλαστήσεων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 

 

Για την διαχείριση των Καµµένων ∆ασικών Βλαστήσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Καµµένα Είδη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Έκταση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μ.Μ  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ένδειξη ∆ασικής/Μη 

∆ασικής Έκτασης 
Τσεκάρεται από το χρήστη ανάλογα µε το αν η έκταση είναι 
∆ασική ή όχι.  

Προστατευόµενα Είδη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

Άλλες Καταστροφές 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Άλλων Καταστροφών παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Για την διαχείριση των Άλλων Καταστροφών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Άνθρωποι Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Οικίες Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Γεωργο-κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ζώα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μηχανήµατα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ασικές ∆ηµόσιες Γαίες Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μονάδα Μέτρησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασικές µη ∆ηµόσιες 

Γαίες 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μονάδα Μέτρησης Υπάρχει λίστα αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται 

πατώντας  

 

∆ιαπιστωµένος Εµπρησµός 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆ιαπιστωµένων Εµπρησµών παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση των ∆ιαπιστωµένων Εµπρησµών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Ονοµατεπώνυµο 

Εµπρηστή 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Πόλη  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Αριθµός Ανοµήµατος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χαρακτηρισµός 

Ανοµήµατος 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Πρωτόκολλο Μήνυσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υπεύθυνος Υπάλληλος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Απαγορευτική ∆ιάταξη 

Βοσκής 
Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Απόφαση Κήρωσης 

Αναδασωτέα 
Υπάρχει λίστα αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται 

πατώντας  

 

Χρονικά Στοιχεία 
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Χρονικών Στοιχείων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

 

Για την διαχείριση των Χρονικών Στοιχείων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Έναρξης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Επισήµανσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Αναγγελίας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Επέµβασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Κατάσβεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Αναζωπύρωσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Ανακατάσβεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Κλήσης Στρατού Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Ηµεροµηνία & Ώρα 
Άφιξης Στρατού Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Άφιξης Αεροσκαφών Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία & Ώρα 
Αναχώρηση 
Αεροσκαφών 

Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χρονικές ∆ιαφορές 
(Ηµέρες-Ώρες-Λεπτά) Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Θέση Πυρκαγιάς 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Θέσεων Πυρκαγιάς παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

Για την διαχείριση των Συντεταγµένων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

4.21.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.21.2 Προειδοποιήσεις 

 

 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 235 

 

4.22 Αρχείο Αναδασώσεων 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αρχείων Αναδασώσεων και 
εκτελείται από την επιλογή: Αναδασώσεις ->Αρχείο Αναδασώσεων 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αρχείων Αναδασώσεων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

53. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
54. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
55. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
56. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Αναδασώσεις». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αναδασώσεων παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση των Αναδασώσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α/Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αναδάσωση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆άσος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Πόλη Ενηµερώνεται αυτόµατα µετά από την επιλογή του ∆άσους 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ενηµερώνεται αυτόµατα µετά από την επιλογή του ∆άσους 

Περιοχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έκταση  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Λόγος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ιδιοκτήτης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μελέτη Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Πόλης 

Ηµ/νία Μελέτης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μελετητής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιάρκεια Ισχύος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. . Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Έγκριση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Έγκρισης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Αρχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Προϋπολογισµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Κατασκευαστής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ηµ/νία Εγκατάστασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Περαίωσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αναδασωτέα Έκταση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του Αρχείου Αναδάσωσης, µπορεί να διαχειριστεί τις 
εξής υπο-ενότητες: 

Συντεταγµένες  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Συντεταγµένων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Συντεταγµένων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

Υποεκτάσεις Αναδασώσεων 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Υποεκτάσεων Αναδασώσεων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Υποεκτάσεων Αναδασώσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Περιοχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έκταση  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Προϋπολογισµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Φυτεύσεις  

Ηµ/νία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Έκταση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αναδασωτής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Φυτού Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασικό Είδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ανάπτυξη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κόστος Τεµαχίου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Φ.Π.Α Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

Συνολικό Κόστος Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 Για την καταχώρηση των Συντεταγµένων των Υποεκτάσεων η διαδικασία είναι η ίδια µε 
αυτή που περιγράφεται για τις Συντεταγµένες Αναδασώσεων. 

 

4.22.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.22.2 Προειδοποιήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 243 

 

4.23 Αρχείο Αναδασωτέων Εκτάσεων 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αρχείων Αναδασώσεων και 
εκτελείται από την επιλογή: Αναδασώσεις ->Αρχείο Αναδασωτέων Εκτάσεων 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αρχείων Αναδασωτέων Εκτάσεων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

57. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
58. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
59. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
60. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Αναδασωτέες Εκτάσεις». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αναδασωτέων Εκτάσεων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση των Αναδασωτέων Εκτάσεων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 
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Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Α/Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αναδασωτέα Έκταση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆άσος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Πόλη Ενηµερώνεται αυτόµατα µετά από την επιλογή του ∆άσους 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ενηµερώνεται αυτόµατα µετά από την επιλογή του ∆άσους 

Περιοχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έκταση  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Λόγος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ονοµ/νο Ιδιοκτήτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση του Αρχείου Αναδασωτέων Εκτάσεων, µπορεί να 
διαχειριστεί τις εξής υπο-ενότητες: 

Συντεταγµένες Έκτασης 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Συντεταγµένων Έκτασης παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Συντεταγµένων Έκτασης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

Υποεκτάσεις Αναδασωτέας Έκτασης 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Υποεκτάσεων Αναδασωτέας Έκτασης παρουσιάζει 
την παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Υποεκτάσεων Αναδασωτέας Έκτασης απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Περιοχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έκταση  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ιδιοκτήτης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 Για την καταχώρηση των Συντεταγµένων των Υποεκτάσεων η διαδικασία είναι η ίδια µε αυτή 
που περιγράφεται για τις Συντεταγµένες Αναδασωτέων Εκτάσεων. 

 Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ή να εµφανίσει την εικόνα της Υποέκτασης επιλέγοντας 
Εικόνα. 

Κύρηξη Αναδασωτέας / Άρση Κύρηξης Αναδασωτέας 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Κύρηξης Αναδασωτέας/Άρσης Κύρηξης 
Αναδασωτέας παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Για την διαχείριση της Κύρηξης Αναδασωτέας/Άρσης Κύρηξης Αναδασωτέας απαιτούνται 
τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Ηµ/νία Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Λόγος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Απόφαση ∆Α∆ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία ∆Α∆ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υπεύθυνος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Απόφαση ΦΕΚ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία ΦΕΚ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ιδιότητα Υπεύθυνου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

4.23.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.23.2 Προειδοποιήσεις 
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4.24 Κυνηγοί 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αρχείων Αναδασώσεων και 
εκτελείται από την επιλογή: Παρακολούθηση Θήρας ->Κυνηγοί 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Κυνηγών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

61. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
62. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
63. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
64. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Κυνηγοί». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το πλήκτρο 
εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο χρήστης µπορεί 
να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν 
διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη 
πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Κυνηγών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Επιλέγοντας Κατοχή Όπλου Κυνηγού 

 

 Επιλέγοντας Άδειες Θήρας Κυνηγού 
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 Επιλέγοντας Παραβάσεις/Μηνύσεις Θήρας 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει πληροφορίες για την Κατοχή Όπλου Κυνηγού,τις Άδειες Θήρας Κυνηγού και τα 
Στοιχεία Παράβασης κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Κυνηγών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Κυνηγού Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Επώνυµο Κυνηγού Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Όνοµα Κυνηγού Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµεροµηνία Γέννησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τόπος Γέννησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χώρα Γέννησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Όνοµα Πατρός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Όνοµα Μητρός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υπηκοότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Α∆Τ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αρχή Έκδοσης Α∆Τ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης 
Α∆Τ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

ΑΦΜ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ΟΥ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

ΤΚ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τηλέφωνα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Κινητά Τηλέφωνα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Fax Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Κατοχή Όπλων 
Κυνηγού  

Αριθµός Άδειας Κατοχής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµ/νία Έκδοσης Άδειας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Εκδούσα Αρχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Ονοµασία Όπλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αριθµός Όπλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σήµα Εργοστασίου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Άδειες Θήρας 
Κυνηγού  

Αριθµός Αδείας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Περίοδος Κάλυψης Από Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Περίοδος Κάλυψης Έως Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τύπος Αδείας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κυνηγετικός Σύλλογος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ηµεροµηνία Ανάκτησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Επέκτασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νέος Τύπος Άδειας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Λήξη Άδειας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Εκδούσα Αρχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Πληρωµής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Πληρωµής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Παραβάσεις/Μηνύσει
ς Θήρας  
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Στοιχεία Παράβασης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα 

 Επιλέγοντας την υποενότητα Παραβάσεις/Μηνύσεις Θήρας εµφανίζεται µία κατάσταση µε 
τα πλήρη στοιχεία των Παραβάσεων του συγκεκριµένου Κυνηγού. 

 

4.24.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.24.2 Προειδοποιήσεις 
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4.25 Κυνηγετικοί Σύλλογοι 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Κυνηγετικών Συλλόγων και 
εκτελείται από την επιλογή: Παρακολούθηση Θήρας ->Κυνηγετικοί Σύλλογοι 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Κυνηγών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

65. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
66. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
67. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
68. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Κυνηγοί». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το πλήκτρο 
εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο χρήστης µπορεί 
να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν 
διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη 
πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Κυνηγετικών Συλλόγων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Κυνηγών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Συλλόγου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Επωνυµία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Α.Φ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τ.Κ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆.Ο.Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Τηλέφωνο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Κινητό Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Fax Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

4.25.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 
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4.25.2 Προειδοποιήσεις 
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4.26 Απαγορευµένες Περιοχές Θήρας 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Απαγορευµένων Περιοχών 
Θήρας και εκτελείται από την επιλογή: Παρακολούθηση Θήρας ->Απαγορευµένες 
Περιοχές Θήρας 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Απαγορευµένων Περιοχών Θήρας. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

69. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
70. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
71. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
72. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Απαγορευµένες Περιοχές Θήρας». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Απαγορευµένων Περιοχών Θήρας παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει πληροφορίες για τα Θηράµατα και τις Περιόδους Θήρας κάνοντας δεξί κλικ και 
επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. 

Για την διαχείριση των Απαγορευµένων Περιοχών Θήρας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Περιοχής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Επωνυµία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

ΤΚ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Αρµόδια ∆ασική 
Υπηρεσία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θηράµατα 
 

Κατηγορία Θηράµατος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κωδικός Είδους Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Περίοδος Θήρας  

Ζώνες Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Από: Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έως: Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµέρες Θήρας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Επιτρεπόµενος Αριθµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ο χρήστης µετά την καταχώρηση των Απαγορευµένων Περιοχών Θήρας, µπορεί να διαχειριστεί 
την υπο-ενότητα Συντεταγµένες: 

Συντεταγµένες  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Συντεταγµένων παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 265 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Στοιχεία Συντεταγµένων κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Συντεταγµένων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΑΦΧ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Βορράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Νότος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ύση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ανατολή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Χάρτη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κλίµακα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία 
Συντεταγµένων  

Κορυφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Χ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

4.26.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.26.2 Προειδοποιήσεις 
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4.27 Αρχείο Θηραµάτων και Εποχών Κυνηγιού ανά Θήραµα 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αρχείων Θηραµάτων και 
εποχών Κυνηγιού και εκτελείται από την επιλογή: Παρακολούθηση Θήρας ->Αρχείο 
Θηραµάτων και Εποχών Κηνυγιού ανά Θήραµα 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αρχείων Θηραµάτων και Εποχών Κυνηγιού. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

73. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
74. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
75. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
76. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Αρχείο Θηραµάτων και Εποχών ανά Θήραµα». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει 
µία εγγραφή πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της 
διαγραφής . Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να 
εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει 
τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αρχείων Θηραµάτων και Εποχών Κυνηγιού 
παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Αρχείων Θηραµάτων και Εποχών Κυνηγιού απαιτούνται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Θηράµατος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Κατηγορία Θηράµατος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ονοµασία  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Λατινική Ονοµασία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη 

Έτος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κυνηγετική Περίοδος 
Από: Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Κυνηγετική Περίοδος 
Έως: Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Περίοδος από: Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Περίοδος έως: Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆εκαήµερα Λήξης Θήρας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµέρες Θήρας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Επιτρεπόµενος Αριθµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµέρες Εβδοµάδας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Επιτρεπόµενος Αριθµός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

4.27.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  
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Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.27.2  Προειδοποιήσεις 
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4.28 Αρχείο Εκτροφείων Θηραµάτων 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Εκτροφείων Θηραµάτων και 
εκτελείται από την επιλογή: Παρακολούθηση Θήρας ->Αρχείο Εκτροφείων Θηραµάτων  

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αρχείων Εκτροφείων Θηραµάτων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

77. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
78. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
79. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
80. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Αρχείο Εκτροφείων Θηραµάτων». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αρχείων Εκτροφείων Θηραµάτων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει πληροφορίες για τα Θηράµατα Εκτροφείου κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την 
αντίστοιχη λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Αρχείων Εκτροφείων Θηραµάτων  απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Εκτροφείου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Επωνυµία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέτα από την 
επιλογή Πόλης. 
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∆ιεύθυνση Αρµόδιας 
Υπηρεσίας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

ΤΚ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Α.Φ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆.Ο.Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τηλέφωνο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Κινητό  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Fax Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θηράµατα Εκτροφείου 
 

Είδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ηµ/νία Προσαρµογής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Αιτία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία 
Αποκατάστασης 
ελευθέρωσης 

Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

4.28.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 
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4.28.2  Προειδοποιήσεις 
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4.29 Παραβάσεις / Μηνύσεις θήρας 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Παραβάσεων Θήρας και 
εκτελείται από την επιλογή: Παρακολούθηση Θήρας ->Παραβάσεις / Μηνύσεις Θήρας  

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Παραβάσεων / Μηνύσεων Θήρας. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

81. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
82. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
83. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
84. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Παραβάσεις Θήρας». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Παραβάσεων Θήρας παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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 Επιλέγοντας Παραβάτες: 

 

 Επιλέγοντας Κατασχέσεις: 
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 Επιλέγοντας Καταθέσεις Μαρτύρων: 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει πληροφορίες για τους Παραβάτες, τις Κατασχέσεις και τις Καταθέσεις κάνοντας 
δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Παραβάσεων Θήρας  απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Υπόθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆άσος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ιδιοκτησία Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µετά την Επιλογή 
του ∆άσους 

∆ασική τοποθεσία Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέτα από την 
επιλογή Πόλης. 

Τύπος Ανοµήµατος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα. 

Ηµεροµηνία µήνυσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μηνυτής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µετά από την 
επιλογή της Πόλης. 

Εκδούσα Αρχή  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Απόφαση Ποινικού 
∆ικαστηρίου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

∆ιαβίβαση σε εισαγγελέα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Παράβασης 
Θήρας  

Ποινή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµεροµηνία Λήξης 
Ποινής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Έφεση Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Ανάκλησης 
Απόφασης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Θέµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Παραβάτες  

Παραβάτες Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κατάσχέσεις  

Είδος  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία Κατάσχεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Αριθµός Όπλου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Αποθήκη Φύλαξης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ηµ/νία Επιστροφής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Απόφαση ∆ικαστηρίου Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Καταθέσεις 
Μαρτύρων  

Ονοµατεπώνυµο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ιδιότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Περιεχόµενο Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία Κατάθεσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ικαστική Παράταση  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Σχόλιο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 Ο χρήστης επιλέγοντας Μηνυτής στο κάτω µέρος της οθόνης πληροφορείται για τα 
πλήρη στοιχεία του Μηνυτή.  
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4.29.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.29.2  Προειδοποιήσεις 
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4.30 Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλµατος 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Αδειών Ασκήσεως 
Επαγγέλµατος  και εκτελείται από την επιλογή: Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλµατος ->Άδειες 
Ασκήσεως Επαγγέλµατος 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλµατος. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

85. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
86. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
87. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
88. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλµατος». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Αδειών ασκήσεως Επαγγέλµατος παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλµατος  απαιτούνται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Άδειας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Επώνυµο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Όνοµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Όνοµα Πατρός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Όνοµα Μητρός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ηµεροµηνία Γέννησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Αρ.Πρωτ.Αίτησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία Πρωτ. Αίτησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Θέµα Αίτησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Αρ.Πρωτ.Έγκρισης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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Ηµ/νία Πρωτ.Έγκρισης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τύπος Αδείας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ιάρκεια Ισχύος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Λήξη Άδειας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Εκδούσα Αρχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Περιορισµοί Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

4.30.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.30.2  Προειδοποιήσεις 

 

 

 

 

 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 287 

 

4.31 ∆ιαχείριση Φυτωρίων 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Φυτωρίων και εκτελείται από 
την επιλογή: Φυτώρια ->∆ιαχείριση Φυτωρίων 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Φυτωρίων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

89. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
90. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
91. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
92. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «∆ιαχείριση Φυτωρίων». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας 
το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Φυτωρίων παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει Πρασιές κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. 

 Για την διαχείριση των Φυτωρίων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Όνοµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ιδιοκτησία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Υπηρεσία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός Εµφανίζεται αυτόµατα µετά από την επιλογή της Υπηρεσίας. 

Πόλη Εµφανίζεται αυτόµατα µετά από την επιλογή της Υπηρεσίας. 
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Υπεύθυνος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ταχυδροµικός Κώδικας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Έτος Ίδρυσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τηλέφωνο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Fax Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Email Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Site Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Πρασιά  

Κωδικός  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ονοµασία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

 Ο χρήστης µετά την καταχώρηση των Φυτωρίων, µπορεί να διαχειριστεί τις εξής υπο-
ενότητες: 

Σπορά 

 Για κάθε Πρασιά που επιλέγουµε αντιστοιχούν και κάποιες Σπορές την κατάσταση των 
οποίων βλέπει ο χρήστης αρχικά:  
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Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Σποράς παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει τις Εκτιµώµενες Παραγωγές κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση της Σποράς απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Είδος Σποράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μ.Μ Σποράς Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Έτος Φύτευσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Περίοδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 20/03/2006 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α08.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 292 

 

Προϊόν Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μ.Μ Παραγωγής Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Εκτιµώµενη 
Παραγωγή  

Έτος Παραγωγής  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Περίοδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Εκτιµώµενη Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

Παραγωγή 

 Για κάθε Πρασιά που επιλέγουµε αντιστοιχούν και κάποιες Παραγωγές την κατάσταση των 
οποίων βλέπει ο χρήστης αρχικά:  

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Παραγωγής παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει τις Εκτιµώµενες Παραγωγές κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη 
λειτουργία. 

 Για την διαχείριση της Σποράς απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Είδος Σποράς Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Μ.Μ Σποράς Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Έτος Φύτευσης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Περίοδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Προϊόν Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Μ.Μ Παραγωγής Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Παραγωγή  
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Έτος Παραγωγής  Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Περίοδος Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Εκτιµώµενη Ποσότητα Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µέσω της Σποράς. 

Παραγώµενη Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Κατάλληλη Ποσότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

Τιµολόγια Αγοράς 

 Ο χρήστης αρχικά βλέπει την κατάσταση των Τιµολογίων Αγοράς:  

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Τιµολογίου Αγοράς παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει τα Στοιχεία Υλικών κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. 

 Για την διαχείριση του Τιµολογίου Αγοράς απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Τύπος Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Ηµεροµηνία Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Προµηθευτής Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στοιχεία Υλικών 
 

Κατηγορία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Είδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τιµή Μονάδας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Φ.Π.Α Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Συνολικό Ποσό Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

 

Τιµολόγια Πώλησης 

 Ο χρήστης αρχικά βλέπει την κατάσταση των Τιµολογίων Πώλησης:  

 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του Τιµολογίου Πώλησης παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει, να διαγράψει και να ενηµερώσει εγγραφές για να 
καταχωρήσει τα Στοιχεία Υλικών κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία. 

 Για την διαχείριση του Τιµολογίου Πώλησης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Αριθµός Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Τύπος Παραστατικού Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Ηµεροµηνία Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Υπόχρεος/∆ικαιούχος Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Στοιχεία Υλικών 
 

Κατηγορία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Είδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσότητα  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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Μ.Μ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τιµή Μονάδας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ποσό Φ.Π.Α Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

Συνολικό Ποσό Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

 

4.31.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.31.2  Προειδοποιήσεις 
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4.32 Προµηθευτές 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Προµηθευτών Φυτωρίων και 
εκτελείται από την επιλογή: Φυτώρια ->Προµηθευτές 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Προµηθευτών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

93. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
94. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
95. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
96. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Προµηθευτές». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Προµηθευτών παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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 Για την διαχείριση των Προµηθευτών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Επίθετο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Όνοµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Πατρώνυµο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μητρώνυµο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Ηµ/νία Γέννησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τόπος Γέννησης  Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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Τ.Κ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Πόλη Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Νοµός Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Πόλης  

Περιφέρεια Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την επιλογή 
της Πόλης 

Τηλέφωνο Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Κινητό Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Fax Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Τµήµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Υπηκοότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Χώρα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τίτλος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Επάγγελµα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ειδικότητα Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ιεύθυνση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆.Ο.Υ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ηµ/νία Έκδοσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  
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Φορέας Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ηµ/νία Πρόσληψης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Έτος Ίδρυσης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Εκδούσα Αρχή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Α.∆.Τ Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Φ.Π.Α Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Email Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Web address Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

4.32.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.32.2  Προειδοποιήσεις 
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4.33 Καρτέλλα Φυτών 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των Καρτέλλων Φυτών και 
εκτελείται από την επιλογή: Φυτώρια ->Καρτέλλα Φυτών 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Καρτέλλων Φυτών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

97. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
98. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
99. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
100. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Καρτέλλα Φυτών». Έχει επίσης την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο .  

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Καρτέλλας Φυτών παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

 Για την διαχείριση της Καρτέλλας φυτών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κωδικός Ταξινόµησης Ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

Περιγραφή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Μονάδα Μέτρησης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κατηγορία Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Μορφή Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆ασοπονικό Είδος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Φ.Π.Α  Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τελευταία Τιµή Πώλησης Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Προέλευση Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

Σχόλια Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη.  

 

4.33.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Η εισαγωγή, διαγραφή και ενηµέρωση εγγραφής µπορούν επίσης να γίνουν 
πατώντας δεξί κλικ στη λίστα εγγραφών και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία. 

4.33.2  Προειδοποιήσεις 
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5 .  Παραρ τ ήµα τα   

(APPENDIXES) 

5.1 Α’   Μηνύµατα Λάθους και ∆ιαδικασίες Επανάκτησης   

(Error messages and recovery procedures) 

• "∆εν µπορείτε να προσθέσετε παραστατικό αν δεν έχει γίνει αγορά προϊόντων". 
Στην περίπτωση που δεν έχουν δεσµευτεί προιόντα σε κάποιο αγοραστή, δεν έχει 
την δυνατότητα να δηµιουργήσει παραστατικό αγοράς. Εκποίηση ∆ασικών 
Προιόντων µε ∆ηµοπρασία – Αγοραστές / Εκποίηση ∆ασικών 
Προιόντων χςρίς ∆ηµοπρασία – Αγοραστές 

• "∆εν µπορείτε να προσθέσετε απόδειξη αν δεν υπάρχει τιµολόγιο αγοράς 
προϊόντων." Εάν δεν έχει καταχωρηθεί παραστατικό αγοράς για έναν αγοραστή, 
δεν είναι δυνατή η δηµιουργία απόδειξης πληρωµής. Εκποίηση ∆ασικών 
Προιόντων µε ∆ηµοπρασία – Αγοραστές / Εκποίηση ∆ασικών 
Προιόντων µε ∆ηµοπρασία – Αγοραστές 

• "Το υπόλοιπο του είδους είναι αρνητικό". Οταν η υπόλοιπη ποσότητα σε κάποιο 
προιόν γίνεται αρνητική (προσπαθούµε να πουλήσουµε, ενώ δεν υπάρχει 
απόθεµα), το σύστηµα αντιδρά µε προειδοποιητικό µήνυµα.  Εκποίηση 
∆ασικών Προιόντων µε ∆ηµοπρασία – Αγοραστές / Μερικό Πρωτόκολλο 
Εγκατάστασης / Τιµολόγιο Πώλησης Φυτωρίων 

Σε όλες τις περιπτώσεις εµφάνισης µηνύµατος λάθους που δεν κατανοείτε, 

ειδοποιείστε και συµβουλευτείτε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

 

 

5.2 ∆’   Γρήγορο Εγχειρίδιο Χρήστη 

 

  Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε εκείνες τις λειτουργίες του Υ/Σ, 
οι οποίες περιλαµβάνουν λογική. Λογική η οποία δεν είναι εµφανής µε την πρώτη µατιά ή 
ενεργοποιείται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. 

Στην λειτουργία Καρτέλα ∆άσους, υπάρχει η διαδικασία αθροίσµατος τιµών ανά είδος 
επιφάνειας και όγκου, σε επίπεδο διαχειριστικής κλάσης και δάσους. Αυτό σηµαίνει ότι µε την 
εµφάνιση των συγκεκριµένων οθονών, για την µεν διαχειριστική κλάση το σύστηµα αθροίζει τις 
αντίστοιχες τιµές των συστάδων που ανήκουν στην διαχειριστική κλάση, ενώ για την οθόνη του 
δάσους αθροίζει τις αντίστοιχες τιµές των  συστάδων όλων των διαχειριστικών κλάσεων που 
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ανήκουν στο δάσος. Με την επιλογή εξαγωγής συντεταγµένων σε αρχείο κειµένου µε 
διαµόρφωση τέτοια, ώστε οι τιµές να χωρισµένες µε κόµµα (comma separated values), δίνεται 
η δυνατότητα να εκµεταλλευτούµε την καταχώρηση των τιµών. Οπως να τις εισάγουµε σε 
κάποιο σύστηµα GPS. Με την επιλογή Προιόντα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ενηµερωθεί 
µε τα προιόντα, που παράγει το συγκεκριµένο δάσος µέσα από τις υλοτοµίες που έγιναν. Με την 
επιλογή ∆ιαδοχή Τίτλων, ο χρήστης έχει την δυνατότητα σε ελεύθερο κείµενο και µε την µορφή 
απλού σχεδιαγράµµατος να αποτυπώσει την διαδροµή ιδιοκτησίας του συγκεκριµένου δάσους.  

Με την επιλογή της λειτουργίας ∆ιαχείρισης Αποθηκών, ο χρήστης έχει την δυνατότητα 
να δει τις αποθήκες που έχουν δηµιουργηθεί από το σύστηµα µε τις διαδικασίες καταχώρησης 
∆άσους και Φυτωρίου. Επίσης µε την επιλογή Ισοζύγιο µπορεί να ελέγξει τι παραγωγή έχει γίνει 
ανά προιόν, για τα µεν δασικά προιόντα µέσω των υλοτοµιών µε αυτεπιστασία. Ενώ για τα 
προιόντα φυτωρίων µέσω των φυτεύσεων. Τέλος µπορεί να ελέγξει τι πωλήσεις έχουν γίνει 
µέσω των δηµοπρασιών για τα δασικά ή µέσω των απευθείας πωλήσεων για τα φυτώρια. Το 
υπόλοιπο διαθέσιµο προκύπτει από την διαφορά των παραπάνω. 

 

Στις λειτουργίες ∆ιαχειριστική Μελέτη, Πίνακας Υλοτοµίας, Εκτακτη Κάρπωση, ο χρήστης 
έχει την δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας εγγραφών [Η διαφορά Μελέτης µε Πίνακα είναι 
στην χρονική ισχύ, η Μελέτη είναι συνήθως 5ετής – 10ετής, ενώ ο Πίνακας είναι για ένα µε δύο 
έτη. Τέλος η Εκτακτη Κάρπωση γίνεται µετά από κάποιο έκτακτο γεγονός π.χ. πυρκαγιά). Με 
την επιλογή δάσους, ηµερ/νία έναρξης και διάρκεια, το σύστηµα παράγει σε πρώτο επίπεδο 
εγγραφές ανά προιόν που µπορεί να υλοτοµηθεί στο συγκεκριµένο ∆άσος. Τα προιόντα 
προκύπτουν από τα δασοπονικά είδη που έχουν καταχωρηθεί ανά διαχειριστική κλάση του 
δάσους, και σε συνδυασµό µε την κατηγορία ξυλείας που µπορούν να παράξουν. Ο 
συγκεκριµένος συνδυασµός καταχωρείται ως προιόν µέσα από την καρτέλα προιόντος. Σε 
δεύτερο επίπεδο δηµιουργούνται εγγραφές ανά έτος, διαχειριστική κλάση, τµήµα και συστάδα 
τους συγκεκριµένου δάσους, ώστε να καταχωρηθούν οι προβλεφθέντες όγκοι. Ο χρήστης έχει 
την δυνατότητα να διαγράψει τις εγγραφές σε πρώτο επίπεδο (αυτόµατα διαγράφονται και οι 
αντίστοιχες εγγραφές σε δεύτερο επίπεδο), για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα υλοτοµίας σε 
κάποια διαχειριστική κλάση και δασοπονικό είδος. 

Οι λειτουργίες Αδεια Υλοτοµίας/Εγκατάστασης, Αδεια Υλοτοµίας χωρίς τέλη, Εγκριση 
Πιστοποίησης έχουν παρόµοια λειτουργικότητα. Η διαφορά είναι ότι η µεν Αδεια Υλοτοµίας 
γίνεται για ανάθεση της υλοτοµίας σε κάποιο δασικό συνεταιρισµό ή ιδιώτη υλοτόµο, 
καταβάλοντας δασικό µίσθωµα. Η άδεια χωρίς τέλη δίνεται για ιδιωτικά δάση και τέλος η 
έγκριση πιστοποίησης δίνεται στην περίπτωση υλοτοµίας µε αυτεπιστασία. Μπορεί βέβαια να 
αναφέρεται ως αυτεπιστασία, αλλά επειδή η υπηρεσία µπορεί να µην διαθέτει το απαιτούµενο 
προσωπικό, η υλοτοµία να γίνει από εξωτερική οµάδα υλοτόµων µε καταβολή τιµήµατος από 
την υπηρεσία.  

Και οι τρεις παραπάνω λειτουργίες οδηγούν σε µερικό πρωτόκολλο εξέλεγξης. Το οποίο 
στην ουσία είναι η πιστοποίηση µετά από κάθε υλοτοµία και την εκτελεί η εκάστοτε υπηρεσία. Η 
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δηµιουργία του µερικού πρωτοκόλλου εξέλεγξης (των περισσοτέρων στοιχείων του) γίνεται από 
το σύστηµα µε βάση τα στοιχεία της άδειας ή έγκρισης πιστοποίησης. Ο χρήστης µπορεί να 
διορθώσει ορισµένα δεδοµένα σε επίπεδο βασικών πληροφοριών (στο πάνω µέρος της οθόνης - 
master) και προιόντων (στο κάτω µέρος της οθόνης – details) ή και να προσθέσει νέα προιόντα, 
που τυχόν προκύψουν κατά την υλοτοµία. Σε κάθε ένα προιόν και µε δεξί κλικ του ποντικιού, ο 
χρήστης µπορεί να καταχωρήσει στοιχεία του δελτίου καταµέτρησης (Αρ. Στοιβάδας, 
αποληφθέντα όγκο,διαστάσεις). Με την καταχώρηση του δελτίου ενηµερώνεται και ο 
αποληφθέντας όγκος της µελέτης που έχει οριστεί στο µερικό πρωτόκολλο και βάσει της οποίας 
γίνεται η υλοτοµία. Με το πέρας της υλοτοµίας και βασικά στην περίπτωση της αυτεπιστασίας 
συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής / παράδοσης µεταξύ των υλοτόµων και της υπηρεσίας για 
την οποία γίνεται η υλοτοµία. Με αυτή την διαδικασία η υπηρεσία παραλαµβάνει από τους 
υλοτόµους και ενηµερώνεται και η αποθήκη της υπηρεσίας µε τους αποληφθέντες όγκους. Σε 
πολλές περιπτώσεις το πρωτόκολλο παραλαβής / παράδοσης ταυτίζεται και µε το πρωτόκολλο 
µεταφοράς των υλοτοµηθέντων προιόντων από χώρους µη προσβάσιµους σε πιο κατάλληλους 
για την περαιτέρω διάθεσή τους µε διάφορα µέσα (τις περισσότερες φορές κατάλληλα ζώα 
βόδια – µουλάρια). Στο τέλος συντάσσονται το τελικό πρωτόκολλο εξέλεγξης και το 
πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης. Στο µεν τελικής εξέλεγξης συλλέγονται τα µερικά 
πρωτόκολλα µε µία λίστα που είναι διαθέσιµη στον χρήστη και έχει την ευχέρεια της επιλογής, 
έτσι ώστε να υπάρχει µία συγκεντρωτική εικόνα. Στο δε τελικής επιθεώρησης αναφέρονται 
κάποιες τελικές πληροφορίες όπως τυχόν πλεονάσµατα ή ελλείµµατα που προέκυψαν από την 
υλοτοµία.  

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την σύνταξη του µερικού πρωτοκόλλου εξέλεγξης, 
καταρχάς στην περίπτωση της άδειας υλοτοµίας (ανάθεση µε δηµοπρασία σε ιδιώτες υλοτόµους 
ή δασικό συνεταιρισµό), συντάσσεται και παραστατικό αντιτίµου δηλαδή δασικού µισθώµατος – 
υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ.). Στην περίπτωση της αυτεπιστασίας αντίστοιχα συντάσσεται ένα παραστατικό 
τιµήµατος υπέρ των υλοτόµων που υλοτοµούν για την υπηρεσία. 

Η επόµενη λειτουργία έχει να κάνει µε την δηµιουργία της δασικής παραγωγής. Σε αυτήν 
ο χρήστης έχει την δυνατότητα για συγκεκριµένο έτος και περίοδο να ορίσει τις µερίδες (µία 
µερίδα µπορεί να περιέχει πολλές στοιβάδες τις οποίες ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µέσω των 
δελτίων καταµέτρησης τα οποία έχουν συνταχθεί κατά την υλοτοµία), και τις οποίες θα 
εκποιήσει για συγκεκριµένο δάσος µέσω δηµοπρασίας. Κατά την λειτουργία της δηµοπρασίας µε 
ή χωρίς τέλη, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει περισσότερες από µία δασικές 
παραγωγές και το σύστηµα θα εµφανίσει τις αντίστοιχες µερίδες οι οποίες βέβαια είναι σε 
κατάσταση «ΥΠΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ». Η οποία κατάσταση παίρνει ανάλογες τιµές κατά την διάρκεια 
της δηµοπρασίας και εκποίησής των µερίδων, µε την εξής λογική: 

Τιµή µερίδας   Σενάριο στο οποίο ενηµερώνεται 

ΥΠΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  Αρχική 

ΠΩΛΗΘΗΚΕ   Επιλογή από αγοραστή 
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ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ  Τιµολόγιο πώλησης 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ Απόδειξη πληρωµής – πληρωµή τµηµατικά (Σύνολο 
αποδείξεων < ποσού τιµολογίου) 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Απόδειξη πληρωµής – αποπληρωµή (Σύνολο αποδείξεων = 
ποσό τιµολογίου) 

ΑΓΟΝΗ    ∆ασική παραγωγή µε χαρακτ/µό από χρήστη   

 Κατά την λειτουργία της επιλογής των αγοραστών / πλειοδοτών (δυνατότητα εισαγωγής 
πάνω από ένα), το σύστηµα προτείνει τις διαθέσιµες µερίδες ως προτεινόµενες στον εκάστοτε 
πλειοδότη. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαγράψει εγγραφές από τις προτεινόµενες. Με 
την καταχώρηση των µερίδων σε συγκεκριµένο αγοραστή, η κατάσταση τους αλλάζει τιµή. Η 
επόµενη λειτουργία είναι η σύνταξη του πρωτοκόλλου ∆ιάθεσης / Παραλαβής µεταξύ της 
υπηρεσίας και του πλειοδότη για την κατοχύρωση των µερίδων. Το σύστηµα ενηµερώνει και την 
αποθήκη της υπηρεσίας. Στο τέλος συντάσσεται το τιµολόγιο πώλησης και στην περίπτωση που 
είναι επί πιστώσει, ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει και τµηµατικές αποδείξεις πληρωµής 
έναντι του ολικού ποσού. 

Στην λειτουργία των φυτωρίων έχουµε τις διαδικασίες της σποράς η οποία λαµβάνει 
χώρα κατά την φύτευση. Και συγχρόνως δηµιουργούµε και την παραγωγή µε εκτιµώµενη 
ποσότητα για κάθε είδος. Η κάθε φύτευση γίνεται σε συγκεκριµένη πρασιά και έχει να κάνει µε 
τον τρόπο, συνήθως βωλόφυτα ή γυµνόριζα. Σε δεύτερη φάση και σε επόµενη διαδικασία 
συµπληρώνουµε για τις παραγωγές παραγόµενη και κατάλληλη ποσότητα. Η διαφορά τους είναι 
ότι η πρώτη δεν είναι προς διάθεση. Με την συµπλήρωση της κατάλληλης ποσότητας ανά 
παραγωγή και είδος ενηµερώνεται και η αποθήκη του εκάστοτε φυτωρίου. ∆ίδεται επίσης η 
λειτουργία σύνταξης παραστατικού αγορών για τις ανάγκες της φύτευσης (λιπάσµατα κτλ). 
Τέλος µε την λειτουργία σύνταξης παραστατικού πώλησης αποδίδονται σε ιδιώτες ή συλλόγους, 
ιδρύµατα και άλλους φορείς διαθέσιµα προιόντα του φυτωρίου. Σε αυτή την διαδικασία 
ενηµερώνεται πάλι η αποθήκη του φυτωρίου. Να σηµειωθεί ότι η φύτευση και η παραγωγή 
γίνονται σε ορισµένους περιόδους τους εκάστοτε έτους και η οποία αναφέρεται και σε επίπεδο 
φύτευσης και σε επίπεδο παραγωγής - διάθεσης. 

 


