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ΟΔΗΓΙΕ 

Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει 

ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-Inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, 

ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν, υπθρεςιϊν και μθτρϊων που διακζτει κάκε φορζασ του 

δθμόςιου τομζα. 

Σο Μθτρϊο Ψθφιακισ Τποδομισ υλοποιείται μζςω τθσ εφαρμογισ e-Inventory και 

επικαιροποιείται από τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα υποχρεωτικά ανά εξάμθνο και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παρακάτω θμερομθνίεσ: 

 Από 1θ ζωσ 31θ Ιανουαρίου 

 Από 1θ ζωσ 31 Ιουλίου 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

τθ κζςθ Α/Α αναγράφεται αυτόματα ο Αύξων Αριθμός εγγραφισ ςτο μθτρϊο 

«Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ». 

 

A. τον πίνακα Εξοπλιςμόσ καταχωροφνται τα ςτοιχεία ςχετικά με τον εξοπλιςμό 

(υλικό ΣΠΕ) που διακζτει ο φορζασ.  

Ειδικότερα: 

1. τθ κζςθ Είδοσ Εξοπλιςμοφ επιλζγεται θ κατθγορία του υλικοφ. 

2. τθ κζςθ Καταςκευαςτήσ ςθμειϊνεται θ εταιρία παραγωγισ του υλικοφ (π.χ. 

CISCO, DELL, HP, IBM, Original Equipment Manufacturing – OEM, κ.λπ.). 

3. τθ κζςθ Μοντζλο ςθμειϊνεται το όνομα που χαρακτθρίηει τθ ςυγκεκριμζνθ 

ςυςκευι εξοπλιςμοφ (π.χ. Cisco Catalyst 2970G – 24TS24). 

4. τθ κζςθ Ζτοσ Κτήςησ ςθμειϊνεται το ζτοσ προμικειασ του υλικοφ. (π.χ. 2010). 

5. τθ κζςθ Ποςότητα επιλζγεται ο αρικμόσ τεμαχίων του υλικοφ που διακζτει ο 

φορζασ. 

6. Η κζςθ Εν Λειτουργία επιλζγεται εάν ο εξοπλιςμόσ είναι λειτουργικόσ (είναι ςε 

παραγωγικι λειτουργία ι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανά πάςα ςτιγμι) ι δεν 

επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που το υλικό δεν λειτουργεί (εξαιτίασ βλάβθσ). 

7. Η κζςθ Εν Χρήςει επιλζγεται εάν ο εξοπλιςμόσ είναι ςε παραγωγικι λειτουργία 

(ι γενικότερα εάν καλφπτει κάποια ςυγκεκριμζνθ επιχειρθςιακι ανάγκθ του 

φορζα) ι δεν επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που το υλικό βρίςκεται 

αποκθκευμζνο απλϊσ για να καλφψει μελλοντικζσ ανάγκεσ του φορζα. 
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8. Η κζςθ φμβαςη υντήρηςησ επιλζγεται εάν ο εξοπλιςμόσ καλφπτεται από 

κάποια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ/ τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

9. τθ κζςθ Πζρασ φμβαςησ επιλζγεται θ θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςυντιρθςθσ/ τεχνικισ υποςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ. 

10. τθ κζςθ Πρόςθετα τοιχεία ςθμειϊνονται παρατθριςεισ και ςχόλια 

αναφορικά με το υλικό. (π.χ. αρικμόσ CPU και μνιμθ ςτον εξυπθρετθτι, 

αρικμόσ κυρϊν ςτο Switch, χωρθτικότθτα ςτο Storage, κ.λπ.). 

 

B. τον πίνακα Έτοιμο Λογιςμικό καταχωροφνται τα ςτοιχεία ςχετικά με το εμπορικό 

λογιςμικό ι με το ελεφκερο λογιςμικό/ λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα που διακζτει ο 

φορζασ.  

Ειδικότερα: 

1. τθ κζςθ Είδοσ Λογιςμικοφ επιλζγεται ο τφποσ του λογιςμικοφ. 

2. τθ κζςθ Καταςκευαςτήσ ςθμειϊνεται θ εταιρία ανάπτυξθσ του λογιςμικοφ 

(π.χ. ADOBE, MICROSOFT, MOZILLA, ORACLE, SYMANTEC, κ.λπ.). 

3. τθ κζςθ Ονομαςία Λογιςμικοφ ςθμειϊνεται το όνομα και θ ζκδοςθ του 

προϊόντοσ λογιςμικοφ (π.χ. Adobe Reader 10.1.3, Windows XP SP3 Professional, 

Apache Open Office 4.0.1, TeamViewer 9, κ.λπ.). 

4. τθ κζςθ Κατηγορία Λογιςμικοφ επιλζγεται ο τρόποσ διάκεςθσ του λογιςμικοφ 

(εμπορικό, εμπορικό με δυνατότθτα δωρεάν αναβάκμιςθσ, ελεφκερο, ανοιχτοφ 

κϊδικα, ςυνδρομθτικι υπθρεςία – SaaS). 

5. τθ κζςθ Ποςότητα επιλζγεται ο αρικμόσ προϊόντων του ςυγκεκριμζνου 

λογιςμικοφ που διακζτει ο φορζασ. 

6. τθ κζςθ Αριθμόσ Αδειών Χρήςησ επιλζγεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ αδειϊν 

πρόςβαςθσ τελικϊν χρθςτϊν, οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να χρθςιμοποιιςουν το 

ςυγκεκριμζνο λογιςμικό. 

7. τθ κζςθ Κατηγορία Άδειασ Χρήςησ ςθμειϊνεται το είδοσ τθσ άδειασ χριςθσ 

του λογιςμικοφ (π.χ. GPL, LGPL, BSD, Volume License, κ.λπ.). 

8. τθ κζςθ Ζτοσ Κτήςησ ςθμειϊνεται το ζτοσ απόκτθςθσ/ προμικειασ/ 

εγκατάςταςθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ λογιςμικοφ. 

9. Η κζςθ Εν Χρήςει επιλζγεται εάν το λογιςμικό είναι ςε παραγωγικι λειτουργία 

(ι γενικότερα εάν καλφπτει κάποια ςυγκεκριμζνθ επιχειρθςιακι ανάγκθ του 

φορζα) ι δεν επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που το λογιςμικό δεν χρθςιμοποιείται 

και υπάρχει απλϊσ διακζςιμο για να καλφψει μελλοντικζσ ανάγκεσ του φορζα. 
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10. Η κζςθ φμβαςη υντήρηςησ επιλζγεται εάν το λογιςμικό καλφπτεται από 

κάποια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ/ τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

11. τθ κζςθ Πζρασ φμβαςησ επιλζγεται θ θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςυντιρθςθσ/ τεχνικισ υποςτιριξθσ του ζτοιμου λογιςμικοφ. 

12. τθ κζςθ Πρόςθετα τοιχεία ςθμειϊνονται παρατθριςεισ και ςχόλια 

αναφορικά με το ζτοιμο λογιςμικό (π.χ. εάν το λογιςμικό είναι ενθμερωμζνο 

(updated), ποια είναι θ εφαρμοςμζνθ πολιτικι ενθμζρωςθσ του λογιςμικοφ 

(αυτόματθ κεντρικι ενθμζρωςθ ι μετά από επιλογι του χριςτθ) ςτο φορζα, 

δυνατότθτα λιψθσ ενθμερϊςεων (updates), δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του 

λογιςμικοφ ςε νεότερεσ εκδόςεισ, κ.λπ.). 

 

C. τον πίνακα Εφαρμογέσ/ Υπηρεςίεσ καταχωροφνται τα ςτοιχεία ςχετικά με τισ 

εφαρμογζσ και τα ςυςτιματα πλθροφορικισ, κακϊσ και τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 

που διακζτει και παρζχει ο φορζασ.  

Ειδικότερα: 

1. τθ κζςθ Ονομαςία υςτήματοσ ςθμειϊνεται το όνομα του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ (π.χ. Ermis, Taxis, ΗΛΤΑ, e-justice, Police-on-Line, κ.λπ.). 

2. τθ κζςθ Ονομαςία Τποςυςτήματοσ ςθμειϊνεται το χαρακτθριςτικό όνομα του 

υποςυςτιματοσ (π.χ. υποςφςτθμα PKI του ςυςτιματοσ Ermis, Πρωτόκολλο/ 

φςτθμα Ηλεκτρονικισ Αρχειοκζτθςθσ του ςυςτιματοσ Taxis, κ.λπ.). 

3. τθ κζςθ Επιχειρηςιακή κοπιμότητα επιλζγεται ο τομζασ πολιτικισ/ 

αντικείμενο του υποςυςτιματοσ (Πλθροφορικι και Επικοινωνίεσ, Οικονομικά/ 

Φορολογικά, κ.λπ.). 

4. Η κζςθ Κδια Μζςα επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που θ εφαρμογι ζχει αναπτυχκεί 

από ςτελζχθ του φορζα. 

5. τθ κζςθ Αριθμόσ Αδειών Χρήςησ επιλζγεται ο αρικμόσ αδειϊν χριςθσ που 

διακζτει ο φορζασ για τθ λειτουργία του υποςυςτιματοσ. Δθλαδι, είναι ο 

αρικμόσ χρθςτϊν οι οποίοι ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ και χριςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ. 

6. τθ κζςθ Κατηγορία Άδειασ Χρήςησ ςθμειϊνεται το είδοσ τθσ άδειασ χριςθσ 

του λογιςμικοφ (π.χ. GPL, LGPL, BSD, Volume License, κ.λπ.). 

7. Η κζςθ Πνευματικά Δικαιώματα επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που ο φορζασ ζχει 

ςτθν κατοχι του τα πνευματικά δικαιϊματα, τον πθγαίο κϊδικα και τθν 

αναγκαία τεκμθρίωςθ για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ εφαρμογισ. 
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8. τθ κζςθ Είδοσ Τπηρεςίασ επιλζγεται θ κατθγορία τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 

(Government to Citizen - G2C, Government to Business - G2B, Government to 

Employee - G2E, Government to Government - G2G, Εςωτερικισ Χριςθσ). 

9. τθ κζςθ Ιςτοςελίδα (URL) ςθμειϊνεται ο ςφνδεςμοσ ςτον οποίο είναι 

διακζςιμθ θ εφαρμογι/ υποςφςτθμα (π.χ. Ermis: http://www.ermis.gov.gr , 

Ermis – Back Office: http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp , Ermis – PKI 

Repository: https://pki.ermis.gov.gr/repository.html). 

10. Η κζςθ Κοινή Χρήςη επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει θ δυνατότθτα 

αξιοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ/ υποςυςτιματοσ από τρίτουσ. Για παράδειγμα, εάν 

ο φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να αναδιανζμει αντίγραφα τθσ εφαρμογισ/ 

υποςυςτιματοσ για οποιονδιποτε ςκοπό και ςε οποιονδιποτε, ιδίωσ μεταξφ 

φορζων του δθμόςιου τομζα. 

11. Η κζςθ Παραγωγική Λειτουργία επιλζγεται εάν θ εφαρμογι/ υποςφςτθμα 

αξιοποιείται από το φορζα (ι γενικότερα εάν καλφπτει κάποια ςυγκεκριμζνθ 

επιχειρθςιακι ανάγκθ) ι δεν επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που δεν 

χρθςιμοποιείται και υπάρχει απλϊσ διακζςιμθ για να καλφψει μελλοντικζσ 

ανάγκεσ του οργανιςμοφ. 

12. Η κζςθ φμβαςη υντήρηςησ επιλζγεται εάν θ εφαρμογι/ υποςφςτθμα 

καλφπτεται από κάποια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ/ τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

13. τθ κζςθ Πζρασ φμβαςησ επιλζγεται θ θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςυντιρθςθσ/ τεχνικισ υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ/ υποςυςτιματοσ. 

14. τθ κζςθ Πρόςθετα τοιχεία ςθμειϊνονται παρατθριςεισ και ςχόλια 

αναφορικά με τθν εφαρμογι/ υποςφςτθμα (π.χ. εάν ο φορζασ μπορεί να 

μελετά τον τρόπο λειτουργίασ του προϊόντοσ λογιςμικοφ, να το προςαρμόηει 

ςτισ ανάγκεσ του, να αναδιανζμει αντίγραφα αυτοφ για οποιονδιποτε ςκοπό 

και ςε οποιονδιποτε, ιδίωσ μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα, να βελτιϊνει 

και να δθμοςιεφει ι διακζτει με οποιονδιποτε τρόπο τισ βελτιϊςεισ του 

προϊόντοσ λογιςμικοφ που ζχει επιφζρει ςε οποιονδιποτε, κ.λπ.). 

 

D. τον πίνακα Μητρώα καταχωροφνται τα ςτοιχεία ςχετικά με τα μθτρϊα και τα 

ςφνολα δεδομζνων που διακζτει και παρζχει ο φορζασ. 

Ειδικότερα: 

1. τθ κζςθ Είδοσ Μητρώου ςθμειϊνεται θ κατθγορία του μθτρϊου (φυςικϊν 

προςϊπων, νομικϊν προςϊπων/ οργανιςμϊν, ακινιτων όπωσ για παράδειγμα 

το κτθματολόγιο, κινθτϊν όπωσ για παράδειγμα το νθολόγιο, κ.λπ.). 

2. τθ κζςθ Ονομαςία Μητρώου ςθμειϊνεται το χαρακτθριςτικό όνομα του 

μθτρϊου. 

http://www.ermis.gov.gr/
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp
https://pki.ermis.gov.gr/repository.html
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3. τθ κζςθ Ονομαςία Εφαρμογήσ επιλζγεται το αντίςτοιχο υποςφςτθμα που 

ζχετε ςυμπλθρϊςει ςτον πίνακα Εφαρμογέσ/ Υπηρεςίεσ. Η φπαρξθ ενόσ 

μθτρϊου προχποκζτει τθν ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ, θ οποία επιτρζπει τθ 

διαχείριςθ του περιεχομζνου του. Κατά ςυνζπεια, θ ονομαςία τθσ εφαρμογισ 

κα πρζπει να ταυτίηεται με το αντίςτοιχο όνομα του υποςυςτιματοσ που 

καταχωρείται ςτον πίνακα Εφαρμογζσ/ Τπθρεςίεσ. 

ημαντική παρατήρηςη 

Η ονομαςία τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να ταυτίηεται με τθν ονομαςία του 

αντίςτοιχου υποςυςτιματοσ ςτον πίνακα Εφαρμογζσ/ Τπθρεςίεσ. 

4. τθ κζςθ Πρωτεφον Κλειδί ςθμειϊνεται το ςτοιχείο μοναδιαίασ ταυτοποίθςθσ 

των εγγραφϊν του μθτρϊου (π.χ. ο ΑΔΣ, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, ο ΑΔΑ, κ.λπ.). 

5. τθ κζςθ Αριθμόσ Εγγραφών επιλζγεται ο αρικμόσ των οντοτιτων που 

αποτελοφν τον πλθκυςμό του μθτρϊου. 

6. Η κζςθ Πνευματικά Δικαιώματα επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που ο φορζασ ζχει 

ςτθν κατοχι του τα πνευματικά δικαιϊματα, τον πθγαίο κϊδικα και τθν 

αναγκαία τεκμθρίωςθ για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του περιεχομζνου του 

μθτρϊου. 

7. Η κζςθ Κοινή Χρήςη από ΔΣ επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που το μθτρϊο μπορεί 

να αξιοποιθκεί από τρίτουσ. Δθλαδι, εάν ο φορζασ μπορεί να διακζςει το 

μθτρϊο του για οποιονδιποτε ςκοπό και ςε οποιονδιποτε, ιδίωσ μεταξφ 

φορζων του δθμόςιου τομζα. 

8. Η κζςθ Παραγωγική Λειτουργία επιλζγεται εάν το μθτρϊο αξιοποιείται από το 

φορζα (ι γενικότερα εάν καλφπτει κάποια ςυγκεκριμζνθ επιχειρθςιακι ανάγκθ) 

ι δεν επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που δεν χρθςιμοποιείται και υπάρχει απλϊσ 

διακζςιμο για να καλφψει μελλοντικζσ ανάγκεσ του φορζα. 

9. Η κζςθ Διάθεςη ωσ Ανοικτά Δεδομζνα επιλζγεται εάν το περιεχόμενο του 

μθτρϊου διατίκεται ιδθ από το φορζα ωσ ανοικτά δεδομζνα. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ, ο φορζασ ςτθ κζςθ Πρόςθετα τοιχεία κα πρζπει να τεκμθριϊςει 

ρθτά και ειδικά τθν εξαίρεςθ αυτι.  

10. Η κζςθ Δυνατότητα Διάθεςησ ωσ Ανοικτά Δεδομζνα επιλζγεται εάν το 

περιεχόμενο του μθτρϊου μπορεί να διατεκεί από το φορζα ωσ ανοικτά 

δεδομζνα. ε αντίκετθ περίπτωςθ, ο φορζασ ςτθ κζςθ Πρόςθετα τοιχεία κα 

πρζπει να τεκμθριϊςει ρθτά και ειδικά τθν εξαίρεςθ αυτι. 

11. τθ κζςθ Πρόςθετα τοιχεία ςθμειϊνονται παρατθριςεισ και ςχόλια 

αναφορικά με τθν εφαρμογι/ υποςφςτθμα (π.χ. εάν ο φορζασ μπορεί να 
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μελετά τον τρόπο λειτουργίασ του προϊόντοσ λογιςμικοφ, να το προςαρμόηει 

ςτισ ανάγκεσ του, να αναδιανζμει αντίγραφα αυτοφ για οποιονδιποτε ςκοπό 

και ςε οποιονδιποτε, ιδίωσ μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα, να βελτιϊνει 

και να δθμοςιεφει ι διακζτει με οποιονδιποτε τρόπο τισ βελτιϊςεισ του 

προϊόντοσ λογιςμικοφ που ζχει επιφζρει ςε οποιονδιποτε, κ.λπ.). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Σα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά 

ΠΙΝΑΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ e-INVENTORY 

 

 

Εξοπλιςμόσ 

Είδοσ Εξοπλιςμοφ * 

Καταςκευαςτισ * 

Μοντζλο 

Ζτοσ Κτιςθσ * 

Ποςότθτα * 

Εν Λειτουργία * 

Εν Χριςει * 

φμβαςθ υντιρθςθσ * 

Πζρασ φμβαςθσ * 

Πρόςκετα τοιχεία 

 

 

 

 

Ζτοιμο Λογιςμικό 

Είδοσ Λογιςμικοφ * 

Καταςκευαςτισ * 

Ονομαςία Λογιςμικοφ * 

Κατθγορία Λογιςμικοφ * 

Ποςότθτα * 

Αρικμόσ Αδειϊν Χριςθσ * 

Κατθγορία Άδειασ Χριςθσ *  

Ζτοσ Κτιςθσ * 

Εν Χριςει * 

φμβαςθ υντιρθςθσ * 

Πζρασ φμβαςθσ * 

Πρόςκετα τοιχεία  

 

 

 

Εφαρμογζσ/ Τπηρεςίεσ 

Ονομαςία υςτιματοσ * 

Ονομαςία Τποςυςτιματοσ * 

Επιχειρθςιακι κοπιμότθτα * 

Ίδια Μζςα * 

Αρικμόσ Αδειϊν Χριςθσ * 

Κατθγορία Άδειασ Χριςθσ * 

Πνευματικά Δικαιϊματα * 

Είδοσ Τπθρεςίασ * 

Ιςτοςελίδα (URL) * 

Κοινι Χριςθ * 

Παραγωγικι Λειτουργία * 

φμβαςθ υντιρθςθσ * 

Πζρασ φμβαςθσ * 

Πρόςκετα τοιχεία  

 

Μητρώα 

Είδοσ Μθτρϊου * 

Ονομαςία Μθτρϊου * 

Ονομαςία Εφαρμογισ * 

Πρωτεφον Κλειδί * 

Αρικμόσ Εγγραφϊν * 

Πνευματικά Δικαιϊματα * 

Κοινι Χριςθ * 

Παραγωγικι Λειτουργία * 

Διάκεςθ ωσ Ανοικτά Δεδομζνα * 

Δυνατότθτα Διάκεςθσ ωσ Ανοικτά Δεδομζνα * 

Πρόςκετα τοιχεία  

 

 


