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ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο/Η παρακάτω υποφαινόμενος/η   ………………………..   με αριθμό ταυτότητας 

……………………, εκπαιδευτικός σε απόσπαση στο ………., βεβαιώνω ότι έχω παραλάβει για 

διεκπεραίωση της εργασίας μου τον παρακάτω εξοπλισμό που έχει αγοραστεί για το σκοπό αυτό. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ – ……………………. 

Σειραϊκός Αριθμός:  ………………………… 

 με τα ακόλουθα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o Οθόνη: …..'' LED 
o Επεξεργαστή: Intel® Core™ ………… 
o Μνήμη RAM: 4GB 
o Σκληρός δίσκος: 250GB 

 
 με τα ακόλουθα συνοδευτικά: 

o Τσάντα μεταφοράς ......................  

o Ενσύρματο ποντίκι ......................  

o Τροφοδοτικό ...............................  

 
 
Βεβαιώνω επίσης ότι έχω διαβάσει τους κανονισμούς παραχώρησης του εξοπλισμού, που 

βρίσκονται στο πίσω μέρος του παρόντος εντύπου, τους οποίους και αποδέχομαι.  

 

 

……………………………………………………………………….. …………………………………………………… 

Όνομα δανειζόμενου (ολογράφως): Υπογραφή 

 

……………………………………………………………………….. …………………………………………………… 

για Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (όνομα ολογράφως): Υπογραφή 

 

  

Γιάννης Χ’’Χαραλάμπους 

Ημερομηνία:  …………. 

http://www.pi.ac.cy/
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Υπεύθυνη δήλωση χρήσης του εξοπλισμού 

 
 

Ο/Η υποφαινόμενος/η   ……………………….      με Α.Τ. ……………….. δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

1. Έχω ευθύνη για τον εξοπλισμό που μού παραχωρείται και αντιλαμβάνομαι ότι αυτός είναι για 
αποκλειστική χρήση για τη διεκπεραίωση της εργασίας μου στο ΠΙ  

2. Έχω ευθύνη να έχω πάντοτε τον εξοπλισμό που μου παραχωρήθηκε μαζί μου στην εργασία μου 

3. Θα επιστρέψω τον εξοπλισμό στις ……………. σε περίπτωση τερματισμού της απόσπασής μου, ή 
σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή το ζητήσει η υπηρεσία  

4. Με την ανανέωση της απόσπασής μου, θα υπάρχει δυνατότητα να ανανεώσω την παρούσα 
συμφωνία την ……………… 

5. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εμένα και δεν θα δανείζεται για 
οποιοδήποτε σκοπό τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα χωρίς την εξουσιοδότηση του 
Π.Ι. 

6. Έχω την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού και την προστασία του από κλοπή, τόσο 
εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΠΙ όσο και εκτός. Το κόστος επιδιόρθωσης ή/και πλήρους 
αντικατάστασης του εξοπλισμού σε περίπτωση κλοπής εξ’ αμελείας μου, θα επιβαρύνει εμένα. 

7. Έχω την ευθύνη για τη σωστή μεταχείριση, διαχείριση και διατήρηση του υλικού στην κατάσταση 
που το έχω παραλάβει, προστατεύοντας το από πτώση, έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρά και 
σε αιχμηρά αντικείμενα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να του προκαλέσει ζημιά. Το κόστος 
επιδιόρθωσης ή της πλήρους αντικατάστασης του εξοπλισμού σε περίπτωση αμέλειάς μου να το 
διαφυλάξω, επιβαρύνει εμένα. 

8. Θα παρουσιάζω τον εξοπλισμό για έλεγχο όποτε αυτός ζητηθεί και για συντήρηση κάθε 3 μήνες, με 
ευθύνη μου να επικοινωνώ εγκαίρως με την τεχνική στήριξη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
(Τ.Ε.Τ.) για να προγραμματίζεται συνάντηση για το σκοπό αυτό. 

9. Θα παρακολουθώ οποιαδήποτε εγκύκλιο, η οποία θα αναφέρει οδηγίες όσον αφορά στη συντήρηση 
του εξοπλισμού και θα ακολουθώ τις οδηγίες με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού. 

10. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να εγκαταστήσω οποιοδήποτε επιπρόσθετο λογισμικό θα 
ενημερώσω τον υπεύθυνο λειτουργό του Τ.Ε.Τ. πριν την οποιαδήποτε εγκατάσταση, και εφόσον 
διαθέτω την απαραίτητη νόμιμη άδεια χρήσης για το λογισμικό αυτό. 

11. Δεν θα εγκαταστήσω οποιοδήποτε παράνομο ή ακατάλληλο λογισμικό ή περιεχόμενο. 

12. Έχω αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των δεδομένων μου κάνοντας συχνά αντίγραφα ασφαλείας 
(backup). 

13. Έχω αποκλειστική ευθύνη για την προστασία πρόσβασης στα δεδομένα που αφορούν στην εργασία 
μου. 

 
 
 
………………………………………………………..   

 Υπογραφή δανειζόμενου  

 
Επιπρόσθετα στοιχεία: 

1. Σειραϊκός αριθμός μπαταρίας: …………………………. 

2. Windows 7 Pro Product Key: …………………………. 

 

Ημερομηνία:   

http://www.pi.ac.cy/

