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Είσοδος στην Εφαρμογή 
 

Αρχικά ο χρήστης εισέρχεται στην Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών 

Υπηρεσιών. 

 

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για τα Εν Ενεργεία Στελέχη του 

Ελληνικού Στρατού. Επιλέγοντας την κατηγορία «Εν Ενεργεία Προσωπικό», 

εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης διαπιστευτηρίων.  

 

Ζητείται από το χρήστη να εισάγει τα διαπιστευτήρια του και σε 

περίπτωση που αυτά είναι αληθή προωθείται στην οθόνη των υπηρεσιών των 

εν ενεργεία στελεχών. Αν δώσει ψευδή ή λανθασμένα δεδομένα, ειδοποιείται με 

τα κατάλληλα μηνύματα σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου διαπίστευσης. 
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Από την παραπάνω οθόνη ο χρήστης επιλέγει την υπηρεσία 

«Στρατιωτικά Οικήματα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ», με σκοπό να ενημερώσει την 

εφαρμογή για τα υπάρχοντα Στρατιωτικά Οικήματα ανά την επικράτεια.  

Στην συνέχεια με βάση τον ρόλο που έχει αποδοθεί σε κάθε χρήστης 

ενεργοποιούνται και τα ανάλογα δικαιώματα. 
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Αναζήτηση Στρατιωτικών Οικημάτων 
 

Για την Αναζήτηση Στρατιωτικών Οικημάτων ανά την επικράτεια, έχει 

δημιουργηθεί η παρακάτω σελίδα: 

 

Η σελίδα δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη της εφαρμογής να 

αναζητήσει Οικήματα σε όλη την επικράτεια. Για αυτό το λόγο έχουν υλοποιηθεί 

ένα σύνολο από φίλτρα αναζήτησης όπως φαίνεται στο αριστερό μέρος της 

εικόνας. Με την επιλογή οποιοδήποτε φίλτρου, αυτόματα προσαρμόζονται οι 

διαθέσιμες επιλογές των υπολοίπων φίλτρων προς διευκόλυνση της 

αναζήτησης. Παράλληλα κάτω από τα φίλτρα αναζήτησης εμφανίζονται τα 

οικήματα που προκύπτουν (Αποτελέσματα Αναζήτησης), από τα φίλτρα 

αναζήτησης. Για κάθε Οίκημα εμφανίζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά του 

όπως: 
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 Φωτογραφία 

 Ονομασία Οικήματος 

 Ονομασία Κτηρίου 

 Ονομασία Συγκροτήματος 

 Σχηματισμός / Μονάδα 

 Όροφος 

 Αριθμός Υπνοδωματίων 

 Εμβαδόν Κάτοψης 

 Μίσθωμα & Κοινόχρηστα 

καθώς και κουμπί «Προβολή» της καρτέλας του Οικήματος.  

Τα φίλτρα αναζήτησης κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 Επιλογής από λίστα. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Νομός 

o Πόλη ή Φρουρά 

o Σχηματισμός / Μονάδα 

 

 Αναζήτησης με πληκτρολόγηση. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Ονομασία Συγκροτήματος 

o Ονομασία Κτηρίου 

o Ονομασία Οικήματος 

 

 Επιλογής κατηγορίας τύπου radio button. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Είδος Οικήματος 

o Χαρακτηρισμός 

o Οικογενειακή Κατάσταση 

 

 Καθορισμού εύρος τιμών. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Έτος Κατασκευής 

o Όροφος 

o Εμβαδό Κάτοψης 

o Αριθμός Υπνοδωματίων 

o Μίσθωμα & Κοινόχρηστα 

 

 Επιλογής πολλαπλών γνωρισμάτων. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Κουφώματα 

o Είδη Θέρμανσης 
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 Απόφασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Ποιο συγκεκριμένα: 

o Ηλιακός Θερμοσίφωνας 

o Αυτόνομη Θέρμανση 

o Αποθήκη 

o Επιπλωμένο 

o Θέσεις Στάθμευσης 

 

Στα δεξιά της οθόνης βρίσκεται μια γραφική αναπαράσταση των 

αποτελεσμάτων σε μορφή χάρτη. Για κάθε Οίκημα που ικανοποιεί τα 

επιλεγμένα φίλτρα, προβάλλεται το Κτήριο στο οποίο ανήκει στο χάρτη. Ενώ ο 

χρήστης κάνει scroll στα Αποτελέσματα Αναζήτησης, ο χάρτης ¨ακολουθεί¨, έτσι 

ώστε να είναι πάντα ορατός ενώ ο χρήστης περιηγείται στα αποτελέσματα. 

Όταν το ποντίκι περνάει πάνω από ένα Οίκημα των αποτελεσμάτων, ο χάρτης 

εστιάζει στο κατάλληλο Κτήριο και αλλάζει το χρώμα της πινέζας, 

υποδεικνύοντας με ακρίβεια τη θέση του οικήματος στο χάρτη.  
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Αναζήτηση Στρατιωτικών Κτηρίων 
 

Για την Αναζήτηση Στρατιωτικών Κτηρίων ανά την επικράτεια, έχει 

δημιουργηθεί η παρακάτω σελίδα: 

 

Η σελίδα δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη της εφαρμογής να 

αναζητήσει Κτήρια σε όλη την επικράτεια. Για αυτό το λόγο έχουν υλοποιηθεί 

ένα σύνολο από φίλτρα αναζήτησης όπως φαίνεται στο αριστερό μέρος της 

εικόνας. Με την επιλογή οποιοδήποτε φίλτρου, αυτόματα προσαρμόζονται οι 

διαθέσιμες επιλογές των υπολοίπων φίλτρων προς διευκόλυνση της 

αναζήτησης. Παράλληλα κάτω από τα φίλτρα αναζήτησης εμφανίζονται τα 

κτήρια που προκύπτουν (Αποτελέσματα Αναζήτησης), από τα φίλτρα 

αναζήτησης. Για κάθε Κτήριο εμφανίζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά του 

όπως: 
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 Φωτογραφία 

 Ονομασία Κτηρίου 

 Ονομασία Συγκροτήματος 

 Σχηματισμός / Μονάδα 

καθώς και κουμπί «Προβολή» της καρτέλας του Κτηρίου.  

Τα φίλτρα αναζήτησης κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 Επιλογής από λίστα. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Νομός 

o Πόλη ή Φρουρά 

o Σχηματισμός / Μονάδα 

 

 Αναζήτησης με πληκτρολόγηση. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Ονομασία Συγκροτήματος 

o Ονομασία Κτηρίου 

 

 Επιλογής κατηγορίας τύπου radio button. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Χαρακτηρισμός 

 

 Καθορισμού εύρος τιμών. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Έτος Κατασκευής 

 

 Επιλογής πολλαπλών γνωρισμάτων. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Κουφώματα 

o Είδη Θέρμανσης 

 

 Απόφασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Ποιο συγκεκριμένα: 

o Ηλιακός Θερμοσίφωνας 

o Αυτόνομη Θέρμανση 

 

Ο χάρτης παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με εκείνη της αναζήτησης των 

Οικημάτων παραπάνω. 
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Αναζήτηση Στρατιωτικών Συγκροτημάτων 
 

Για την Αναζήτηση Στρατιωτικών Συγκροτημάτων ανά την επικράτεια, 

έχει δημιουργηθεί η παρακάτω σελίδα: 

 

Η σελίδα δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη της εφαρμογής να 

αναζητήσει Συγκροτήματα σε όλη την επικράτεια. Για αυτό το λόγο έχουν 

υλοποιηθεί ένα σύνολο από φίλτρα αναζήτησης όπως φαίνεται στο αριστερό 

μέρος της εικόνας. Με την επιλογή οποιοδήποτε φίλτρου, αυτόματα 

προσαρμόζονται οι διαθέσιμες επιλογές των υπολοίπων φίλτρων προς 

διευκόλυνση της αναζήτησης. Παράλληλα κάτω από τα φίλτρα αναζήτησης 

εμφανίζονται τα κτήρια που προκύπτουν (Αποτελέσματα Αναζήτησης), από τα 

φίλτρα αναζήτησης. Για κάθε Συγκρότημα εμφανίζονται κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά του όπως: 
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 Ονομασία Συγκροτήματος 

 Σχηματισμός / Μονάδα 

 Διεύθυνση 

καθώς και κουμπί «Προβολή» της καρτέλας του Συγκροτήματος.  

Τα φίλτρα αναζήτησης κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 Επιλογής από λίστα. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Νομός 

o Πόλη ή Φρουρά 

o Σχηματισμός / Μονάδα 

 

 Αναζήτησης με πληκτρολόγηση. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Ονομασία Συγκροτήματος 

 

 Επιλογής κατηγορίας τύπου radio button. Ποιο συγκεκριμένα: 

o Χαρακτηρισμός 

 

Ο χάρτης παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με εκείνη της αναζήτησης των 

Οικημάτων παραπάνω. 
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Προβολή Οικήματος 
 

Για την προβολή μεμονωμένου Οικήματος - Καρτέλα Οικήματος, έχει 

δημιουργηθεί η παρακάτω σελίδα: 

 

Στο πάνω μέρος της σελίδας εναλλάσσονται οι φωτογραφίες που έχουν 

καταχωρηθεί για το εικονιζόμενο Οίκημα. 
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Επιπλέον, εμφανίζεται η Ονομασία - Αριθμός του Οικήματος μαζί με τις 

Λεπτομέρειες – Χαρακτηριστικά του. Όποιο πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί στην 

φόρμα εισαγωγής Οικήματος δεν εμφανίζεται καθόλου. Στο κάτω μέρος της 

σελίδας προβάλλονται τα Τηλέφωνα Πληροφοριών, τα οποία υπολογίζονται 

αυτόματα με βάση τους διαχειριστές που διαχειρίζονται το Οίκημα (σύμφωνα με 

το σχηματισμό που ανήκει το Συγκρότημα). 

Στα δεξιά της σελίδας, με γραφικό τρόπο αποτυπώνεται στο χάρτη η 

θέση του Κτηρίου καθώς και του Συγκροτήματος στα οποία ανήκει το Οίκημα. 

Κάτω από το χάρτη εμφανίζεται το φωτογραφικό υλικό που έχει καταχωρηθεί 

για το Οίκημα. Ομοίως με την σελίδα προβολής του Κτηρίου, πατώντας πάνω 

σε μια φωτογραφία ανοίγει ένα παράθυρο που προβάλει τη φωτογραφία στο 

πραγματικό της μέγεθος. 

Τέλος, μόνο στους διαχειριστές της εφαρμογής εμφανίζεται το κουμπί 

«Εξαγωγή Καρτέλας». Μέσω αυτού του κουμπιού παρέχεται η δυνατότητα 

εξαγωγής του προβαλλόμενου Οικήματος σε μορφή PDF. 
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Προβολή Κτηρίου 
 

Για την προβολή μεμονωμένου Κτηρίου - Καρτέλα Κτηρίου, έχει 

δημιουργηθεί η παρακάτω σελίδα: 
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Στο πάνω μέρος της σελίδας εναλλάσσονται οι φωτογραφίες που έχουν 

καταχωρηθεί για το εικονιζόμενο Κτήριο. 

Επιπλέον, εμφανίζεται η Ονομασία του Κτηρίου μαζί με τις Λεπτομέρειες 

– Χαρακτηριστικά του. Στο πλαίσιο των χαρακτηριστικών του Κτηρίου 

εμφανίζονται αθροιστικά σε τρείς κατηγορίες τα σύνολα των Οικημάτων του 

προβαλλόμενου Κτηρίου (ανά είδος, χαρακτηρισμό και οικογενειακή 

κατάσταση). Όποιο πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί στην φόρμα εισαγωγής 

Κτηρίου δεν εμφανίζεται καθόλου. Στο κάτω μέρος της σελίδας προβάλλονται τα 

Τηλέφωνα Πληροφοριών, τα οποία υπολογίζονται αυτόματα με βάση τους 

διαχειριστές που διαχειρίζονται το Κτήριο (σύμφωνα με το σχηματισμό που 

ανήκει το Συγκρότημα και κατ` επέκταση το Κτήριο). 

Στο τέλος της οθόνης προβάλλεται μια λίστα με τα Οικήματα που 

ανήκουν στο προβαλλόμενο Κτήριο. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης των 

Κτηρίων με βάση το είδος του Οικήματος, τον χαρακτηρισμό τους και την 

οικογενειακή κατάσταση, στο πάνω μέρος της λίστας.  

Στα δεξιά της σελίδας, με γραφικό τρόπο αποτυπώνεται στο χάρτη η 

θέση του Κτηρίου καθώς και του Συγκροτήματος στο οποίο ανήκει. Κάτω από 

το χάρτη εμφανίζεται το φωτογραφικό υλικό που έχει καταχωρηθεί για το 

Κτήριο. Πατώντας πάνω σε μια φωτογραφία ανοίγει ένα παράθυρο που 

προβάλει τη φωτογραφία στο πραγματικό της μέγεθος. 

Τέλος, μόνο στους διαχειριστές της εφαρμογής, εμφανίζεται το κουμπί 

«Εξαγωγή Καρτέλας». Μέσω αυτού του κουμπιού παρέχεται η δυνατότητα 

εξαγωγής του προβαλλόμενου Κτηρίου σε μορφή PDF καθώς και η εξαγωγή 

των Οικημάτων του με τα χαρακτηριστικά τους σε μορφή EXCEL. 
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Προβολή Συγκροτήματος 
 

Για την προβολή μεμονωμένου Συγκροτήματος - Καρτέλα 

Συγκροτήματος, έχει δημιουργηθεί η παρακάτω σελίδα: 

 

Με γραφικό τρόπο αποτυπώνεται στο χάρτη η θέση του Συγκροτήματος. 

Πατώντας το κουμπί «Προβολή Κτηρίων» εμφανίζονται στον εικονιζόμενο 

χάρτη οι θέσεις των κτηρίων που ανήκουν στο προβαλλόμενο Συγκρότημα. 

Επιπλέον, εμφανίζεται η Ονομασία του Συγκροτήματος μαζί με τις 

Λεπτομέρειες – Χαρακτηριστικά του. Στα δεξιά της οθόνης εμφανίζεται μια λίστα 

με τα Κτήρια που ανήκουν στο προβαλλόμενο Συγκρότημα. Υπάρχει 

δυνατότητα αναζήτησης των Κτηρίων με βάση την ονομασία τους, στο πάνω 

μέρος της λίστας. Στο τέλος προβάλλονται τα Τηλέφωνα Πληροφοριών, τα 

οποία υπολογίζονται αυτόματα με βάση τους διαχειριστές που διαχειρίζονται το 

Συγκρότημα (σύμφωνα με το σχηματισμό που ανήκει το Συγκρότημα). 

Τέλος, μόνο στους διαχειριστές της εφαρμογής, εμφανίζεται το κουμπί 

«Εξαγωγή Καρτέλας». Μέσω αυτού του κουμπιού παρέχεται η δυνατότητα 

εξαγωγής του προβαλλόμενου Συγκροτήματος σε μορφή PDF καθώς και η 

εξαγωγή των Κτηρίων του με στατιστικά των Οικημάτων τους σε μορφή EXCEL. 


