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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού 

συστήματος κατάλληλου για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αρχικά γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του ρόλου και 

των δραστηριοτήτων των Κ.Ε.Κ.. Η παρουσίαση αυτή έχει σαν στόχο να καταδείξει 

τις βασικές λειτουργίες που θα πρέπει να εκτελούνται από το πληροφοριακό 

σύστημα. Η καταγραφή των βασικών λειτουργιών αποτελεί την βάση για την 

περαιτέρω ανάλυση και τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτήσεων του συστήματος. 

Οι πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση του συστήματος συγκεντρώθηκαν: α) με την 

απ' ευθείας επικοινωνία με τα στελέχη και το προσωπικό δύο κέντρων 

επαγγελματικής κατάρτισης και β) από δευτερεύουσες πηγές, όπως είναι τα 

χρησιμοποιούμενα παραστατικά και κάθε μορφής έντυπα, ερωτηματολόγια, 

σημειώματα κ.λπ. . Ακολουθεί ο σχεδιασμός και η δημιουργία της βάσης δεδομένων 

που θα υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα. Για τον σχεδίασμά του σχεσιακού 

μοντέλου και τη δημιουργία της βάσης χρησιμοποιήθηκε ο Designer 6.0. Πρόκειται 

για μία συλλογή εργαλείων που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα από τις φάσεις 

ανάπτυξης μίας εφαρμογής. Υπάρχουν δύο επίπεδα μοντελοποίησης. Στο πρώτο 

καθορίζονται οι οντότητες (entities), τα γνωρίσματα (attributes) και οι σχέσεις 

(relations) μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα αυτού του επιπέδου μοντελοποίησης είναι το 

λογικό μοντέλο του συστήματος. Το δεύτερο επίπεδο μοντελοποίησης αντιστοιχεί το 

λογικό μοντέλο δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο σχήμα Βάσης Δεδομένων. Το 

αποτέλεσμα είναι το φυσικό μοντέλο δεδομένων του συστήματος. Στον Designer 6.0 

ο Entity Relationship Diagrammer χρησιμοποιείται στη δημιουργία του λογικού 

μοντέλου δεδομένων του συστήματος. Ο Database Transformer δημιουργεί ένα 

αρχικό φυσικό μοντέλο με βάση το λογικό. Ο Design Editor χρησιμοποιείται για να 

βελτιώσει το φυσικό μοντέλο και για την παραγωγή των SQL scripts που θα
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υλοποιήσουν το μοντέλο δεδομένων σε φυσικό σχήμα βάσης. Τέλος ο Database 

Design ΤΓβηείοΓΠιβ^μεταφράζει το λογικό data model σε ένα φυσικό data model 

διαβάζοντας τις ιδιότητες των objects στο repository και με βάση αυτές τις ιδιότητες 

δημιουργεί νέα αντικείμενα.

Το τελευταίο μέρος της εργασίας έχει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται 
ανάπτυξη της εφαρμογής, με τον σχεδίασμά και την δημιουργία των φορμών και 
κάποιων ενδεικτικών αναφορών της εφαρμογής. Η δημιουργία των φορμών και των 
αναφορών γίνεται με τη χρησιμοποίηση του εργαλείου Developer 6.0 και ειδικότερα 
με την χρήση του ORACLE FORMS 6i και του REPORTS 6i. Στην δεύτερη ενότητα 
χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο CodeCharge για να αναπτυχθεί περιβάλλον που θα 
επιτρέπει την πρόσβαση ενός τμήματος της βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε, 
από το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν σελίδες που εντάσσονται στο 
τμήμα του πληροφοριακού συστήματος που συνδέεται με την αγορά εργασίας και 
ειδικότερα με την επικοινωνία των επιχειρήσεων και των καταρτιζόμενων μέσα από 
την προσφορά θέσεων εργασίας (αγγελιών) και τις αιτήσεις για θέσεις εργασίας 
αντίστοιχα. Επίσης δημιουργήθηκαν σελίδες που παρουσιάζουν συνολικά την 
δραστηριότητα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (προσφερόμενα 
προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και εκδηλώσεις). Μετά την παρουσίαση της 
εφαρμογής ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των εργαλείων που 
χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ορίζονται οι δομές που 
δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση υπ’ αριθμ. 115910/9-10- 
00 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δραστηριοποιούνται 
στη δια βίου συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Ως συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) ορίζεται κάθε μορφή δια βίου επιμόρφωσης, 
κατάρτισης και επανακατάρτισης η οποία απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό και 
συμπληρώνει δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της αρχικής κατάρτισης ή στο 

πλαίσιο προηγούμενης απασχόλησης με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας ή τη
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διασφάλιση και βελτίωση της θέσης εργασίας. Τα Κ.Ε.Κ. είναι φορείς εφαρμογής της 
εθνικής προληπτικής πολιτικής κατά της ανεργίας η οποία υλοποιείται σε συνεργασία 
με τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και με άλλες Δομές υποστήριξης και 
προώθησης της απασχόλησης.

Τα Κ.Ε.Κ. υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα σχεδιασμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά. Αναλυτικά, τα Κ.Ε.Κ. πρέπει 
να διαθέτουν:

• Μεθόδους διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών, των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και των νέων ειδικοτήτων που να περιλαμβάνουν τους στόχους 
διάγνωσης, την εκπόνηση των κατάλληλων διαγνωστικών μέσων και εργαλείων 
και τον τρόπο της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της διάγνωσης στον 
προγραμματισμό.

• Μεθοδολογία σχεδιασμού των προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και 
πρακτικής άσκησης που να περιλαμβάνει τους στόχους σχεδιασμού, τους 
στόχους κατάρτισης, τη σύνθεση επιστημονικής ομάδας σχεδιασμού, την 
ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναγκών της αγοράς 
εργασίας, καθώς και την ενσωμάτωση ιδιαιτεροτήτων κοινωνικά ευαίσθητων 
ομάδων.

• Σύστημα επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης καταρτιζόμενων που να 
περιλαμβάνει την σύνθεση της επιστημονικής ομάδας επιλογής παρακολούθησης 
και αξιολόγησης, τον σχεδίασμά κριτηρίων για τον τρόπο επιλογής των 
καταρτιζόμενων, την εκπόνηση των αντίστοιχων εργαλείων επιλογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
και τη συστηματικότητα στην εφαρμογή. Τα Κ.Ε.Κ. θα πρέπει, επίσης, να 
διαθέτουν Μητρώο Καταρτιζόμενων που να περιλαμβάνει τα στοιχεία των 
καταρτιζόμενων, την πηγή πληροφόρησης για την υποβολή υποψηφιότητας στο 
πρόγραμμα, τη συμμετοχή τους σε προγράμματα προκατάρτισης, κατάρτισης ή 
τυχόν συνοδευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες, την χρονική διάρκεια των 

καταρτίσεών τους, τις αντίστοιχες επιδόσεις τους, πληροφορίες για την 
εργασιακή τους κατάσταση καθ' όλη την διάρκεια της κατάρτισης και για 
τουλάχιστον έξι μήνες μετά το πέρας της.
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Σύστημα επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης εκπαιδευτών/τριων που να 
περιλαμβάνει τη σύνθεση της επιστημονικής ομάδας επιλογής, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης, τον σχεδίασμά κριτηρίων για τον τρόπο επιλογής των 
εκπαιδευτών/τριων, την εκπόνηση των αντίστοιχων εργαλείων επιλογής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
και τη συστηματικότητα στην εφαρμογή.

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ανά 
πρόγραμμα και σε όλο του το φάσμα, που να περιλαμβάνει τη σύνθεση της 
επιστημονικής ομάδας παρακολούθησης και αξιολόγησης, την εκπόνηση δεικτών 
και των αντίστοιχων εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης, τη συμμετοχή 
όλων των συντελεστών της κατάρτισης στην αξιολόγηση, τον τρόπο αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων και τη συστηματικότητα στην εφαρμογή.

Σύστημα παρακολούθησης των καταρτισθέντων μετά το πέρας της κατάρτισης, 
που να περιλαμβάνει τη σύνθεση της επιστημονικής ομάδας παρακολούθησης, 
τον σχεδίασμά των ανάλογων κριτηρίων, την εκπόνηση δεικτών και των 
αντίστοιχων εργαλείων παρακολούθησης καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, αντικείμενο της παρακολούθησης πρέπει να 
αποτελούν τα παρακάτω στοιχεία:

Το είδος και το αντικείμενο της κατάρτισης την οποία ολοκλήρωσε ο/η 
καταρτιζόμενος/η.
Η κατάσταση της απασχόλησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα 
κατάρτισης.

Οι τρόποι αναζήτησης θέσης εργασίας ή βελτίωσης της ήδη υπάρχουσας ή 
δημιουργίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η διάρκεια αναζήτησης εργασίας.
Ο τρόπος πληροφόρησης για τη θέση εργασίας ή για τη βελτίωση της ήδη 
υπάρχουσας ή για τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο τρόπος τοποθέτησης στη θέση εργασίας.
Το διάστημα που μεσολάβησε από το πέρας της κατάρτισης μέχρι την κατάληψη 

της συγκεκριμένης εργασιακής θέσης ή τη δημιουργία της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

Η θέση εργασίας που κατέλαβε μετά το πέρας της κατάρτισης ή το είδος της 
επιχείρησης που δημιουργήθηκε.
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Ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία απασχολείται 
ή δημιούργησε ο/η καταρτιζόμενος/η.

- Η συνάφεια της κατάρτισης με τις ανάγκες της θέσης εργασίας ή την επιχείρηση 

που δημιούργησε ο/η καταρτιζόμενος/η.
Η μορφή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή της επιχείρησης που 
δημιούργησε ο/η καταρτιζόμενος/η.
Η επαγγελματική κινητικότητα του/της καταρτιζόμενου/ης.

Στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης στην απασχόληση των καταρτιζομένων 

απαιτείται:
• Η διασύνδεση με υπάρχοντες μηχανισμούς ανίχνευσης αναγκών αγοράς 

εργασίας (ΟΑΕΔ, Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, Γραφεία Σταδιοδρομίας ΑΕΙ 
κλπ).

• Η συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους.
• Η συνεργασία με επιχειρήσεις.
• Η ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης των καταρτιζομένων για την απορρόφηση τους 

στην αγορά εργασίας.

Με στόχο αφ' ενός μεν, τη διασφάλιση της ποιοτικής αναβάθμισης, αφ’ ετέρου δε, την 
πληρέστερη εξυπηρέτηση των εθνικών και περιφερειακών αναγκών της 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα Κ.Ε.Κ. διακρίνονται σε:

■ Θεματικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας
■ Θεματικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας
■ Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας
■ Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας
■ Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας Κ.Ε.Κ. Εθνικής και 

Περιφερειακής Εμβέλειας

Τα Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας διαθέτουν πιστοποιημένες Δομές Κατάρτισης σε τρεις 
(3) κατ' ελάχιστον και πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο Διοικητικές Περιφέρειες. Δομή 
Κατάρτισης (ΔΟΜΗ) είναι η οργανική μονάδα που διαθέτει εκπαιδευτικό και 

διοικητικό προσωπικό και κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για την 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ένα Κ.Ε.Κ. διαθέτει την Κεντρική 

Δομή στην οποία τηρούνται όλα τα επίσημα έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και στην οποία βρίσκεται η κεντρική 
διεύθυνση του Κ.Ε.Κ. και έχει την δυνατότητα να διαθέτει ένα ή περισσότερα
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παραρτήματα (είναι κάθε άλλη Δομή που διαθέτει το Κ.Ε.Κ. πέραν της Κεντρικής 
Δομής). Αντίθετα τα Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Εμβέλειας μπορούν να διαθέτουν δομές 
στα όρια μίας Διοικητικής Περιφέρειας.
Τα Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας δύνανται να υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης 
κατάρτισης σύμφωνα με τη θεματική εξειδίκευση τους, στις Διοικητικές Περιφέρειες 
που έχουν πιστοποιηθεί, σε πιστοποιημένες Δομές. Επίσης, δύνανται να υλοποιούν 
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και στην υπόλοιπη 
επικράτεια, σε πιστοποιημένες Δομές. Κατ' εξαίρεση, και εφόσον επιβάλλεται από τις 

ανάγκες κατάρτισης, δύνανται να υλοποιήσουν ενέργειες κατάρτισης σε άλλους 
χώρους, με τους όρους που θα ορίζουν οι εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις 
Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ενεργειών που χρηματοδοτούνται 
από το Ε.Κ.Τ.
Τα Θεματικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας ή Περιφερειακής Εμβέλειας έχουν τη 
δυνατότητα να υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
για ειδικότητες που εντάσσονται σε τέσσερα, κατ’ ανώτατο όριο, από τα παρακάτω 
θεματικά πεδία :
1. Επαγγέλματα περιβάλλοντος
2. Επαγγέλματα υγείας & πρόνοιας
3. Επαγγέλματα πολιτισμού & αθλητισμού, ΜΜΕ & επικοινωνιών
4. Παιδαγωγικά επαγγέλματα
5. Επαγγέλματα οικονομίας & διοίκησης
6. Επαγγέλματα πληροφορικής
7. Επαγγέλματα τουριστικά & παροχής υπηρεσιών

8. Αγροτικά επαγγέλματα
9. Επαγγέλματα τεχνικά & μεταφορών

Τα Κλαδικά Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας ή Περιφερειακής Εμβέλειας μπορούν να 
συστήσουν οι δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 
εργοδοτών και εργαζομένων του συγκεκριμένου κλάδου μεμονωμένα ή σε 
συνεργασία. Σε περίπτωση συνεργασίας αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων απαιτείται διμερής έγγραφη συμφωνία 
ίδρυσης του Κλαδικού Κ.Ε.Κ. πενταετούς τουλάχιστον ισχύος. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων, Κλαδικά Κ.Ε.Κ. μπορούν 

να ιδρυθούν από πρωτοβάθμιες οργανώσεις που υπογράφουν κλαδική συλλογική 
σύμβαση εργασίας. Τα Κλαδικά Κ.Ε.Κ. δεν υπόκεινται στην υποχρέωση επιλογής 
θεματικών πεδίων, υποχρεούνται όμως να περιορίζονται στα θεματικά αντικείμενα
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των ειδικοτήτων του/των κλάδου/ων τους σύμφωνα με την διψήφια κατάταξη της 
Στατιστικής Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας.

Τα Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας Κ.Ε.Κ. καταρτίζουν ή 
επιμορφώνουν τους τεχνικούς ασφαλείας, τους γιατρούς εργασίας και τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 
σύμφωνα με το Άρθρο 6 του ΠΔ 17/18-1-96 περί «Μέτρων για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ.». Τα Εξειδικευμένα στην Υγιεινή και 
Ασφάλεια της Εργασίας Κ.Ε.Κ. δεν υπόκεινται στην υποχρέωση επιλογής θεματικών 
πεδίων.

Δραστηριότητες των Κ.Ε.Κ.
Συνοψίζοντας τις δραστηριότητες ενός Κ.Ε.Κ. θα μπορούσαμε να τις 
ομαδοποιήσουμε ως εξής:

• Διεξαγωγή Προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων (ΣΕΚ)
• Διεξαγωγή Ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εργαζομένων
• Η εκπόνηση ερευνών/μελετών.
• Η συμμετοχή ή/και διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων.
• Η εκπόνηση εκπαιδευτικών βοηθημάτων και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

λογισμικού
• Η συμμετοχή σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα ή/και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 

(για υλοποίηση δράσεων πέραν της κατάρτισης).
• Η συμμετοχή του Κ.Ε.Κ. σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά Δίκτυα.
• Ανάπτυξη Συνεργασιών με Εκπαιδευτικούς Φορείς και Οργανισμούς σε 

εξειδικευμένα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε η Βάση Δεδομένων. Η βάση αυτή μπορεί να 
χωριστεί λογικά σε κάποιες θεματικές ενότητες. Οι θεματικές αυτές ενότητες είναι:

□ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

□ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
□ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

□ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
□ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η κατάρτιση είναι η κύρια δραστηριότητα των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης. Η 
κατάρτιση μπορεί να διακριθεί:
Στην συνεχιζόμενη κατάρτιση, που αφορά προγράμματα που προκηρύσσονται από 

το Υπουργείο Εργασίας ή τις Περιφέρειες. Πρόκειται για επιδοτούμενα προγράμματα 
επιμόρφωσης ανέργων τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητική αλλά και πρακτική 
κατάρτιση σε επιχειρήσεις.
Στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, που αφορά επιμόρφωση εργαζομένων. 
Παράδειγμα αυτού του τύπου κατάρτισης είναι τα προγράμματα 0,45 του ΟΑΕΔ.
Τα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η προώθηση στην απασχόληση των καταρτισθέντων που παρακολούθησαν κάποιο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσεται στις 
δραστηριότητες του ΚΕΚ. Στην διαδικασία της προώθησης στην απασχόληση 
συμμετέχουν ενεργά οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το ΚΕΚ κατά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, προσφέροντας πρακτική άσκηση στις 
εγκαταστάσεις τους με την καθοδήγηση των στελεχών τους. Στα πλαίσια της 
διαδικασίας αυτής δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανακοινώνουν νέες 

θέσεις εργασίας. Από την άλλη πλευρά δίνεται η δυνατότητα στους καταρτισθέντες 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας που 
προσφέρεται ή γενικότερα την διάθεσή τους να εργασθούν. Στο πλαίσιο της 
δραστηριοποίησης των ΚΕΚ στον τομέα της αγοράς εργασίας εντάσσεται επίσης η 
παρακολούθηση της επαγγελματικής κατάστασης των καταρτιζόμενων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (ανά εξάμηνο).

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες αφορούν την υποβολή ή την συμμετοχή ως εταίρου σε 
υποβολές προτάσεων - μελετών στα πλαίσια κοινοτικών πρωτοβουλιών. Οι 

προτάσεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν κατάρτιση, εκπόνηση μελετών ή 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ως φορείς εφαρμογής της εθνικής προληπτικής πολιτικής κατά της ανεργίας και της 
υποστήριξης και προώθησης της απασχόλησης τα Κ.Ε.Κ. διοργανώνουν και 
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις όπως συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια σε συνεργασία 
με υπάρχοντες μηχανισμούς ανίχνευσης αναγκών αγοράς εργασίας (ΟΑΕΔ, Κέντρα 
Προώθησης Απασχόλησης, Γραφεία Σταδιοδρομίας ΑΕΙ κλπ), κοινωνικούς εταίρους 
και επιχειρήσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι ενταγμένη στην εκπαιδευτική διαδικασία 
των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στόχος της αξιολόγησης είναι να 
οδηγήσει σε βελτίωση των μεθόδων και πρακτικών που εφαρμόζονται κατά την 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αντικείμενο αξιολόγησης αποτελούν 
οι καταρτιζόμενοι, οι εκπαιδευτές αλλά και το πρόγραμμα στο σύνολό του.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η κατάρτιση που προσφέρεται από τα κέντρα 
επαγγελματικής κατάρτισης έχει σαν στόχο κατά κύριο λόγο να συνεισφέρει στην 
προώθηση προς την απασχόληση εκπαιδεύοντας ανέργους ή επιμορφώνοντας 
εργαζόμενους ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες που 
δημιουργούνται καθημερινά στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση των ανέργων 
προσφέρεται μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα που προκηρύσσονται από το 
Υπουργείο εργασίας τις Περιφέρειες κ.α. Τα ΚΕΚ υποβάλλουν προτάσεις σταπλαίσια 
των κοινοτικών πρωτοβουλιών και εφόσον εγκριθούν τα υλοποιούν. Το 
πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να παρακολουθεί και να καταγράφει όλη την 
διαδικασία από την προκήρυξη μέχρι την υλοποίηση ενός προγράμματος. Για τον 
σκοπό αυτό απαιτούνται οι παρακάτω έννοιες:

□ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

□ Πρόταση
□ Πρόγραμμα
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α Προϋπολογισμός
□ Ωρολόγια Προγράμματα
□ Καταρτιζόμενος
□ Οικονομική Παρακολούθηση Καταρτιζόμενου
□ Επιλογή Καταρτιζόμενων 
α Δομή

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Ο πίνακας EPIX_PROGS περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα που προκηρύσσονται. Τα πεδία του πίνακα είναι τα έξης:

• EP_PRO_ID Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

• TITLE Είναι ο τίτλος του επιχειρησιακού προγράμματος

• TELIKOS_DIKAIOYXOS Είναι ο τελικός δικαιούχος (ο οποίος προκηρύσσει 
και διαχειρίζεται το πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο)

• AXONAS Είναι ο άξονας προτεραιότητας

• KOD_PROGR Είναι ο κωδικός του προγράμματος

• METRO Είναι το μέτρο στο οποίο ανήκει το πρόγραμμα

• ERGO_ENERGEIA Είναι το έργο - ενέργεια στην οποία ανήκει το μέτρο

• PERIODOS Είναι η χρονική περίοδος υλοποίησης του προγράμματος

• SYN_PROIPOL Είναι ο συνολικός προϋπολογισμός

• ΕΤΡΑ Είναι ο προϋπολογισμός ΕΤΠΑ

• ETHN_SYM Είναι η εθνική συμμετοχή

• DHM_DAPANH Είναι η δημόσια δαπάνη

• IDIOTIKI_SYM Είναι η ιδιωτική συμμετοχή

• PERJD Είναι ξένο κλειδί και αντιστοιχεί στην περιοχή - περιφέρεια στην 

οποία προκηρύχθηκε

Προτάσεις
Οι προτάσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια ενός επιχειρησιακού προγράμματος 
καταχωρούνται στον πίνακα PROTASEIS . Ο πίνακας PROTASEIS περιλαμβάνει τα 
εξής πεδία:

• ID Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

• TITLE Είναι ο τίτλος του επιχειρησιακού προγράμματος

• YEAR Είναι το έτος υποβολής

• AR_PROT Ο αριθμός πρότασης
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• EGRISI Είναι flag και παίρνει τιμή 1 αν η πρόταση εγκριθεί και Ο αν δεν έχει 
εγκριθεί

• DATE_EGR Είναι η ημερομηνία έγκρισης

• EP_PRO_ID Είναι ξένο κλειδί και αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα στο 

οποίο ανήκει

• TEJD Είναι ξένο κλειδί και αφορά την θεματική ενότητα στην οποία ανήκει

• DO ΜIID Είναι ξένο κλειδί και αφορά την δομή στην οποία θα υλοποιηθεί

Με τις προτάσεις συνδέονται δύο άλλοι πίνακες ο ένας άμεσα και ο δεύτερος έμμεσα. 
Πρόκειται για τους πίνακες THEM_ENOTITES και THEM_PEDIA αντίστοιχα. Ο 
πίνακας THEM_PEDIA περιλαμβάνει δύο πεδία τον κωδικό - πρωτεύον κλειδί ID και 
το όνομα NAME των θεματικών πεδίων. Ο πίνακας THEM_ENOTITES περιέχει τις 
θεματικές ενότητες οι οποίες περιγράφονται από τρία πεδία το πρωτεύον κλειδί ID , 
το όνομα NAME των θεματικών ενοτήτων και το ξένο κλειδί TPJD που μεταφέρει το 
πρωτεύον κλειδί του πίνακα THEM_PEDIA.

Προγράμματα
Τα προγράμματα που υποβάλλονται στα πλαίσια μιας πρότασης καταχωρούνται 
στον πίνακα PROGRAMS . Ο πίνακας PROGRAMS περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

• ID Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

• TITLE Είναι ο τίτλος του προγράμματος

• DESCRIPTION Είναι μια σύντομη περιγραφή

• DIARKEIA_HOURS Είναι η διάρκεια σε ώρες

• STUDENT_NO Είναι ο προτεινόμενος αριθμός σπουδαστών

• THEORY_HOURS Είναι οι ώρες θεωρίας

• PRACTICE_HOURS Είναι οι ώρες πρακτικής

• EGRISI Είναι flag και παίρνει τιμή 1 αν η πρόταση εγκριθεί και 0 αν δεν έχει 
εγκριθεί

• DATE_EGR Είναι η ημερομηνία έγκρισης

• PRO_ID Είναι ξένο κλειδί και αφορά τον κωδικό της πρότασης στην οποία 
ανήκει το πρόγραμμα

Με τον πίνακα PROGRAMS συνδέονται οι πίνακες:

PROIPOL_PROGRS, EKPAID_ENOTITES, EPIX_PRAKTS, OROLOGIA ,καθώς 

επίσης και οι πίνακες στους οποίους καταχωρούνται τα στοιχεία της αξιολόγησης των 

προγραμμάτων. Οι πίνακες αυτοί αποτελούν ξεχωριστή ενότητα και θα τους 
αναλύσουμε στη συνέχεια.
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Ο πίνακας PROIPOL_PROGRS συνδέεται με τον πίνακα PROGRAMS με σχέση ένα 
προς ένα και περιέχει μία σύντομη εικόνα του προϋπολογισμού των προγραμμάτων. 
Περιλαμβάνει τα πεδία:

• PROGJD, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και ταυτόχρονα ξένο κλειδί από τον 
πίνακα PROGRAMS.

• AMOUNT είναι πεδίο στο οποίο καταχωρείται το σύνολο του 
προϋπολογισμού.

• Ρ14, Ρ16, Ρ60, Ρ61, Ρ62, Ρ63, Ρ64, Ρ65 είναι πεδία στα οποία γίνεται η 

ανάλυση του προϋπολογισμού.

Εκπαιδευτικές ενότητες
Ο πίνακας EKPAID_ENOTITES περιλαμβάνει τις εκπαιδευτικές ενότητες του 
προτεινόμενου προγράμματος. Περιλαμβάνει τα πεδία:

• ID το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

• TITLE ο τίτλος της εκπαιδευτικής ενότητας

• THEOR_PRAKT είναι flag το οποίο παίρνει τιμή 1 αν πρόκειται για θεωρία 
και 0 αν πρόκειται για πρακτική

• HOUR_NO είναι ο αριθμός ωρών της εκπαιδευτικής ενότητας

• EMPEIR_EKPAID είναι το επίπεδο της εμπειρίας του εκπαιδευτή

• PROGJD είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα PROGRAMS

Επιχειρήσεις πρακτικής
Ο πίνακας EPIX_PRAKTS είναι μια συνδετική οντότητα μεταξύ του πίνακα 
COMPANIES και του πίνακα PROGRAMS. Επομένως εκτός από το πεδίο ID, το 
πρωτεύον κλειδί του πίνακα, περιλαμβάνει τα δύο ξένα κλειδιά COMJD και 
PROGJD από τους πίνακες COMPANIES και PROGRAMS αντίστοιχα.
Ο πίνακας OROLOGIA περιλαμβάνει το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του 
προτεινόμενου προγράμματος ή του σεμιναρίου. Περιλαμβάνει τα πεδία:

• ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

• PRGJ3ATE η ημερομηνία πραγματοποίησης

• SUBJECT το θέμα της εισήγησης

• START_TIME η ώρα έναρξης

• END_TIME η ώρα λήξης

• ROOM η αίθουσα διδασκαλίας

• SEMJD είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα των σεμιναρίων

• PROGJD είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα των προγραμμάτων
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• PERSJD είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα PERSONS που αναφέρεται στον 
εισηγητή

Η υλοποίηση των δράσεων είτε πρόκειται για εκπαίδευση, είτε για μελέτες και 

εκδηλώσεις γίνεται στις πιστοποιημένες δομές του ΚΕΚ με χρήση του εξοπλισμού 
του. Η καταχώρηση όλων αυτών των δεδομένων γίνεται στους πίνακες DOMES, 
AITHOUSES, EKSOPLISMOS και Η_Υ. Ο πίνακας δομές συνδέεται με σχέση ένα 
προς πολλά με τους υπόλοιπους πίνακες.

Καταρτιζόμενος
Ο Καταρτιζόμενος περιγράφεται από τον πίνακα KATARTIZOMENOI. Τα πεδία του 
πίνακα είναι:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα

• FIRST_NAME είναι το μικρό όνομα του Φοιτητή ή Απόφοιτου και είναι 
υποχρεωτικό πεδίο

• LAST_NAME είναι το επώνυμο και είναι υποχρεωτικό πεδίο

• Μ_ΝΑΜΕ είναι το όνομα πατρός και είναι προαιρετικό πεδίο

• SEX είναι το φύλο, παίρνει τιμή 1 για άνδρα και 2 για γυναίκα

• AR_TAYT είναι ο αριθμός ταυτότητας

• MARITAL_STATUS αναφέρεται στην οικογενειακή κατάσταση, είναι flag, και 
παίρνει τις τιμές 0 όταν είναι ανύπαντρος 1 όταν είναι Παντρεμένος, και 2 
όταν είναι διαζευγμένος.

• MILITARY_STATUS είναι οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, είναι και πάλι flag και 
παίρνει τιμή 0 όταν δεν έχει εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και 1 
όταν είναι εκπληρωμένες.

• AR_MELON_OIKOG είναι ο αριθμός των μελών της οικογένειας

• SPOUDES είναι flag και αφορά το επίπεδο των σπουδών

• SXOLIA είναι ένα πεδίο όπου μπορούν να καταχωρηθούν κάποια σχόλια

• CHILDREN_NO ο αριθμός παιδιών που μπορεί να έχει ο καταρτιζόμενος
• MOBILE είνα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου

• E_MAIL το e-mail

• URL η URL της προσωπικής σελίδας σε περίπτωση που υπάρχει

• TEL_HOME τηλέφωνο σπιτιού

• MOBILE κινητό τηλέφωνο

• FAX το νούμερο του φαξ

• AFM ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

• DOY η οικονομική εφορία

14



• ADDRESS η διεύθυνση του καταρτιζόμενου

• ΤΚ ο ταχυδρομικός κώδικας

• BIRTH_DATE η ημερομηνία γέννησης

• EGGRAFI_OAED αν είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ

• GNOSI_KEK είναι flag που δηλώνει από πού πήρε πληροφορίες για το ΚΕΚ 

(επιλογή από λίστα)

• HAS_COMPUTER είναι πεδίο που παίρνει τιμή 1 αν έχει υπολογιστή και 0 αν 
δεν έχει υπολογιστή

• NEED_JOB είναι πεδίο που όταν δηλώνει πρόθεση για απασχόληση έχει τιμή 
1 και όχι αν έχει τιμή 0

• PICTURE

Έκτος από τα παραπάνω πεδία υπάρχουν και κάποια Ξένα Κλειδιά. Αυτά είναι τα

ακόλουθα:

• EIDJD είναι το κλειδί του πίνακα EIDIKOTHTES που είναι η ειδικότητα του 

καταρτιζόμενου.

• POLJD είναι το κλειδί του πίνακα POLEIS και είναι η πόλη στην οποία μένει 

ο καταρτιζόμενος

• COUJD είναι τι κλειδί του πίνακα COUNTRIES και αντιστοιχεί στην χώρα 

καταγωγής

• NOMJD είναι το κλειδί του πίνακα ΝΟΜΟΙ και αντιστοιχεί στον νομό όπου 

διαμένει ο καταρτιζόμενος

Βιογραφικό Σημείωμα
Το Βιογραφικό Σημείωμα του καταρτιζόμενου περιγράφεται με ένα σύνολο πινάκων.
Αυτοί είναι:
♦ LANG_SKILLS

♦ COMP_SKILLS

♦ PROF_ENPEIRIAS

♦ ΡΤΥΧΙΑ

♦ TIL ΕΡΙΒ APASXES

LANG_SKILLS είναι ο πίνακας που αποθηκεύει τις γνώσεις Ξένων Γλωσσών και 
είναι ένας συνδετικός πίνακας ανάμεσα στον πίνακα KATARTIZOMENOI και στον 

παραμετρικό πίνακα LANGUAGES που περιέχει στοιχεία για Ξένες Γλώσσες .
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Ο πίνακας LANGUAGES περιέχει τα πεδία:
• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα

• NAME είναι η περιγραφή

• CERTIFICATE είναι το πιστοποιητικό της γλώσσας

COMP_SKILLS ο πίνακας που αποθηκεύει τις γνώσεις Υπολογιστών και είναι 
ένας συνδετικός πίνακας ανάμεσα στον πίνακα KATARTIZOMENOI και στον 
παραμετρικό πίνακα COMPUTERS που περιέχει στοιχεία για Γνώσεις 

Πληροφορικής.

Ο πίνακας COMPUTERS περιέχει τα πεδία:

• COMJD είναι το κύριο κλειδί του πίνακα

• NAME είναι η περιγραφή

• COM_TYPE είναι ο τύπος π.χ. γλώσσα προγραμματισμού, λειτουργικό 
σύστημα κ.λπ. (πρόκειται για lookup πεδίο)

PROF_EMPEIRIAS Είναι ο πίνακας στον οποίο αποθηκεύεται η επαγγελματική 
εμπειρία του καταρτιζόμενου ή του στελέχους. Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα

• DIARKEIA MHNES είναι η διάρκεια σε μήνες της εμπειρίας

• PE_WHERE είναι η επιχείρηση στην οποία εργάσθηκε

• POSITION είναι η θέση που κατείχε

Ο πίνακας PROF_EMPEIRIAS, εκτός από τα παραπάνω κλειδιά, περιέχει και άλλα 
πεδία τα οποία χαρακτηρίζουν την επαγγελματική εμπειρία. Αυτά είναι:

• PERSJD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των στελεχών

• KATJD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των καταρτιζόμενων 
Για κάθε εγγραφή μόνο το ένα από τα δύο ξένα κλειδιά μπορεί να έχει τιμή

ΡΤΥΧΙΑ Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται τα πτυχία που έχει ο καταρτιζόμενος. Ο 
πίνακας ΡΤΥΧΙΑ έχει τα πεδία:

• ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα

• YEAR είναι η έτος απόκτησης του τίτλου σπουδών
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• GRADE είναι ο βαθμός πτυχίου

• PTY_COMMENT είναι κάποιο σχόλιο, όπως ο τίτλος και η ειδίκευση του 
πτυχίου

• PTY_LEVEL το επίπεδο του πτυχίου (πρώτο πτυχίο, μεταπτυχιακό κλπ)

Εκτός από τα παραπάνω πεδία, στον πίνακα υπάρχει και το πεδίο KATJD, το ξένο 
κλειδί από τον πίνακα KATARTIZOMENOI

Οικονομική Παρακολούθηση Καταρτιζόμενου
Ο πίνακας OIKON_PARAK_KATARTS περιέχει τα οικονομικά στοιχεία των 

καταρτιζόμενων. Τα πεδία του πίνακα είναι:
■ ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ Α_Α είναι ο αύξοντας αριθμός παραστατικού 
- AITIOLOGIA είνα η αιτιολογία
■ AMOUNT είνα το ποσό
■ TIME_PERIOD είνα η χρονική περίοδος
■ XREOSI_PISTOSI είναι flag που παίρνει τιμή 1 αν πρόκειται για χρέωση και 2 

αν πρόκειται για πίστωση
■ SEIRA η σειρά πληρωμής
■ OPK_DATE η ημερομηνία πληρωμής
■ KATJD το ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των καταρτιζόμενων
■ PROGJD είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα των προγραμμάτων

Δομές
Ο πίνακας DOMES περιέχει τα βασικά στοιχεία των δομών που ανήκουν στο ΚΕΚ. 

Τα πεδία του πίνακα είναι:
- ID είνα το πρωτεύον κλειδί του πίνακα.
- NAME είνα η επωνυμία της Επιχείρησης.
■ Ε_ΜΑΙΙ_ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
■ DOM_TYPE είνα flag που παίρνει τιμή 1 αν είναι κεντρική δομή και 2 αν είναι 

παράρτημα
■ ΡΗΟΝΕ1 τηλέφωνο επικοινωνίας.

■ ΡΗΟΝΕ2 δεύτερο τηλέφωνο επικοινωνίας.
■ FAX το fax του Φορέα.

■ ADDRESS η διεύθυνση
■ ΤΚ ο ταχυδρομικός κώδικας
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■ EMBADON το εμβαδόν της δομής
■ DYNAMIKOTHTA η δυναμικότητα, δηλ. ο αριθμός των καταρτιζόμενων
■ AR_AITHOYSON ο αριθμός των αιθουσών
■ AR_AITH_PLHR ο αριθμός των αιθουσών πληροφορικής
■ AR_ERG_PL.HR ο αριθμός των εργαστηρίων πληροφορικής

■ AR_XORON_YGIEINIS ο αριθμός των χώρων υγιεινής
■ AR_XORON_AMEA ο αριθμός των χώρων για ΑΜΕΑ
■ BIBLIOTHIKI είναι flag, δείχνει αν υπάρχει βιβλιοθήκη
■ PAID_STATHMOS είναι flag, δείχνει αν υπάρχει παιδικός σταθμός
■ XOROSJNTERNET είναι flag, δείχνει αν υπάρχει χώρος internet
■ PERJD είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα PERIFEREIES
■ POL_ID είναι το κλειδί του πίνακα POLEIS
■ NOMJD είναι το κλειδί του πίνακα ΝΟΜΟΙ και αντιστοιχεί στον νομό όπου 

διαμένει ο καταρτιζόμενος

Αίθουσες
Είναι ο πίνακας AITHOUSES που περιέχει τα χαρακτηριστικά των αιθουσών των 

δομών του ΚΕΚ. Τα πεδία που περιλαμβάνει είναι:
■ Α_Α είναι ο αύξοντας αριθμός της αίθουσας
■ ΑΙΤ_ΤΥΡΕ είναι flag που παίρνει τιμή 1 αν είναι απλή αίθουσα και 2 αν είναι 

εργαστήριο
■ OROFOS είναι ο όροφος στον οποίο βρίσκεται η αίθουσα
■ EMBADON το εμβαδόν της αίθουσας
■ DYNAMIK η δυναμικότητα, δηλ. ο αριθμός των καταρτιζόμενων
■ DYNAMIK_AMEA η δυναμικότητα, δηλ. ο αριθμός των ΑΜΕΑ
■ DOMJD είναι το ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των δομών

Το πεδίο Α_Α σε συνδυασμό με το ξένο κλειδί DOMJD αποτελεί το πρωτεύον κλειδί 
του πίνακα

Εξοπλισμός Πληροφορικής
Είναι ο πίνακας Η_Υ που περιέχει τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
του ΚΕΚ. Τα πεδία που περιλαμβάνει είναι:

■ ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ ΗΥ_ΤΥΡΕ ο τύπος του Η/Υ

■ SERIAL_NO το serial number του Η/Υ
■ RAM η ποσότητα της RAM
■ HARD_DISK είναι τα χαρακτηριστικά του σκληρού δίσκου
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■ OPER_SYSTEM το λειτουργικό σύστημα
■ CDROM ο τύπος του CDROM
■ GRAPHICS_CARD ο τύπος της κάρτας γραφικών
■ MONITOR ο τύπος της οθόνης
■ NET_CARD είναι flag παίρνει την τιμή 0 αν δεν έχει και 1 αν έχει
■ SOUNDCARD είναι flag παίρνει την τιμή 0 αν δεν έχει και 1 αν έχει
■ DOMJD είναι το ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των δομών

Εξοπλισμός
Είναι ο πίνακας EKSOPLISMOS που περιέχει τον εξοπλισμό των δομών του ΚΕΚ. 
Τα πεδία που περιλαμβάνει είναι:

■ ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ NAME είναι η επωνυμία του εξοπλισμού
■ ARITHMOS είναι το πλήθος
■ DOMJD είναι το ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των δομών

Επιλογή καταρτιζόμενων
Είναι ο πίνακας EPIL_KATARTS που περιέχει τον εξοπλισμό των δομών του ΚΕΚ. 
Τα πεδία που περιλαμβάνει είναι:

■ ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ OIK_EISOD είναι το οικογενειακό εισόδημα
■ PROS_SYNENTEYXI είναι η βαθμολογία στην προσωπική συνέντευξη

■ XRON_DIAST_ANERG είναι το χρονικό διάστημα που είναι άνεργος
■ EXETASI είναι η βαθμολογία στην εξέταση
■ EPAG_EMPEIRIA είναι η βαθμολογία από την επαγγελματική εμπειρία
■ AIT1JD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των αιτήσεων
■ KATJD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των καταρτιζόμενων
■ PROGJD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των προγραμμάτων

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο στόχος του ΚΕΚ είναι, να καταγράψει:
■ πληροφορίες που αφορούν στα προσόντα καταρτισθέντων, με κάποια μορφή 

Βιογραφικού Σημειώματος
■ αιτήσεις για εργασία και

■ αγγελίες θέσεων εργασίας.
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Για την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας έχουμε τις παρακάτω έννοιες:

♦ Καταρτιζόμενος

♦ Βιογραφικό Σημείωμα

♦ Αίτηση για Εργασία

♦ Αγγελία για Πρακτική Άσκηση

♦ Αγγελία για Εργασία

♦ Παρακολούθηση επαγγελματικής πορείας του καταρτισθέντος

♦ Επιχείρηση

Οι πίνακες του καταρτιζόμενου και του βιογραφικού σημειώματος περιγράφηκαν 
στην προηγούμενη ενότητα.

Αίτηση για Εργασία
Η αίτηση για εργασία ή παρακολούθηση προγράμματος, περιλαμβάνει την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από την πλευρά του καταρτιζόμενου για μια θέση εργασίας ή την 

συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης του ΚΕΚ . Για την υποστήριξη των 
παραπάνω, έχουμε τους ακόλουθους πίνακες:
♦ AITISIS

♦ OFFER_JOB

AITISIS Σε αυτόν τον πίνακα έχουμε την καταχώρηση της αίτησης για συμμετοχή σε 
πρόγραμμα κατάρτισης ή για μια προσφερόμενη θέση εργασίας. Τα πεδία του 
πίνακα είναι:

■ ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα.
■ TYPE_JOB_PROG πρόκειται για ένα flag το οποίο παίρνει τιμή 0 όταν η 

αίτηση γίνεται για πρόγραμμα κατάρτισης και την τιμή 1 όταν η αίτηση γίνεται 
για εργασία.

■ DATE_APP είναι η ημερομηνία την οποία έγινε η αίτηση
■ ΚΑΤΙ D είναι =ένο κλειδί-το κλειδί από τον πίνακα των καταρτιζόμενων
■ PROGJD είναι το -ένο κλειδί του πίνακα PROGRAMS. Χρησιμοποιείται 

όταν η αίτηση αφορά πρόγραμμα και δείχνει στο αντίστοιχο πρόγραμμα για 
το οποίο υποβλήθηκε αίτηση συμμετοχής.

■ OF_J_ID είναι το Ξένο κλειδί του πίνακα OFFER_JOBS. Χρησιμοποιείται 

όταν η αίτηση αφορά θέση εργασίας και δείχνει την αντίστοιχη θέση εργασίας 
η οποία έχει επιλεγεί.
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OFFER JOBS Ο πίνακας αυτός περιέχει τα βασικά στοιχεία της αγγελίας. Τα πεδία 

του πίνακα είναι:
■ ID Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα.

• SEX Είναι το φύλο, παίρνει τιμή 0 αν είναι αδιάφορο, 1 για άνδρα και 2 για 
γυναίκα

■ AGE_1 Είναι το κάτω όριο ηλικίας που ζητείται.
■ AGE_2 Είναι το άνω όριο ηλικίας του ατόμου που ζητείται για τη Θέση.
■ TITLE Είναι ο τίτλος της αγγελίας.
■ DATE_ANAK η ημερομηνία που ανακοινώθηκε η αγγελία. Πεδίο τύπου date,
■ DATE_START_AIT η ημερομηνία έναρξης υποβολής
■ DATE_END_AIT η ημερομηνία λήξης υποβολής
■ PERIGRAFH Στο πεδίο αυτό μπορεί να καταχωρηθεί μία πιο αναλυτική 

περιγραφή της Θέσης Εργασίας.
■ AMOUNT Το προσφερόμενο ποσό πεδίο τύπου
■ URL η ηλεκτρονική Διεύθυνση στην οποία μπορεί να υπάρχουν περισσότερες 

λεπτομέρειες για τη θέση.
■ APAIT_PR είναι το πεδίο όπου αναφέρεται η πιθανή απαιτούμενη 

προϋπηρεσία
■ COMPJD Ξένο κλειδί. Είναι το κλειδί της επιχείρησης που προσφέρει τη 

θέση.

TIL ΕΡΙΒ APASXES
Για την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας του καταρτιζόμενου υπάρχει ο 
πίνακας TIL ΕΡΙΒ APASXES. όπου καταγράφονται οι τηλεφωνικές επαφές του 
ΚΕΚ με τους καταρτιζόμενους, οι οποίες γίνονται σε τακτά διαστήματα, μετά την 
ολοκλήρωση της κατάρτισης και έχουν σαν στόχο την καταγραφή της 
επαγγελματικής πορείας των καταρτιζόμενων. Τα πεδία του πίνακα είναι:

■ ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα
■ DATE_EPAFIS η ημερομηνία της επίσκεψης

■ APASXOLEITAI είναι flag που παίρνει τιμή 1 αν εργάζεται και 0 αν είναι 
άνεργος

■ EPIXEIRISH είναι πεδίο όπου καταχωρείται η επιχείρηση στην οποία 
απασχολείται
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■ POSITION είναι πεδίο όπου καταχωρείται η θέση που κατέχει
■ DATE_PROSL πεδίο ημερομηνίας που περιέχει την ημερομηνία πρόσληψης
■ SXET_ME_EPIMORF είναι flag που παίρνει τιμή 1 αν η θέση εργασίας 

συνδέεται με την κατάρτιση που έλαβε στο ΚΕΚ και 0 αν δεν σχετίζεται
■ KATJD είναι ξένο κλειδί. Είναι το κλειδί του πίνακα KATARTIZOMENOI

Επιχείρηση

Η Επιχείρηση, προσφέρει Θέσεις Εργασίας και Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην 

κατάρτιση. Στην Επιχείρηση εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά μας ενδιαφέρουν τα 
τμήματα και κάποια οικονομικά μεγέθη, το προφίλ της.

Οι πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των επιχειρήσεων είναι:

♦ COMPANIES

♦ PROFILES

♦ DEPARTMENTS

♦ COMP_DEPTS

♦ KLADOI

♦ NOMIKES_MORFES

COMPANIES Ο πίνακας αυτός έχει τα Βασικά στοιχεία της επιχείρησης. Τα πεδία 
του είναι τα ακόλουθα:

■ ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα.
■ NAME είναι η επωνυμία της Επιχείρησης.
■ FAX το fax του Φορέα.
■ URL διεύθυνση στο WEB όπου υπάρχουν πληροφορίες σχετικές με την 

επιχείρηση
■ E_MAIL η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
■ LOGO το λογότυπο της επιχείρησης.
■ AFM ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
■ DOY η οικονομική εφορία

■ DATE_FOUNDED το έτος ίδρυσης της επιχείρησης.
■ ΡΗΟΝΕ1 τηλέφωνο επικοινωνίας.

■ ΡΗΟΝΕ2 δεύτερο τηλέφωνο επικοινωνίας.
■ ADDRESS η διεύθυνση
■ ΤΚ ο ταχυδρομικός κώδικας
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■ EKPROSOPOS ο εκπρόσωπος της επιχείρησης με τον οποίο γίνονται οι 

επαφές
■ KLAJD το κλειδί του πίνακα KLADOI.
■ POLJD το κλειδί του πίνακα POLEIS.
■ COUJD το κλειδί του πίνακα COUNTRIES.
■ NOMJD το κλειδί του πίνακα ΝΟΜΟΙ.
■ NMJD το κλειδί του πίνακα NOMIKES_MORFES.

PROFILES Πρόκειται για ένα πίνακα στον οποίο καταχωρούνται ετήσια μεγέθη που 
αφορούν στην Επιχείρηση. Τα πεδία του πίνακα είναι:

■ ID Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ YEAR Το οικονομικό έτος
■ TOTAL_ASSETS Σύνολο ενεργητικού
■ PERS_NUMBER Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού
■ ΜΟΝΙΜΟΙ Μόνιμο προσωπικό
■ ΕΚΤΑΚΤΟΙ Έκτακτο προσωπικό
■ COMJD Το πρωτεύον κλειδί της επιχείρησης

DEPARTMENTS Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για την καταχώρηση τμημάτων, 
Τα πεδία του πίνακα είναι:

■ ID το κύριο κλειδί του πίνακα.
■ NAME το όνομα του τμήματος.

COMP DEPTS Πρόκειται για την συνδετική οντότητα που αναλύει την σχέση πολλά 
προς πολλά μεταξύ του πίνακα Τμήματα και του πίνακα των επιχειρήσεων. Ο 
πίνακας αυτός έχει τα παρακάτω πεδία:

■ ID το κύριο κλειδί του πίνακα.
■ COMPJD το κλειδί του πίνακα COMPANIES.
■ DEPJD το κλειδί του πίνακα DEPRTMENTS.

KLADOI Είναι ένας ακόμη lookup πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας. Έχει τα πεδία:
■ ID το κύριο κλειδί του πίνακα.

■ NAME η περιγραφή του κλάδου.
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NOMIKES MORFES Lookup πίνακας που περιέχει τύπους Νομικών Μορφών.
Τα πεδία που έχει είναι:

■ ID το κύριο κλειδί.
■ NAME που είναι η περιγραφή του τύπου της Νομικής Μορφής.

PERSONS Ο πίνακας PERSONS χρησιμοποιείται για την καταχώρηση Στελεχών του 

ΚΕΚ, και των εκπαιδευτών. Οι δύο αυτές έννοιες παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες 
γι’ αυτό το λόγο και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο πίνακα. Τα πεδία του πίνακα είναι:

■ ID είναι το κύριο κλειδί του πίνακα.
■ FIRST_NAME στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται το όνομα του PERSON.
■ MIDDLE_NAME για το όνομα πατρός.
■ LAST_NAME για το επώνυμο.
■ ADT Ο αριθμός ταυτότητας
■ AFM ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

■ DOY η οικονομική εφορία

■ POSITION. Στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται κάποιο σχόλιο για την θέση που 
κατέχει ο PERSON.

■ ADDRESS Η διεύθυνση.
■ ΤΚ ο ταχυδρομικός κώδικας
■ SEX. Το Φύλο του PERSON. Παίρνει τιμή 1 αν είναι άνδρας και 2 αν είναι 

γυναίκα.
■ ΡΗΟΝΕ1 τηλέφωνο επικοινωνίας.
■ ΡΗΟΝΕ2 δεύτερο τηλέφωνο επικοινωνίας.
■ MOBILE. Κινητό τηλέφωνο.
■ E_MAIL. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
■ EKEPIS είναι flag και παίρνει τιμή Ιαν είναι πιστοποιημένος από το ΕΚΕΠΙΣ 

και 0 αν δεν είναι
■ DIARKEIA_SYMB η διάρκεια της σύμβασης του με το ΚΕΚ
■ PERS_TYPE είνα flag και παίρνει τιμή Ιαν είναι στέλεχος και 2 αν είναι 

εκπαιδευτής
■ EKPAID_EPIPEDO είναι lookup πίνακας και περιγράφει το επίπεδο σπουδών
■ EIDJD. Το κλειδί πίνακα EIDIKOTITES, για την ειδικότητα του PERSON.
■ POLJD το κλειδί του πίνακα POLEIS.

■ COUJD το κλειδί του πίνακα COUNTRIES.
■ ΝΟΜ ID το κλειδί του πίνακα ΝΟΜΟΙ.
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Ο πίνακας PERSONS συνδέται επίσης με τον πίνακα ΡΤΥΧΙΑ τον οποίο 
περιγράψαμε πιο πάνω με το πεδίο PERSJD. Είναι ο πίνακας στον οποίο 
καταχωρούνται οι τίτλοι σπουδών. Επιπλέον συνδέεται με τον πίνακα 
LANG_SKILLS όπου καταχωρούνται οι γνώσεις ξένων γλωσσών και τέλος με τον 
πίνακα EKPAID_EMPEIRIAS όπου καταχωρείται η εκπαιδευτική εμπειρία του 

εκπαιδευτή ή στελέχους. Τα πεδία του πίνακα είναι:
■ ID Είναι το πρωτεύον κλειδί
■ ΕΕ2_ΤΥΡΕ Είναι ο τύπος της εμπειρίας
■ DIARKEIA_HOURS Είναι η διάρκεια
■ WHAT Είναι η περιγραφή της εκπαιδευτικής εμπειρίας
■ WHERE Είναι ο φορέας στον οποίο υλοποιήθηκε
■ YEAR το έτος υλοποίησης
■ PERSJD Είναι ο κωδικός του PERSON

Οι τρεις αυτοί πίνακες συνθέτουν το βιογραφικό του στελέχους - εκπαιδευτή.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι εκδηλώσεις μπορούν να είναι ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ κλπ και 
μπορεί να τις διοργανώνει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή και 
οποιοσδήποτε άλλος ΦΟΡΕΑΣ.

Οι έννοιες που σχετίζονται με τις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ είναι:

♦ Εκδήλωση 

Εκδήλωση
Η Εκδήλωση, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να είναι ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΗΜΕΡΙΔΑ, 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ κλπ. Οι εκδηλώσεις έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά, ένα 
Πρόγραμμα.

Οι πίνακες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ είναι:

♦ SEMINARS

♦ OROLOGIA
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SEMINARS Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία των 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Τα πεδία του πίνακα είναι:

• ID Το κύριο κλειδί του πίνακα.

• TITLE Ο τίτλος της Εκδήλωσης.

• PERIGRAFI Μία πιο λεπτομερής περιγραφή της Εκδήλωσης.

• PART_NO Ο αριθμός των Συμμετεχόντων.

• COST Το χρηματικό ποσό για τη συμμετοχή στην Εκδήλωση.

• DATE_ANAK Ημερομηνία ανακοίνωσης.

• DATE_START_EGGR Ημερομηνία έναρξης προθεσμίας υποβολής αίτησης 

Συμμετοχής.

• DATE_END_EGGR Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης 

Συμμετοχής.

• DATE _START Ημερομηνία Έναρξης της Εκδήλωσης.

• DATE _END Ημερομηνία Λήξης της Εκδήλωσης.

• DIARKEIA_HOURS Η διάρκεια της Εκδήλωσης.

• DOMJD

ΜελέτεοΠρωτοβουλίεο

Πρόκειται για τον πίνακα MELETES_PROTOBOULIES στον οποίο καταχωρούνται 
τα στοιχεία των μελετών που υλοποιούνται στα πλαίσια των κοινοτικών 
πρωτοβουλιών. Περιλαμβάνει τα πεδία:

• ID Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα

• TITLE Είναι ο τίτλος του επιχειρησιακού προγράμματος

• KOD_PROGR Είναι ο κωδικός του προγράμματος

• YEAR το έτος που υποβλήθηκε η πρόταση

• YPEYTHINOS ο συντονιστής της πρότασης

• EGRISI είναι flag που παίρνει τιμή 0 αν δεν εγκριθεί και 1 αν εγκριθεί

• ΕΤΡΑ Είναι ο προϋπολογισμός ΕΤΠΑ

• ETH_SYM Είναι η εθνική συμμετοχή

• DHM_DAPANH Είναι η δημόσια δαπάνη

• IDIOTIKI_SYM Είναι η ιδιωτική συμμετοχή
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• EP_PRO_ID Είναι ξένο κλειδί και αντιστοιχεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
στα πλαίσια του οποίου υποβλήθηκε.

Παραδοτέα
Ο πίνακας PARADOTEA περιέχει τα παραδοτέα των μελετών και συνδέεται με τον 
πίνακα των μελετών με σχέση ένα προς πολλά. Τα πεδία του πίνακα είναι:

■ PARJD είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ Α_Α είναι ο αύξοντας αριθμός του παραδοτέου
■ PERIGRAFI είναι η περιγραφή του παραδοτέου
■ MP_ID είναι το ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των μελετών

Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγει το ΚΕΚ καταχωρείται στον πίνακα 
EKPAID_BOITHIMAS . Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι σημειώσεις, βιβλία ή 
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Ο πίνακας EKPAID_BOITHIMAS συνδέεται με 
σχέση ένα προς πολλά με τον πίνακα AUTHORS που περιλαμβάνει τα στοιχεία των 
συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού. Ο πίνακας EKPAID_BOITHIMAS 

περιλαμβάνει τα πεδία:
■ ID Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ ΕΒ_ΤΥΡΕ Είναι ο τύπος του εκπαιδευτικού βοηθήματος και παίρνει τιμή 1 αν 

πρόκειται για σημειώσεις, 2 αν πρόκειται για βιβλίο και 3 αν πρόκειται για 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
■ YEAR Είναι το έτος δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού

Ο πίνακας AUTHORS περιλαμβάνει τα πεδία:
■ ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
- NAME είναι το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα
■ EBJD είναι το ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των εκπαιδευτικών 

βοηθημάτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ανά 
πρόγραμμα και σε όλο του το φάσμα, που να περιλαμβάνει τη σύνθεση της 
επιστημονικής ομάδας παρακολούθησης και αξιολόγησης, τη συμμετοχή όλων των 

συντελεστών της κατάρτισης στην αξιολόγηση, καταγράφεται στην εφαρμογή στους 

πίνακες EPITROPES, SYNTHESI_EPITROPON, EVAL_KATARTS, 
EVAL EKPAIDS και EVAL PROGRS.
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Επιτροπές
Ο πίνακας επιτροπές περιέχει το σύνολο των επιτροπών που συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο πίνακας περιέχει τα πεδία:
■ ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ NAME είναι το όνομα της επιτροπής

Σύνθεση των επιτροπών
Η σύνθεση των επιστημονικών επιτροπών διαφοροποιείται σε καθορίζεται σε κάθε 

πρόγραμμα. Ο πίνακας περιέχει τα πεδία:
■ EPIJD είναι το ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των επιτροπών
■ PERSJD είναι το ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των στελεχών
■ PROGJD είναι το ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των 

προγραμμάτων
■ YEAR το έτος

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι ο συνδυασμός των πεδίων EPIJD, PERSJD 
και PROGJD.

Αξιολόγηση προγράμματος
Στον πίνακα EVAL_PROGS καταχωρείται η αξιολόγηση κάθε προγράμματος. Η 
αξιολόγηση γίνεται από τους καταρτιζόμενους. Τα πεδία που περιλαμβάνει ο πίνακας 
είναι:

■ ID το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ PROGJD ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των προγραμμάτων
■ KATJD ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των καταρτιζόμενων
■ ER_1 περιέχει την γνώμη του καταρτιζόμενου για το αν το πρόγραμμα 

κάλυψε τους στόχους που είχαν όταν ήρθαν να το παρακολουθήσουν
■ ER_2 καταγράφει τα καινούρια στοιχεία που βρήκε ο καταρτιζόμενος
■ GEN_ENTYPOSI παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γενική 

εντύπωση του καταρτιζόμενου για το πρόγραμμα
■ GNOMI_PRAKT παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη για την 

πρακτική

■ ANTALL_EMPEIRION παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει τον βαθμό 

ανταλλαγής εμπειριών
■ KALYPSI παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την κάλυψη της ύλης
■ KATAL_XORON_DIDASK παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την 

αξιολόγηση των χώρων διδασκαλίας
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■ KATANOMH_TH_PRAKT παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την 
κατανομή του χρόνου διδασκαλίας σε θεωρία και πρακτική

■ PRAKTIKI_AXIA παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την πρακτική αξία 
του προγράμματος

■ XRONOS παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την επάρκεια του χρόνου 
που διατέθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος

■ YPODOXI_EPIXEIR παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την υποδοχή 
από τις επιχειρήσεις στις οποίες υλοποιήθηκε η πρακτική κατάρτιση.

Αξιολόγηση εκπαιδευτών
Στον πίνακα EVAL_EKPAIDS καταχωρείται η αξιολόγηση των εκπαιδευτών του κάθε 
προγράμματος. Η αξιολόγηση γίνεται από τους καταρτιζόμενους. Τα πεδία που 
περιλαμβάνει ο πίνακας είναι:

■ ID το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ METADOTIKOTITA παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη για 

την μεταδοτικότητα
■ PRODIATHESI παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη για την 

προδιάθεση
■ PROSARMOSTIKOTITA παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη 

για την προσαρμοστικότητα
■ SYNERGASIA παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη για την 

συνεργασία
■ ΥΡΕΥΤΗΙΝΟΤΙΤΑ παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη για την 

υπευθυνότητα
■ PROTOBOULIA παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη για την 

πρωτοβουλία
■ KRITIKMKANOTITA παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη για 

την κριτική ικανότητα
■ EPIDEXIOTITA παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη για την 

επιδεξιότητα
■ POSOTITA_ERGASIAS παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη 

για την ποσότητα εργασίας

■ SYNEPEIA παίρνει τιμή από 1 έως 7 και καταγράφει την γνώμη για την 
συνέπεια

■ PERSJD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των εκπαιδευτών
■ PROGJD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των προγραμμάτων
■ KATJD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των καταρτιζόμενων
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Αξιολόγηση καταρτιζόμενων
Στον πίνακα EVAL_KATARTS καταχωρείται η αξιολόγηση των καταρτιζόμενων του 
κάθε προγράμματος. Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι ο συνδυασμός των πεδίων 
KATJD και PROGJD. Τα πεδία που περιλαμβάνει ο πίνακας είναι:
KATJD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των καταρτιζόμενων 
PROGJD είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των προγραμμάτων 
PROFOR παίρνει τιμή από 1 έως 10 και καταγράφει την βαθμολόγηση των 

προφορικών
GRAPTA παίρνει τιμή από 1 έως 10 και καταγράφει την βαθμολόγηση των γραπτών 
ERGASIES παίρνει τιμή από 1 έως 10 και καταγράφει την βαθμολόγηση των 
εργασιών
DIATHESEIS_TASEIS παίρνει τιμή από 1 έως 10 και καταγράφει τις διαθέσεις - 

τάσεις
DEXIOTITES παίρνει τιμή από 1 έως 10 και καταγράφει τις δεξιότητες 
ANTILIPSI_PROTOBOULIA παίρνει τιμή από 1 έως 10 και καταγράφει την αντίληψη 

και την πρωτοβουλία

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Εκτός από τους πίνακες που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και κάποιοι βοηθητικοί 

πίνακες. Αυτοί είναι:

Ο πίνακας KEKJJSERS καθορίζει τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Τα πεδία του πίνακα είναι τα εξής:

■ ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ USERNAME είναι το όνομα του χρήστη
■ PASSWORD είναι το password του χρήστη
■ IS_VALID είναι flag και παίρνει τιμή 1 αν ο χρήστης είναι ενεργός και 0 αν ο 

χρήστης είναι ανενεργός

Ο πίνακας LOG_FILES καταγράφει τις κινήσεις των χρηστών στη βάση δεδομένων. 
Τα πεδία του πίνακα είναι τα εξής:

■ ID είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα
■ ΤΑΒΙ_Ε_ΝΑΜΕ είναι το όνομα του πίνακα
■ LOGJDATE είναι η ημερομηνία της κίνησης

30



■ KLMD Είναι ξένο κλειδί που έρχεται από τον πίνακα των χρηστών
KEK_USERS

COUNTRIES

Πίνακας χωρών. Περιέχει ένα κλειδί και ένα πεδίο για το όνομα της χώρας

ΝΟΜΟΙ
Πίνακας νομών. Περιέχει ένα κλειδί και ένα πεδίο για το όνομα του νομού

PERIFEREIES
Πίνακας περιοχών - περιφερειών. Περιέχει ένα κλειδί και ένα πεδίο για το όνομα της 
περιοχής/ περιφέρειας

EIDIKOTHTES
Πίνακας ειδικοτήτων. Τα πεδία του είναι το κύριο κλειδί ID και NAME η περιγραφή 
της ειδικότητας.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η εφαρμογή μπορεί να διακριθεί σε δύο τμήματα. Η κύρια εφαρμογή η οποία 
αναπτύχθηκε στον developer και το τμήμα της εφαρμογής που δημοσιεύεται στο
WEB και αναπτύχθηκε με το CODECHARGE.
Η αρχική οθόνη της κύριας εφαρμογής είναι η ακόλουθη:

ΣΧΗΜΑ 1: ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Θα πρέπει να συμπληρωθεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Γίνεται ο
έλεγχος, αν ο χρήστης που δηλώνεται έχει δικαίωμα πρόσβασης στη βάση και
εφόσον αυτό ισχύει γίνεται η σύνδεση και εμφανίζεται το βασικό μενού της
εφαρμογής. To trigger που ορίζει το παράθυρο μέσα στο οποίο ανοίγουν οι οθόνες.
declare 

/ integer; 
winx number; 
winy number;
thejusemame varchar2(S0); 
thejconnect varchar2(50); 

begin
thejusemame ;= GetApplicationProperty(USERNAME); 
thejconnect ;= Get_Application_Property(CONNECT_STRING); 
SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW, WiNDOWJSTA TE, MAXIMIZE); 
SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW, TITLE, ’Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας); -['\\ thejusemame || '@'|| thejconnect \\ ]); 
winx := (600 - getjwindow_propertyCwindow1', width))/2;
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winy ;= (375 - getwindow_property('window1', height))/2; 
SET_WINDOW_PROPERTYCWINDOW1',POSITION, winx, winy); 
SET_WINDOW_PROPERTY(WINDOW1TITLE,'Κύριο menuΓII thejusemame || '@'|| 

thejconnect || J);
:SYSTEM.MESSAGE_LEVEL := 5;

ΣΧΗΜΑ 2 : ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 
To βασικό μενού περιλαμβάνει τα παρακάτω buttons:

□ ΔΟΜΕΣ
□ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
□ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

□ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
□ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
□ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
□ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
□ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ
□ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

□ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
□ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

□ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
□ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
□ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
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□ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
□ ΕΞΟΔΟΣ

Η φόρμα υλοποιείται με την χρήση ενός μπλοκ δεδομένων που περιέχει τα buttons 
που καλούν τις αντίστοιχες εφαρμογές. Για την κλήση των αντίστοιχων φορμών 
ορίσαμε το trigger WHEN BUTTON PRESSED το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
DECLARE

button_name varchar2(61); 
button varchar2(31); 
my_path varchar2(100);
i number;

BEGIN
button_name ;= name_in(’SYSTEM. TRIGGERJTEM); 
button := substrfbutton name, instrfbutton name, '.) + 1);

myjjath := V(ek\kekV; 
if (button = 'EXIT) then 

EXITFORM;
elsif (button = ΈΧΙΤ2) then 

EXITFORM;
elsif (button = ’SUB_MENU’) then 
CALL_FORM(my_path || button, HIDE, NO_REPLACE); 

else CALL_FORM(my_path || button, HIDE, NO_REPLACE); 
end if;

END;
Η ακόλουθη Φόρμα χρησιμεύει στην εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή των στοιχείων 
των δομών του ΚΕΚ.

ΣΧΗΜΑ 3 : ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΟΜΩΝ
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Υπάρχουν τα παρακάτω tabs
♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ Η/Υ

♦ ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

♦ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η οθόνη του σχήματος 3 περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της δομής τα οποία είναι: 
η επωνυμία, ο τύπος, τα τηλέφωνα, το φαξ, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο 
νομός, η περιφέρεια, η πόλη, το e-mail, το εμβαδόν, η δυναμικότητα, ο αριθμός 
αιθουσών, αιθουσών πληροφορικής, εργαστηρίων, χώρων υγιεινής, αιθουσών ΑΜΕΑ 
καθώς και το αν διαθέτει βιβλιοθήκη, παιδικό σταθμό και χώρο internet. Από τα 
παραπάνω πεδία, ο τύπος της δομής έχει την μορφή λίστας επιλογής, όπως και τα 
πεδία περιφέρεια, πόλη, νομός τα έρχονται από τους αντίστοιχους πίνακες των 
περιφερειών, πόλεων και νομών. Τα δεδομένα που αφορούν τις έννοιες αυτές 
καταχωρούνται στον πίνακα domes ως κωδικοί. Για την καταχώρηση των κωδικών 
από τον χρήστη δημιουργήσαμε list items. Για παράδειγμα για να το δημιουργήσουμε 
το list Item NOM_DESC που δείχνει το όνομα του νομού ακολουθήσαμε την 
διαδικασία: Από τον object navigator, μέσω του οποίου έχουμε μέσω του οποίου 
έχουμε πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν σε μία φόρμα κάναμε κλικ 
επάνω στο μπλοκ δεδομένων DOMES. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε το στοιχείο 
NOM_DESC και το ορίσαμε ως ένα non-db στοιχείο . Έπειτα ορίσαμε μια ομάδα 
εγγραφών την NOM_REC η οποία ορίζεται με μια εντολή select. Η διαδικασία 
ολοκληρώνεται ορίζοντας μια λίστα τιμών, την NOM_LOV στην οποία γίνεται 
αντιστοίχιση των στηλών της λίστας τιμών που δημιουργούνται από την select με τα 
στοιχεία του μπλοκ δεδομένων domes.nom_id και domes.nom_desc. Η εμφάνιση 
της λίστας τιμών για την επιλογή από τον χρήστη του νομού γίνεται με το πάτημα του 
πλήκτρου F9. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι για να πετύχουμε το «γέμισμα» των 
πεδίων αυτού του τύπου κατά το άνοιγμα μιας φόρμας σε display mode θα πρέπει να 
γίνει η προσθήκη ενός trigger σε μπλοκ δεδομένων. Πρόκειται για το POST-QUERY 
TRIGGER το οποίο περιέχει τον κώδικα:

begin
select name, id into :domes.nom desc, :domes.nom_id 
from nomoi
where id=:domes.nom id; 
exception
when others then null; 
end;

begin
select name into :domes.poi_desc
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from poleis
where pol_id=:domes.pol_pol_id; 
exception
when others then null; 
end;

begin
select NAME into .domes.perdesc 
from perifereies 
where id = :domes.per_ID; 
exception
when others then null; 
end;
Σε επίπεδο μπλοκ δεδομένων δημιουργούμε και το trigger WHEN-MOUSE- 
DOUBLECLICK το οποίο περιλαμβάνει τον κώδικα:
DECLARE
my_path varchar2(250); 

begin
-message(: system. cursor_item) ;
my_path ;= RTRIM(lower(get_application_property(current_form)),
lowerfget application_property(form_name)|| ’.fmx’)); 
if :system.cursor_item - 'domes. nOM_DESC' THEN 

CALL_FORM('nomoi', HIDE, NO_REPLACE); 
end if;
if :system.cursor_item - 'domes.pol_DESC' THEN 

CALL_FORM(my_path || 'poleis', HIDE, NO_REPLACE); 
end if;
if :system.cursor_item = 'domes.per DESC' THEN 

CALL_FORM(my_path || 'perifereies', HIDE, NO_REPLACE); 
end if; 
end;

Επιπλέον στην οθόνη αυτή διακρίνουμε τρία πεδία που έχουν τη μορφή 
τετραγωνιδίων επιλογής. Τα πεδία αυτά παίρνουν τιμή μηδέν όταν δεν έχουν επιλεγεί 
και 1 όταν έχουν επιλεγεί. Πρόκειται για τα πεδία που δηλώνουν αν η δομή διαθέτει 
βιβλιοθήκη, παιδικό σταθμό και χώρο internet.
Η οθόνη του σχήματος 4 περιλαμβάνει την καταγραφή του εξοπλισμού του ΚΕΚ 
όσον αφορά του ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα πεδία που καταχωρούνται είναι ο 
κωδικός, ο τύπος, ο σειριακός αριθμός, η RAM, το λειτουργικό σύστημα, ο τύπος του 
CDROM, ο τύπος της κάρτας γραφικών, ο τύπος της οθόνης και δύο πεδία που 
έχουν μορφή τετραγωνιδίων επιλογής τα πεδία κάρτα δικτύου και κάρτα ήχου.
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Ή ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΠΒ

Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημα ΜπΛοκ Εγγραφή Πεδίο Παράθυρο βοήθεια

Η Ψ * - S1 β %«ι*ιι « < ► »1 ?

ΓΐοΔομές^ ■■i-lnlxl

ΒΑΣΚΑΣΤΟΚΕΙΛ Η/ Υ ;| ΑΙΘΟΥΣΕΣ-ΕΡΓΑΣΤΕΡΙΑ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1

Κω. Τόκος
Κάρτα Κάρτα Kotprot

Serial No Ram Αίσκος Λειτουργικό Cdrom Γραφικών Οθόνη ΑικτύουΉχου

1 1 1 1 1 1 η |γ ΙΫ J

1 —Γ~1 1 1 1 Γ~ Γ Γ
1 Η-1 1 1 1 Γ“ Γ Γ
1 Η 1 1 1 1 Γ“ Γ Γ

ΓΙ 1 — Γ-1 1 1 1 Γ“ Γ Γ
I Γ-1 1 1 1 Γ~ Γ Γ
1 Γ~Ι 1 1 1 Γ~ Γ Γ
1 I-1 1 1 1 Γ“ Γ Γ

1 ΤΗ 1 1 1 Γ“ ■ Γ Γ

1 I-1 1 1 1 Γ“ Γ ζ.

Εγγραφή: 1 /I

:*start|||saeiSi^ V _j| C:\kek\KEK || ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓ... 0]ΚΕΚ
, jKEK_MANUAL.doc - Microsoft Word

702 μμw" | -UHil ik/ Η '■■cn

ΣΧΗΜΑ 4 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ
Η οθόνη του σχήματος 5 περιέχει τα στοιχεία των αιθουσών (όροφος, χρήση, 
εμβαδόν, δυναμικότητα και δυναμικότητα ΑΜΕΑ) του ΚΕΚ.
58 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΡΙΠΕ
Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημα ΜπΛοκ Εγγραφη Πεδίο Παράθυρο Βοήθεια

f β « < > » · ?

[Εγγραφή: 1/1 1 1 |

JBstart I >3 0 \ _jC:\kekVKEK ||g)ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓ... gj]KEK_MANUAL doc.| 33H0 !™ίφφί?® 7:02μμ

ΣΧΗΜΑ 5 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
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Το τελευταίο tab περιέχει στοιχεία για τον λοιπό εξοπλισμό του ΚΕΚ.

ΣΧΗΜΑ 6 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η δεύτερη οντότητα που παρουσιάζουμε είναι η οντότητα των στελεχών - 
εκπαιδευτών του ΚΕΚ.
Υπάρχουν τα παρακάτω tabs

♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

♦ ΣΠΟΥΔΕΣ

♦ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στα βασικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην οθόνη του σχήματος 7, 
περιλαμβάνονται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, το φύλο, η θέση, ο αριθμός 
ταυτότητας, το ΑΦΜ και η ΔΥΟ, η σχέση εργασίας, η διάρκεια της σύμβασης, η 
ιδιότητα, το επίπεδο σπουδών, τα στοιχεία διεύθυνσης και τα λοιπά στοιχεία 

επικοινωνίας (τηλέφωνα, φαξ, email κ.λπ.). Από τα πεδία αυτά λίστες είναι η σχέση 
εργασίας η ιδιότητα (διευθυντής κατάρτισης, υπεύθυνος θεματικού πεδίου, διοικητικό 

προσωπικό, μέλος επιτροπής, εξωτερικός συνεργάτης και εκπαιδευτής), το 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ), η 
ειδικότητα και τα στοιχεία της διεύθυνσης (νομός, πόλη και χώρα).
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Εγγραφή; 1/1

jg stall I 73 !3l & \ _jC:\kek\KEK || ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓ— B]KEK_MANUALdQ .| Ϊ3ΒΟ K ·Τ 7:03μμ

ΣΧΗΜΑ 7 : ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΣΧΗΜΑ 8 : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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Το σχήμα 8 παρουσιάζει την οθόνη όπου καταχωρείται και παρουσιάζεται η 
επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία του στελέχους. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται δύο μπλοκ δεδομένων. Το πρώτο αφορά την επαγγελματική 
εμπειρία και περιλαμβάνει τα πεδία κωδικός, μήνες, διάρκεια (σε μήνες), περιγραφή 
και θέση. Το δεύτερο αφορά την εκπαιδευτική εμπειρία και περιλαμβάνει τα πεδία 
κωδικός, τύπος, διάρκεια, αντικείμενο, εκπαιδευτικό οργανισμό και έτος. 
Σημειώνουμε ότι τα μπλοκ αυτά περιλαμβάνουν ως πεδίο και τον κωδικό του 
στελέχους (persjd), ένα πεδίο που παίρνει τιμή από το πεδίο person.id του μπλοκ 
person.
Η οθόνη του σχήματος 9 παρουσιάζει τα πιστοποιητικά σπουδών που κατέχει το 
στέλεχος. Περιλαμβάνει τα πεδία κωδικός, έτος, βαθμό, παρατηρήσεις και επίπεδο. 
Το επίπεδο είναι λίστα τιμών .

ΣΧΗΜΑ 9 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το σχήμα 10 παρουσιάζει την οθόνη στην οποία καταχωρείται η βαθμολογία του 
εκπαιδευτή - στελέχους. Η βαθμολογία αναφέρεται σε πρόγραμμα και αντιστοιχεί σε 

καθένα από τους καταρτιζόμενους του προγράμματος. Όλα τα πεδία είναι λίστες 
τιμών που παίρνουν τιμές από 1 έως 7.
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Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημα Κ%γ)οκ Εγγραφή Γ1β6φ Παράθυρο βοηθαα

if* Ά « < ► » >4ι-«'·■& ?
ΣτεΑέχπ - Εκπαιδευτές

ΒΑΣΙΚΑΣΤΟΚΕΙΑ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΣΠΟΥΔΕΣ || ΑΞΡΑΟΓΗΣΗ ||

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΕΤΑ
ΑΟΤΙΚΟ

ΠΡΟ
ΑΙΑ

ΠΡΟΣΑΡ
ΜΟΣΤΙ ΣΥΝΕΡ

ΥΠΕΥ
ΘΥΝΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟ

1TTTTAF
ΞΙΟ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
ΕΡΓΑ ΣΥΝΕ ΚΩΛ. ΚΩΑ.

Κωδ. ΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΚΟΤΗΤΑ ΓΑΣΙΑ ΤΗΤΑ ΒΟΥΑΙΑ ΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΣΙΑΣ ΠΕΙ A ΠΡΟΓΡ. ΚΑΤΑΡΤ

Γ JI Τ3ΓΤ3Γ Τ3ΓTDrΤ3Γ Τ3ΓJill 1
1 JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI 1
1 JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI 1
1 JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI r~
1 JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI r~
1 JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI Γ
1 JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI 1
1 JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI 1
1 JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI 1
1 JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI 1

Εγγραφή; 1/1

Jj Start | 2] ® !5ΐ 0 _JC;\kekSKEK ||g>) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓ SS]KEK._MANUALdo...| Μ 7:03μ

ΣΧΗΜΑ 10 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
Η οθόνη του σχήματος 11 είναι η οθόνη καταχώρησης των στοιχείων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Περιλαμβάνει τα πεδία κωδικός, τίτλος, Περιφέρεια, 
τελικός δικαιούχος, URL, άξονας, μέτρο, κωδικός προγράμματος, έργο - ενέργεια, 
περίοδος, συνολικός προϋπολογισμός, ΕΤΠΑ, ιδιωτική συμμετοχή, εθνική συμμετοχή 
και δημόσια δαπάνη. Τα πεδία τίτλος και τελικός δικαιούχος είναι πεδία κειμένου που 
παρουσιάζονται σε αναδιπλούμενο πλαίσιο πολλαπλών γραμμών. Το πεδίο 
περιφέρεια είναι λίστα τιμών που παίρνει τιμές από τον πίνακα των περιφερειών.
Η οθόνη που παρουσιάζεται στο σχήμα 12 χρησιμοποιείται για την εμφάνιση, 
καταχώρηση και διόρθωση των στοιχείων του πίνακα των προτάσεων. Οι προτάσεις 
εντάσσονται σε κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα και συνοδεύονται από κάποια 
προγράμματα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι ο κωδικός, ο τίτλος το έτος, ο 
αριθμός πρότασης, η ημερομηνία έγκρισης το επιχειρησιακό πρόγραμμα στο οποίο 
εντάσσεται, η θεματική ενότητα και η δομή στην οποία θα υλοποιηθεί. Τέλος υπάρχει 
και το πεδίο τύπου τετραγωνιδίου επιλογής το οποίο παίρνει τιμή 0 όταν δεν έχει 
επιλεγεί (η πρόταση δεν έχει εγκριθεί) και 1 όταν επιλεγεί (η πρόταση έχει εγκριθεί).
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Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημα Κέγίοκ Εγγραφή ΠεΚο Παράθυρο Βοήθεια

Η 3, <a if H a I %sgipJ | « < ► » ■ 4*0 ft! ?
ffl Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κωδικός |

Τήλος

HR 13

Περιφέρεια

Τελικός δικαιούχος

Url

Αξονας

Κωδ. Προγράμμαχο^

Έργο - Ενέργεια j 

Συν. Προϋπολογισμός j 

Ιδιωτική Συμμετοχή ^

FRM-40350: Το ερώτημα δεν επέστρεψε καμία έγγραφη. 
Εγγραφη 1/1

:Ji|Slart| 21 02 ΰ> ^ V _jDSketAKEK 11ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓ .. BjKEK_MANUALdo...| lil J 7:04ρμ

ΣΧΗΜΑ 11 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΗΜΑ 12 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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ΣΧΗΜΑ 13 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η οθόνη των προγραμμάτων είναι μία από τις πιο σύνθετες οθόνες. Περιλαμβάνει 
επτά tabs:

♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

♦ ΟΡΟΛΟΓΙΟ

♦ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

♦ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

♦ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
♦ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στο σχήμα 13 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων ο κωδικός, ο 
τίτλος, η περιγραφή, η πρόταση, η διάρκεια (σε ώρες), οι ώρες θεωρίας και 
πρακτικής, ο αριθμός των καταρτιζόμενων, το πεδίο τύπου τετραγωνιδίου επιλογής 

το οποίο παίρνει τιμή 0 όταν δεν έχει επιλεγεί (το πρόγραμμα δεν έχει εγκριθεί) και 1 

όταν επιλεγεί (το πρόγραμμα έχει εγκριθεί) και η ημερομηνία έγκρισης.

Στο σχήμα 14 καταχωρούνται οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος. 

Περιλαμβάνονται τα πεδία τίτλος, η λίστα τιμών θεωρία-πρακτική (παίρνει τιμή 1 για 

θεωρία και 2 για πρακτική), ο αριθμός ωρών και το εκπαιδευτικό επίπεδο του 

εκπαιδευτή που είναι επίσης μια λίστα τιμών. Στο μπλοκ των εκπαιδευτικών
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ενοτήτων περιλαμβάνεται και το πεδίο PROG ID, το οποίο παίρνει αυτόματα τιμή 

από το πεδίο programs.id του μπλοκ programs.

ΣΧΗΜΑ 14 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το σχήμα 15 περιέχει την οθόνη που παρουσιάζει το ωρολόγιο του προγράμματος. 
Τα πεδία που περιέχει είναι ο κωδικός, η ημερομηνία το θέμα η ώρα έναρξης, η ώρα 
λήξης, η αίθουσα και ο εισηγητής. Ο εισηγητής έρχεται με τη μορφή λίστας τιμών από 
τον πίνακα των στελεχών - εκπαιδευτών.
Το σχήμα 16 περιέχει την οθόνη που περιλαμβάνει τα στοιχεία του προϋπολογισμού 

που περιέχονται στο μπλοκ του προϋπολογισμού.

Το σχήμα 17 περιέχει την οθόνη που περιλαμβάνει τα στοιχεία της αξιολόγησης του 

προγράμματος από τους καταρτιζόμενους. Περιλαμβάνει ένα πεδίο τύπου λίστας 

τιμών από το οποίο επιλέγεται ο καταρτιζόμενος, δύο πεδία τύπου κειμένου σε 

αναδιπλούμενο πλαίσιο πολλαπλών γραμμών και εννιά πεδία που είναι λίστες με 

βαθμολογία από 1 έως 7 για την αξιολόγηση διαφόρων παραμέτρων που αφορούν 
το πρόγραμμα.
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ΣΧΗΜΑ 15 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ
ί8 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημα Μπίοκ Εγγραφή Πεδίο Παράθυρο Βοήθεια

ο « ο » > -ίΐχ' 5 ?

ίδ Προγράμματα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΕΚΠΑΙΑ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΟΡΟΛΟΠΟ | ί ΠΡΟΥΠΟΑΟΓΕΜΟςΠ| ΑΗ.ΠΡΟΓΡ. | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΕΓΠΛ ΚΑΤΑΡΤΙ20ΜΕΗΩΙ —

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός | Σύνολο | Ρ14 [

Ρ16 [~ Ρ60 ρ Ρ61 [

Ρ62 ρ Ρ63 ρ Ρ64 [
Ρ65 ρ ρ« ρ

Εγγραφή: 1/1

:j8S>ai>l _Α C:\kekKKEK
Η^ΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ!.

Κ_ΜAN UAL. 00... |

ΣΧΗΜΑ 16 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μ 7:06 μμ
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5S ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΡΙΠΕ
Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημα ΜπΛοκ Εγγραφή Πεδίο Παράθυρο Βοήθεια

If >1 a « < ► » · ?

?S Προγράμματα _________________________________________________________10
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ΣΧΗΜΑ 17 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΗΜΑ 18 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Το σχήμα 18 περιέχει την οθόνη που περιλαμβάνει τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

τις οποίες παίρνει από την λίστα τιμών του πίνακα των επιχειρήσεων.

ΣΧΗΜΑ 19 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στην οθόνη του σχήματος 19 καταχωρούνται τα στοιχεία επιλογής των 
καταρτιζόμενων που έχουν κάνει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Τα πεδία 
που περιέχει είναι ο κωδικός, το οικογενειακό εισόδημα, ο βαθμός της συνέντευξης, 
το χρονικό διάστημα που παραμένει άνεργος, ο βαθμός της εξέτασης, η 
επαγγελματική εμπειρία, ο κωδικός αίτησης, ο κωδικός του καταρτιζόμενου και ένα 
πεδίο τύπου τετραγώνου επιλογής που τσεκάρεται όταν ο υποψήφιος επιλεγεί.
Η οθόνη του σχήματος 20 είναι ο οθόνη καταχώρησης των μελετών - 
πρωτοβουλιών. Πρόκειται για μια φόρμα υποφόρμα η οποία περιλαμβάνει δύο 
μπλοκ:

• το μπλοκ των μελετών - πρωτοβουλιών που περιλαμβάνει τα πεδία κωδικός, 

τίτλος, κωδικός προγράμματος, έτος, υπεύθυνος, ΕΤΠΑ, εθνική συμμετοχή, 
ιδιωτική συμμετοχή, ημερομηνία έγκρισης, και επιχειρησιακό πρόγραμμα και 
το τετραγωνίδιο επιλογής έγκριση.

• Το μπλοκ των παραδοτέων που συνδέεται με σχέση ένα προς πολλά με τον 
πίνακα των μελετών και περιλαμβάνει τα πεδία κωδικός, αύξοντας αριθμός 
παραδοτέου και περιγραφή.
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ΣΧΗΜΑ 20 : ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Στο σχήμα 21 παρουσιάζεται η οθόνη των εκδηλώσεων - σεμιναρίων - ημερίδων 
που διοργανώνονται από το ΚΕΚ. Περιλαμβάνει δύο σελιδοδείκτες:

♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ ΟΡΟΛΟΓΙΟ
Στην οθόνη των βασικών στοιχείων περιλαμβάνονται τα πεδία κωδικός, τίτλος, 
περιγραφή, διαθέσιμες θέσεις, κόστος, ημερομηνία ανακοίνωσης, ημερομηνία 
έναρξης εγγραφών, λήξης εγγραφών, ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης,, ημερομηνία 
λήξης εκδήλωσης, διάρκεια και δομή (λίστα τιμών από τον πίνακα των δομών).
Στην οθόνη 22 παρουσιάζεται το ωρολόγιο του προγράμματος. Τα πεδία που 
περιέχει είναι ο κωδικός, η ημερομηνία το θέμα η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης, η 
αίθουσα και ο εισηγητής. Ο εισηγητής έρχεται με τη μορφή λίστας τιμών από τον 
πίνακα των στελεχών - εκπαιδευτών.
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ΣΧΗΜΑ 21 : ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ
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Ακολουθεί το σχήμα 23 που παρουσιάζει την οθόνη με τα βασικά στοιχεία του 
καταρτιζόμενου. Ο καταρτιζόμενος παρουσιάζεται από ένα σύνολο έξι σελίδων. 
Πρόκειται για τα παρακάτω tabs:

♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

♦ ΓΝΩΣΕΙΣ

♦ ΣΠΟΥΔΕΣ

♦ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

♦ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 23 : ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα βασικά στοιχεία του καταρτιζόμενου είναι ο κωδικός, το όνομα, το επώνυμο, το 
πατρώνυμο, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός ταυτότητας, το ΑΦΜ και η 
ΔΥΟ, η οικογενειακή κατάσταση, η στρατολογική κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, 
τα στοιχεία διεύθυνσης και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, φαξ, email 

κ.λπ.) και η πηγή πληροφόρησης για το ΚΕΚ. Από τα πεδία αυτά λίστες είναι το 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ), η 

ειδικότητα και τα στοιχεία της διεύθυνσης (νομός, πόλη και χώρα). Τα πεδία της 
οικογενειακής κατάστασης και της στρατολογικής κατάστασης είναι ομάδες κουμπιών 

επιλογής. Επιπλέον υπάρχει το πεδίο των σχολίων που είναι ένα πεδίο κειμένου σε 
πλαίσιο πολλαπλών γραμμών και τα πληροφοριακά πεδία με μορφή τετραγωνιδίων

50



επιλογής που καταγράφουν τις πληροφορίες αν ο καταρτιζόμενος είναι 
εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, αν κατέχει Η/Υ και αν ενδιαφέρεται να εργασθεί.
Στο σχήμα 24 παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία του καταρτιζόμενου. Τα πεδία 
που περιλαμβάνονται είναι ο κωδικός, ο αύξοντας αριθμός, η αιτιολογία, το 
παραστατικό, το ποσό, το πεδίο επιλογής Χ/Π (χρέωση/πίστωση αν το πρόγραμμα 
είναι αυτοχρηματοδοτούμενο ή επιδοτούμενο αντίστοιχα), η σειρά, η ημερομηνία 
παραστατικού και ο κωδικός του προγράμματος που αφορά. Στην φόρμα υπάρχει 
επίσης και το πλήκτρο της εκτύπωσης που οδηγεί στην προεπισκόπηση της 
εκτύπωσης των βασικών στοιχείων του καταρτιζόμενου, μέσω της φόρμας που έχει 
δημιουργηθεί από τον REPORT BUILDER 6i
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ΣΧΗΜΑ 24 : ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο σχήμα 25 παρουσιάζονται οι γνώσεις του καταρτιζόμενου. Η καρτέλα των 
γνώσεων περιέχει δύο μπλοκ δεδομένων. Το πρώτο αφορά τις γνώσεις 
πληροφορικής και το δεύτερο αφορά τις γνώσεις ξένων γλωσσών. Και στις δύο 

περιπτώσεις έχουνε κωδικό, επίπεδο γνώσης και περιγραφή που είναι λίστα τιμών 
που δημιουργείται από τους σχετιζόμενους πίνακες των υπολογιστών και των ξένων 
γλωσσών αντίστοιχα.
Η οθόνη του σχήματος 26 παρουσιάζει τα πιστοποιητικά σπουδών που κατέχει ο 

καταρτιζόμενος. Περιλαμβάνει τα πεδία κωδικός, έτος, βαθμό, περιγραφή και 
επίπεδο. Το επίπεδο είναι λίστα τιμών .
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ΣΧΗΜΑ 25 : ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ
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ΣΧΗΜΑ 26 : ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Το σχήμα 27 παρουσιάζει την οθόνη όπου καταχωρείται και παρουσιάζεται η 

επαγγελματική εμπειρία. Περιλαμβάνει τα πεδία κωδικός, μήνες, διάρκεια (σε μήνες), 

Επιχείρηση - Οργανισμός και θέση, οργανισμό και έτος.

ΣΧΗΜΑ 27 : ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Στην οθόνη του σχήματος 28 παρουσιάζονται τα στοιχεία που καταγράφονται έπειτα 
από τηλεφωνική επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα (ανά εξάμηνο) μετά το πέρας της κατάρτισης. Τα πεδία που 
περιλαμβάνονται είναι ο κωδικός, η ημερομηνία επαφής, το πεδίο που έχει την 
μορφή τετραγωνιδίου επιλογής και καταγράφει την εργασιακή κατάσταση του 
καταρτιζόμενου, την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, την θέση που κατέχει, την 
ημερομηνία πρόσληψης και την πληροφορία αν η θέση σχετίζεται με την κατάρτιση 
που έλαβε από την συμμετοχή του σε πρόγραμμα που υλοποίησε το ΚΕΚ (με 
τετραγωνίδιο επιλογής)
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ΣΧΗΜΑ 28 : ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο σχήμα 29 παρουσιάζεται η οθόνη των βασικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Η 
οντότητα των επιχειρήσεων αποτυπώνεται από ένα σύνολο πέντε καρτελών. 

Πρόκειται για τα tabs:
Πρόκειται για τα παρακάτω tabs:

♦ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

♦ ΠΡΟΦΙΛ

♦ ΤΜΗΜΑΤΑ

♦ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

♦ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Τα βασικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταγράφονται από τα πεδία κωδικός, 
επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΥΟ, νομική μορφή, κλάδο, έτος ίδρυσης, εκπρόσωπος, τηλέφωνα 
επικοινωνίας, φαξ, διεύθυνση, πόλη, νομός, χώρα, email και URL. Τα πεδία νομική 
μορφή, κλάδος, νομός, πόλη και χώρα είναι λίστες τιμών και παίρνουν στοιχεία από 
τους αντίστοιχους πίνακες της βάσης.

Στο σχήμα 30 παρουσιάζονται τα ετήσια στοιχεία σύνολο ενεργητικού, σύνολο 
προσωπικού, αριθμός μόνιμων υπαλλήλων και αριθμός έκτακτου προσωπικού.
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ΣΧΗΜΑ 29 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΗΜΑ 30 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΙΛ
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Στο σχήμα 31 παρουσιάζεται η οθόνη καταχώρησης των τμημάτων της επιχείρησης. 
Υπάρχουν τα πεδία κωδικός και τμήματα το οποίο είναι λίστα τιμών.
53 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημα ΜπΛοκ Εγγραφή Πεδίρ Παράθυρο Βοήθεια
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ΣΧΗΜΑ 31 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο σχήμα 32 παρουσιάζεται η οθόνη των αγγελιών - προσφοράς εργασίας από τις 
επιχειρήσεις. Τα πεδία που περιλαμβάνονται είναι ο κωδικός, ο τίτλος, η περιγραφή, 
το φύλο, τα όρια ηλικίας (άνω και κάτω όριο), η ημερομηνία ανακοίνωσης της 
αγγελίας, η έναρξη υποβολής αιτήσεων, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, η 
μηνιαία αμοιβή, το URL και ένα πεδίο τύπου τετραγωνιδίου επιλογής όπου δηλώνεται 
αν απαιτείται προϋπηρεσία.
Στο σχήμα 33 παρουσιάζεται η τελευταία καρτέλα που αφορά τις επιχειρήσεις και 
παρουσιάζει τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής σε προγράμματα κατάρτισης. 
Περιλαμβάνει δύο πεδία τον κωδικό και ένα πεδίο που είναι τύπου λίστας τιμών και 
έρχεται από τον πίνακα των προγραμμάτων.
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ΣΧΗΜΑ 32 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΧΗΜΑ 33 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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Το σχήμα 34 παρουσιάζει την οθόνη καταχώρησης των επιτροπών που συνδέονται 
με κάθε πρόγραμμα και επιτελούν το έργο της αξιολήγησης. Τα πεδία που 
περιλαμβάνονται είναι το πρόγραμμα, η επιτροπή, το επώνυμο του μέλους και το 
έτος αναφοράς. Όλα τα πεδία εκτός του έτους ορίζονται ως λίστες τιμών.

ΣΧΗΜΑ 34 : ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Στα σχήματα 35 και 36 παρουσιάζονται οι οθόνες μέσα από τις οποίες έχουν τη 
δυνατότητα οι καταρτιζόμενοι να καταχωρήσουν αίτηση για εργασία ή για 
παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης. Και οι δύο οθόνες συνδέονται με το ίδιο 
μπλοκ δεδομένων. Η διαφοροποίηση είναι η τιμή που παίρνει το πεδίο 
TYPE_JOB_PROG, το οποίο παίρνει τιμή 1 αν πρόκειται για εργασία και 2 αν 
πρόκειται για κατάρτιση. Είναι αξιοσημείωτο ότι η τιμή αυτή δίνεται ως default value 
χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει ο χρηστής. Κατά τα άλλα οι δύο φόρμες είναι 
πανομοιότυπες. Περιέχουν τα πεδία κωδικός, ημερομηνία, καταρτιζόμενος και 

έγκριση. Διαφοροποιούνται σε ένα πεδίο το οποίο στην περίπτωση της αίτησης για 
εργασία παίρνει τιμή από μια λίστα τιμών που γεμίζει από τον πίνακα OFFER_JOBS, 

ενώ στην περίπτωση της αίτησης για κατάρτιση παίρνει τιμή από μια λίστα τιμών που 
γεμίζει από τον πίνακα PROGRAMS.
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ΣΧΗΜΑ 35 : ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΣΧΗΜΑ 36 : ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

59



Στο σχήμα 37 παρουσιάζεται η οθόνη των εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Πρόκειται για 
μία καρτέλα που έχει την μορφή φόρμας - υποφόρμας και περιλαμβάνει δύο μπλοκ 
δεδομένων, το μπλοκ των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και το μπλοκ των 
συγγραφέων. Είναι προφανές ότι ένα εκπαιδευτικό βοήθημα μπορεί να έχει 
περισσότερους από έναν συγγραφείς. Το μπλοκ των εκπαιδευτικών βοηθημάτων 
περιλαμβάνει τα πεδία κωδικός, τίτλος, τύπος και έτος. Το πεδίο τύπος είναι λίστα 
επιλογών. Το μπλοκ συγγραφείς έχει δύο πεδία, τον κωδικό και το ονματεπώνυμο 
του συγγραφέα.

ΣΧΗΜΑ 37 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Στο σχήμα 38 παρουσιάζεται το υπομενού των βοηθητικών πινάκων. Περιλαμβάνει τα

παρακάτω buttons:
□ ΚΛΑΔΟΙ
□ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
□ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
□ ΤΜΗΜΑΤΑ
□ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
□ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

□ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
□ ΝΟΜΟΙ
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□ ΠΟΛΕΙΣ
□ ΧΩΡΕΣ
□ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
□ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
□ ΧΡΗΣΤΕΣ
□ ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

ΣΧΗΜΑ 38 : ΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

61



Sfl ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΠΕ
Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημα ΜπΛοκ Εγγραφή Πεδίο Παρά&χ» Βοήθεια

* xMUMMiM « < ► » &&&\ ?

ΣΧΗΜΑ 39 : ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΗΜΑ 40 : ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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ΣΧΗΜΑ 41 : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΧΗΜΑ 42 : ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΣΧΗΜΑ 43 : ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΧΗΜΑ 44 : ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
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ΣΧΗΜΑ 45 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΧΗΜΑ 46 : ΝΟΜΟΙ
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ΣΧΗΜΑ 47 : ΠΟΛΕΙΣ

ΣΧΗΜΑ 48 : ΧΩΡΕΣ
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ΣΧΗΜΑ 49 : ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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ΣΧΗΜΑ 50 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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ΣΧΗΜΑ 51 : ΧΡΗΣΤΕΣ

Στο σχήμα 52 παρουσιάζεται το υπομενού των βοηθητικών πινάκων. Περιλαμβάνει τα 

παρακάτω buttons:

□ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

□ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

□ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

□ ΣΤΕΛΕΧΗ

□ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

□ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

□ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

□ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΦΩΝ

□ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

□ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

□ ΕΞΟΔΟΣ

Από τις εκτυπώσεις αυτές κάποιες είναι απλές ενώ άλλες είναι παραμετρικές. 

Δείγματα των εκτυπώσεων δίνονται στο παράρτημα 3. Ειδικότερα:
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ΣΧΗΜΑ 52 : ΜΕΝΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

□ Από το button βιογραφικά γίνεται εκτύπωση των βασικών στοιχείων των 

βιογραφικών των καταρτιζόμενων.

□ Από το button Προτάσεις - Προγράμματα γίνεται εκτύπωση των button 

προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί ανά πρόταση με παράμετρο την δομή.

□ Από το button εκπαιδευτικά βοηθήματα γίνεται εκτύπωση των συγγραμμάτων 

ενός συγκεκριμένου συγγραφέα.

□ Από το button στελέχη γίνεται εκτύπωση κατάστασης στελεχών 

ομαδοποιημένη κατά κατηγορία στελέχους.

□ Από το button αγορά εργασίας γίνεται εκτύπωση των προσφερόμενων 

θέσεων εργασίας συνοδευόμενων με τις αντίστοιχες αιτήσεις.

□ Από το button σεμινάρια εκδηλώσεις γίνεται εκτύπωση των βασικών 

στοιχείων και του ωρολογίου του επιλεγέντος σεμιναρίου.

□ Από το button ημερολόγιο επαφών γίνεται εκτύπωση της καταγραφής της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας για την παρακολούθηση της εργασιακής 

κατάστασης των καταρτισθέντων.

□ Από το button καταρτιζόμενοι ανά πρόγραμμα γίνεται εκτύπωση της 

κατάστασης των καταρτιζόμενων που έχουν επιλεγεί για κάποιο πρόγραμμα.

To site του ΚΕΚ αποτελείται από τις παρακάτω σελίδες:

□ LOGIN PAGE
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□ MENU

□ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

□ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

□ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

□ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

□ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

□ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στο σχήμα 52 δίνεται σχηματικά ο χάρτης του δικτυακού τόπου που δημιουργήσαμε. 

Η σελίδα index (σχήμα 53) είναι η σελίδα στην οποία γίνεται το login του χρήστη. Η 

επόμενη σελίδα είναι το κεντρικό μενού (σχήμα 54). Στην βάση της σελίδας υπάρχει 

link που οδηγεί σε φόρμα επικοινωνίας - αποστολής e-mail. Το μενού έχει τις 

επιλογές ΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ. Κάθε μια από τις παραπάνω επιλογές οδηγεί σε μια 

σελίδα από την οποία υλοποιείται η ανάλογη λειτουργία.

ΣΧΗΜΑ 53 : ΔΟΜΗ TOY SITE ΤΟΥ ΚΕΚ
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Από την σελίδα offerjob (σχήμα 56) που αντιστοιχεί στην επιλογή ΑΓΓΕΛΙΕΣ γίνεται η 

παρουσίαση των αγγελιών που είναι καταχωρημένες στη βάση δεδομένων. Από την 

σελίδα programsgrid (σχήμα 57) γίνεται η παρουσίαση των προγραμμάτων 

κατάρτισης που υπάρχουν καταχωρημένα στην βάση δεδομένων. Η σελίδα 

aitisisGrid2 (σχήμα 58) είναι η σελίδα που παρουσιάζει τις αιτήσεις για εργασία που 

έχουν κατατεθεί. To link insert οδηγεί στην οθόνη aitisisRecord2 (σχήμα 59). 

Πρόκειται για την σελίδα μέσα από την οποία μπορεί να γίνει καταχώρηση μιας νέας 

αίτησης για εργασία. Το πλήκτρο insert καταχωρεί μια νέα εγγραφή, ενώ το πλήκτρο 

αναιρεί την καταχώρηση και μας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Στην σελίδα 

παρουσίασης των αιτήσεων για εργασία οι κωδικοί είναι όπως φαίνεται στο σχήμα 58 

link τα οποία οδηγούν σε μια σελίδα μεταβολής - διαγραφής (σχήμα 60) της αίτησης 

εργασίας. Επιπλέον στη βάση της σελίδας υπάρχει το link ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ που 

οδηγεί στο κεντρικό μενού.
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ΣΧΗΜΑ 55 : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
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ΣΧΗΜΑ 56 : ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΣΧΗΜΑ 57 : ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
3kek - Microsoft Internet Explorer __________ ___________________________________________________ΗΠΕ3

File Edit View Favorites Tools Help

. © El 4 3a J Pi- m „ a »

Back Stop Refresh Home Search Favorites History Mail Print Discuss

Address |ir] http://jordan-98/dbase/aitisisGrid2.php 3D Links w

□
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΜ/ΝΤΑ ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤ.

L· ΕΡΓΑΣΙΑ 2010-10-20 1 ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΧΙ

2. ΕΡΓΑΣΙΑ 000G-0G-00 1 ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΧΙ

a_ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΑΙ

±_ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΑΙ

Insert

ΚΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

J
ίΓ| Done jaJ Local intranet

APACHE H^kek Microsoft 1... S]KEK_MANUAL1.doc...| ■0**6 ft23 ml

ΣΧΗΜΑ 58 : ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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| '5kek - Microsoft Internet Explorer ΒΠΠ

File Edit View Favorites Tools Help |

m ^ 3 iJ J m m , a ”
Back. Forward Stop Refresh Home Search Favorites History Mai Print Discuss

Address |$£] http://jordar>98/dbasey'aitisisRecord2.php? 2] r>Go Links »

___________________________________________________ 3
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔ. ΑΙΤΟΥΝΤΑ [ 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Insert

—3
Cancel

g] Done Local intranet

:*Start| ® APACHE ll^jkek - Microsoft 1... S]KEK_MANUAL1.doc...| lll>t ΛΟ 824μμ

ΣΧΗΜΑ 59 : ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3 kek - Microsoft Internet Explorer BOD

File Edit View Favorites Tools Help ΐ -rjt,' , I »··

* - "► © .-I &
Back ard Stop Refresh Home

3 ju j ©' # b , a w
Search Favorites History Mai Print Discuss

Address |#] http://(ordan-38/dbase/a(tisjsRecordZ php?!D =2& _^J i^Go Links ”
□

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ )0000-00-00 

ΚΩΔ. ΑΙΤΟΥΝΤΑ [ΐ

ΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

Update | Delete | Cancel |

g] Done

:astart| |gapache

J

Mkek - Microsoft I .

Local intranet

@] KEK_MANUAL1.doc... J mo*t> fiM 8:24 μμ

ΣΧΗΜΑ 60 : ΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Η σελίδα aitisisGridl (σχήμα 61) είναι η σελίδα που παρουσιάζει τις αιτήσεις για 
κατάρτιση που έχουν κατατεθεί. To link insert οδηγεί στην οθόνη aitisisRecordl 

(σχήμα 62). Πρόκειται για την σελίδα μέσα από την οποία μπορεί να γίνει 

καταχώρηση μιας νέας αίτησης για κατάρτιση. Το πλήκτρο insert καταχωρεί μια νέα 

εγγραφή, ενώ το πλήκτρο αναιρεί την καταχώρηση και μας επιστρέφει στην 

προηγούμενη οθόνη. Στην σελίδα παρουσίασης των αιτήσεων για κατάρτιση οι 

κωδικοί είναι, όπως φαίνεται στο σχήμα 61, link τα οποία οδηγούν σε μια σελίδα 

μεταβολής - διαγραφής (σχήμα 63) της αίτησης κατάρτισης. Επιπλέον στη βάση της 

σελίδας υπάρχει το link ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ που οδηγεί στο κεντρικό μενού.

Η σελίδα seminars (σχήμα 62) παρουσιάζει τις εκδηλώσεις και ημερίδες.

Τέλος η σελίδα offerjobsrecord (σχήμα 65) παρουσιάζει την οθόνη καταχώρησης 

αγγελιών.

3|kek - Microsoft Internet Explorer unc
File Edit View Favorites Took H«* 1 u

4» , + & L3 a JJ β | •dr a m 9

Back Stop Refresh Home Search Favorites History Mad Print Discuss

Address J^] http://jordan-98/dbase/'aitisisGrid1.php _^J i^Go Links ”
l .............................................. ..........................— u

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
|κωδικος||ημ/νια αιτηςης||κωδ. ΚΑΤΑΡΤ.ΙΙκΩΔ. ΠΡΟΓΡ. ||εγκριςη|

"”112001-02-20 l|i _ΙΙΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΑΙ

|g_ JL_ ΠίΣΥΝΕΧΙΣΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΙοχι
Insert

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Δ
0] Done jaj Local intranet

:jes»art| Δ&Ο0 \ ®apache Hfikek Miciosoft 1... BjKEK_MANUAL1.doc...| β/Ό 8:24μμ

ΣΧΗΜΑ 61 : ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
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□
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ |~

ΚΩΔ. ΚΑΤΑΡΤ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ζΐ
Insert Cancel

_ll
& Done feLocalrtanet

JBSIa,t| V] & ^ vj V IB APACHE___________||f]kek Microsoft I... BjKEK_MANUAL1.doc...| ΒΟΦ jfg<£ $} Tf 8:25 μμ

ΣΧΗΜΑ 62 : ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

] Start I jj^APACHE______ ||jf^kok - Microsoft I... 8}KEK_MANUAL1 doc j 825 μμ

ΣΧΗΜΑ 63 : ΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
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3kek - Microsoft Internet Explorer mnc
File Ed* View Favorites Tods Help 1

J J J, JJ J M . SsJ ’
Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites History Mail Print Discuss

Add css |β] http7/|oidan-3ft'(l)ese^EMINARS php 3 P6» ^ ”

-------------------------------------------------------------------------- 3
ΚΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

ΙΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙτίΤΛΟΣ ΙΙηΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΙΙηΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩνΙΙλΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩνΙ

|NEA ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ||2002-03-01 |2002-03-ll 2002-03-20 ||2002-03-10

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 |[οοοο-οο-οο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Δ
S3 Done Local intranet

®apache H^jkek - Miciosoft 1... @]KEK_MANUAL1.doc...| S'ifi 8:26μμ

ΣΧΗΜΑ 64 : ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

3 kek - Microsoft Internet Explorer _____________________________ ΗΠΕ
File Ed* View Favorites Tools Help ΠΗ

4* . & 3
Back Stop Refresh

4
Home

a
Search Favorites

J
History Mail Print

M „ 3
Discuss

Address \&] http://jordan-98/dba$e/offerJobsRecord.php ______ ▼ | ^Go Links »

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜ\ΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ |ΝΕΑ Α.Ε.

φυλο |αρρεν3

ΑΠΟ ΗΛΙΚΙΑ 

ΕΩΣ ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΜΟΙΒΗ

URL 1
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ |ο»3

Insert | Cancel |

ΚΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

3
£[] Done Local intranet

Λ Start | apache jl^jkek - Microsoft 1... S]KFK_MANUAL1 doc J aHO^Llst 8:26 μμ

ΣΧΗΜΑ 65 : ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
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ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το μενού με τα εργαλεία του σχήματος 66 εμφανίζεται σε όλα τα παράθυρα της 

εφαρμογής.
$8 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημα

Η B|j3 Η* ^ D S

Μπλοκ Εγγραφή Πεδίο Παράθυρο Βοήθεια

« α ►

ΣΧΗΜΑ 66 : ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

□ Το μενού Ενέργεια (σχήμα 67) περιλαμβάνει τις 

επιλογές αποθήκευση, απαλοιφή όλων, εκτύπωση, 

διαμόρφωση εκτύπωσης και έξοδο. Οι λειτουργίες 

αυτές μπορούν να εκτελεσθούν επίσης από τα
d | m ίί

εικονίδια της παρακάτω εργαλειοθήκης ' ®

|.U
' που βρίσκονται στην γραμμή εργαλείων.

Μ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Ενέργεια Τροποποίηση Ερώτημο

Αποθήκευση
Απαλοιφή όίΐων 

Εκτύπωση
Διαμόρφωση Εκτύπωσης... 

Έξοδος
«.. . WWW —- ------------ 1-----------------

ΣΧΗΜΑ 67

α Το μενού τροποποίηση (σχήμα 68) περιλαμβάνει τις 

επιλογές αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, 

τροποποίηση και εμφάνιση λίστας. Η επιλογή 

εμφάνιση λίστας ενεργοποιείται από το πλήκτρο F8 , 

και έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση σε ένα 

πλαίσιο της λίστας τιμών που συνδέεται με το πεδίο

Τροποποίηση Ερώτημα Μπλοκ

Αποκοπή Clil+X
Αντιγραφή Ctrl+C
Επικόλληση Qrl+V

Τροποποίηση
Εμφάνιση λίστας..

ΣΧΗΜΑ 68

που είναι ενεργό εκείνη την στιγμή. Στο μενού τροποποίησης αντιστοιχούν τα 
%/

εργαλεία ^ ■=* -■-1 Η εντολή τροποποίηση ανοίγει τον editor που έχει οριστεί 

για την επεξεργασία του τρέχοντος πεδίου.

□ Το μενού Ερώτημα περιλαμβάνει τις εντολές 

Καταχώρηση, Εκτέλεση, Άκυρο, Τελευταία κριτήρια, 

Μέτρηση Επιτυχιών και Λήψη επόμενου συνόλου. Από 

το μενού αυτό γίνεται η καταχώρηση, εκτέλεση και 

ακύρωση ενός ερωτήματος. Επιπλέον υπάρχει η

δυνατότητα να εμφανίσουμε τα κριτήρια του τελευταίου 

ερωτήματος που εκτελέσθηκε, να διαπιστώσουμε

Ερώτημα Μπλοκ Εγγραφή Πι 

Καταχώριση 
Εκτέλεση

Μέτρηση επιτυχιών 
Λήψη επόμενου συνόλου

ΣΧΗΜΑ 69
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πόσες εγγραφές θα επιστρέφει ένα ερώτημα. Τα αντίστοιχα εργαλεία είναι τα

□ Το μενού μπλοκ (σχήμα 70) δίνει την δυνατότητα να κινηθούμε 

από το ένα μπλοκ σε ένα άλλο ή να πετύχουμε την απαλοιφή 

ενός μπλοκ.

Μπλοκ Εγγραφή Πί 

Προηγούμενο 
Επόμενο 
Απαλοιφή

ΣΧΗΜΑ 70

□ Το μενού Εγγραφή περιέχει τις εντολές Προηγούμενη, 

Επόμενη, Κύλιση προς τα πάνω, Κύλιση προς τα κάτω, 

Εισαγωγή, Αφαίρεση, Κλείδωμα, Αναπαραγωγή και 

Απαλοιφή. Με τις τέσσερεις πρώτες εντολές γίνεται η 

μετακίνηση στις εγγραφές. Η ομάδα εργαλείων

αντιστοιχεί στις παραπάνω εντολές

Επιπλέον η ομάδα εργαλείων αντιστοιχεί στις

Εγγραφή Πεδίο Παράθυρο 

Προηγούμενη 
Επόμενη
Κύλιση προς τα επάνω 
Κύλιση προ£ τα κάτω

Εισαγωγή
Αφαίρεση
Κλείδωμα

Αναπαραγωγή
Απαλοιφή

ΣΧΗΜΑ 71
εντολές Εισαγωγή, Αφαίρεση και Κλείδωμα. Με την εντολή 

αναπαραγωγή έχουμε την δυνατότητα να αναπαράγουμε την 

προηγούμενη εγγραφή ενώ με την εντολή απαλοιφή καθαρίζουμε τα περιεχόμενα 

μιας φόρμας.

□ Το μενού Πεδίο (σχήμα 72) δίνει την δυνατότητα μετακίνησης Πεδίο Παράθυρο Βο 

μεταξύ των πεδίων, την δυνατότητα καθαρισμού του | Προηγούμενο
Επόμενο

περιεχομένου ενός πεδίου και την αναπαραγωγή ενός πεδίου. Απαλοιφή

Αναπαραγωγή 

ΣΧΗΜΑ 77

□ Το μενού Βοήθεια (σχήμα 73) περιέχει τις εντολές βοήθεια, - ηθ
Βοήθεια

Πλήκτρα, σφάλμα εμφάνισης και εντοπισμός σφαλμάτων.
Πλήκτρα

Το μενού βοήθεια αντιστοιχεί στο εργαλείο ^ το οποίο 

δίνει πληροφορίες για το ενεργό πεδίο. Η εντολή πλήκτρα

δείχνει σε ένα παράθυρο την λειτουργικότητα των πλήκτρων. ΣΧΗΜΑ 77

Οι εντολές Σφάλμα εμφάνισης και Εντοπισμός σφαλμάτων εμφανίζουν σφάλματα

που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εφαρμογής (εφόσον παρουσιαστούν)
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□ Το μενού Παράθυρο (σχήμα 74) περιλαμβάνει τις εντολές Σε επικάλυψη, Σε 
παράθεση και Τακτοποίηση εικονιδίων που καθορίζουν την παράθεση των 

παραθύρων στην οθόνη.
Παράθυρο Βοήθεια 

Σε επικάλυψη 
Σε παράθεση 
Τακτοποίηση εικονιδίων

«/ 1. Δομές

ΣΧΗΜΑ 74

80



ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

DESIGNER
Πρόκειται για μία συλλογή εργαλείων που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα από τις 

φάσεις ανάπτυξης μίας εφαρμογής. Τα Εργαλεία αυτά είναι:

α Process modeler. Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην 

καταγραφή των processes μιας Επιχείρησης με γραφικό τρόπο, 

α Entity Relationship diagrammer. Στη διάρκεια της ανάλυσης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση Οντοτήτων, Σχέσεων, και 

Επιχειρησιακών κανόνων που σχετίζονται με Δεδομένα, 

α Function hierarchy diagrammer. Για την αναπαράσταση των λειτουργικών 

απαιτήσεων

α Database design transformer. Ο ρόλος του είναι να μεταφράζει το λογικό 

μοντέλο (logical data model) σε ένα πλήρες σχήμα Βάσης Δεδομένων, 

α Application design transformer. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή 

(generate) των αρχικών modules και components του συστήματος.

Στον Designer η εργασία οργανώνεται σε application systems. Πρόκειται για ένα 

σύνολο από αντικείμενα, συσχετίσεις και διαγράμματα που αποθηκεύονται στο 

Designer Repository. To Repository μπορεί να περιέχει πολλαπλά Application 

Systems με διαφορετικούς ρόλους.

Για να κάνουμε Connect εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Στον Designer η εργασία οργανώνεται σε application systems. Πρόκειται για ένα 

σύνολο από αντικείμενα, συσχετίσεις και διαγράμματα που αποθηκεύονται στο 
Designer Repository. To Repository μπορεί να περιέχει πολλαπλά Application 

Systems με διαφορετικούς ρόλους.

Για να ξεκινήσουμε την εργασία στον Designer κάνουμε τα ακόλουθα:
Κάνουμε Connect με κάποιο όνομα χρήστη, ο οποίος είναι χρήστης του Designer. Ο 

‘Administrator1 του Designer είναι ο Repository Owner. Πρόκειται για έναν χρήστη 

στον οποίο ανήκουν τα βασικά Objects του Designer και έχει τη δυνατότητα να δίνει 

δικαιώματα πρόσβασης σε νέους χρήστες. Για να κάνουμε Connect εμφανίζεται η 

παρακάτω οθόνη:
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Connect

Password

Connect
String

Caned

FLCT FJOT Γ

Wiiulmvs 95/9^
.tele

J
( u|ni i^ht t OratitJ. ui|Mj,ia^itia 1995, 1999 - All Rights RtM-rveti

sSsS^F*; rxssp·:

Username

• Username είναι το όνομα του χρήστη

• Password είναι ο κωδικός πρόσβασης

• Connect string είναι το alias που έχουμε για τη σύνδεση με τη βάση και το οποίο 

δημιουργήθηκε κατά το configuration του SQL*Net. To alias αυτό είναι δηλωμένο 

στο αρχείο tnsnames.ora

Αφού συνδεθούμε στο Repository, εμφανίζεται η οθόνη:

Από εδώ επιλέγουμε το Application System το οποίο θέλουμε. Μπορούμε επίσης να 

δημιουργήσουμε και ένα νέο δίνοντας ένα όνομα και πατώντας το πλήκτρο Create το 

οποίο θα έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε ένα Application System μπορούν να έχουν
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πρόσβαση, περισσότεροι από έναν χρήστες και ένας χρήστης να έχει πρόσβαση σε 
περισσότερα από ένα Application Systems.

Μετά από την επιλογή Application System, έχουμε την αρχική οθόνη του Designer:

ci Oracle Designer R6.0 - Front Panel
File View Tools Help

Utilities

Repository 
Object 

Navigator

jordanl

Matrix
Diagrammer

Repository
Reports

Repository 
Admin Utility

e ?
Modelling System Generating Designing and
Requirements Preliminary Designs Generating

s $
Process Database ■ ifL rtfl
Modeler Design

Transformer s
r KtSI ft % Design Editor

Entity Dataflow Function .Application
Relationship Diagrammer Hierarchy Design
Diagrammer Diagrammer Transformer

<local>

SQL*Plus Online Help

KEK.1

Εδώ έχουμε κάποιες ομάδες εργαλείων. Στην πρώτη ομάδα έχουμε τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στη μοντελοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και απαιτήσεων 

πληροφοριακών συστημάτων. Αυτά τα εργαλεία είναι:

• Process Modeller

• Entity Relationship Diagrammer

• Function Hierarchy Diagrammer

• Data Flow Diagrammer
Η δεύτερη ομάδα έχει δύο εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην προκαταρκτική 

δημιουργία βάσεων δεδομένων και συστημάτων με βάση τις απαιτήσεις της 

εφαρμογής που έχουν οριστεί. Τα εργαλεία αυτά είναι:

• Database Transformer

• Application Τransformer

Το αρχικό σχέδιο που δημιουργήθηκε από αυτά τα εργαλεία μπορεί να βελτιωθεί από 

τον Design Editor. Πρόκειται για ένα εργαλείο στο οποίο μπορεί να γίνει και 

σχεδιασμός και παραγωγή της αντικειμένων της Βάσης και αντικειμένων διαχείρισης 

της βάσης και software modules.
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Πέρα από αυτά τα εργαλεία υπάρχουν και κάποια utilities που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην διάρκεια της δημιουργίας μίας Βάσης Δεδομένων.

Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι ο Repository Object Navigator από τον οποίο 

μπορούμε να έχουμε πρόσβαση οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ή utility του Designer 
6.0. Με το repository object navigator μπορούμε να δημιουργήσουμε και να 

διαχειριστούμε όλα τα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα Repository. Μπορούμε

επίσης να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε Application Systems. Πατώντας το 

πλήκτρο του Repository Object Navigator έχουμε την παρακάτω οθόνη:

□sJisJζ Repository Object Navigator - KEKfl): Navigator

File Edit View Navigator Utilities Application Tools Options Window Help

% %\?ϊ ?

f?KEK(1): Navigator JSJxJ

35

"i

&

3-D
±HD
+-_J
EHD
0Q
EHD
EHD
+-_)

+-_J
±HD
EHD

IiL

Reference Data Definition 
Enterprise Modeling 
Entily/Relationship Modeling 
Dataflow Modeling 
Function Euent Modeling 
Type Modeling 
C++ Object Generation 
Server Model Definition 
Rle / Record Definition 
Module Design 
Database and Network Desig 
Sets

3

2Γ1

□

u

_ □ X

KEK
Parent —

Title
Status
Authority
Owner JORDAN1

No
- Version
Ktersion (1)
[-Latest Version ? Yes
'-Version Date 23/01/02

Documentation
Priorities

UPDATE

Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου έχουμε ένα δένδρο όπου μπορούμε να δούμε 

όλα τα αντικείμενα του Application System. Στο δεξί τμήμα του παραθύρου βλέπουμε 

τις ιδιότητες του αντικειμένου που επιλέγουμε κάθε φορά. Αυτό το παράθυρο 
ονομάζεται Παλέτα Ιδιοτήτων. Στις ιδιότητες με κόκκινο πρέπει οπωσδήποτε να 

καθορίσουμε τιμή. Σε αυτές με μαύρο είναι προαιρετικό να καθορίσουμε τιμή. Αυτές 

με πράσινο είναι read-only. Παίρνουν τιμή όταν δημιουργείται το αντικείμενο.

Entity Relationship Diagrammer

Ο Entity Relationship Diagrammer είναι ένα εργαλείο με το οποίο ορίζουμε 

οντότητες, τα γνωρίσματα και τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων. Πατώντας το 

πλήκτρο του έχουμε την ακόλουθη οθόνη:
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Επιλέγοντας File, Open έχουμε:

Open Diagram

Diagram Name

fflKEK
130ΚΕΚ1

Κ.ΕΚ2

Diagram Type

Entity Relationship Diagram 3

Cancel | Help

Η οθόνη περιλαμβάνει τα αποθηκευμένα διαγράμματα από τα οποία επιλέγουμε ένα 

και το ανοίγουμε.
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Οι οντότητες που εμφανίζονται σχηματίσθηκαν με τη χρήση του εργαλείου 

Για να δημιουργήσουμε μία οντότητα πατάμε αυτό το πλήκτρο από την εργαλειοθήκη 

και στη συνέχεια πατάμε οπουδήποτε στο διάγραμμα. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο 

διαλόγου στο οποίο καθορίζουμε το όνομα της οντότητας. Υπάρχει πλέον η νέα 

οντότητα που δημιουργήσαμε. Για να προσθέσουμε attributes, κάνουμε double click 

στην οντότητα και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

Γ ια να προσθέσουμε attributes πηγαίνουμε στο αντίστοιχο tab.
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Για να προσθέσουμε τις σχέσεις χρησιμοποιούμε τα πλήκτρα που υπάρχουν δίπλα 

στο πλήκτρο για τις οντότητες. Υπάρχουν 9 πλήκτρα. Ας τα δούμε με τη σειρά:

Γ ια σχέσεις ένα -προς -πολλά όπου ο πατέρας είναι mandatory και το παιδί 

optional

Για σχέσεις ένα -προς -πολλά όπου ο πατέρας είναι optional και το παιδί 

optional

Για σχέσεις ένα -προς -πολλά όπου ο πατέρας είναι optional και το παιδί 

mandatory

|»-| Γ ια σχέσεις ένα -προς -πολλά όπου ο πατέρας είναι mandatory και το παιδί 

mandatory

|. ,;| Γ ια σχέσεις πολλά -προς -πολλά όπου η μία πλευρά είναι optional και η άλλη 

mandatory

| )-< | Γ ια σχέσεις πολλά -προς -πολλά όπου και οι δύο πλευρές είναι optional

Id

Id

Id

Σχέσεις ένα -προς -ένα όπου η πρώτη πλευρά είναι optional και η δεύτερη 

mandatory

Σχέσεις ένα -προς -ένα όπου και οι δύο πλευρές είναι optional 

Σχέσεις ένα -προς -ένα όπου και οι δύο πλευρές είναι mandatory
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Για να δημιουργήσουμε μία σχέση πατάμε στο πλήκτρο της και στη συνέχεια πρώτα 

στο παιδί και μετά στον πατέρα. Επιπλέον δίνουμε κάποια ρήματα (role names) για 

τις σχέσεις.

Database Design Transformer

Το επόμενο βήμα είναι να διαβάσουμε αυτό το λογικό μοντέλο το οποίο αποτελείται 

από entities, attributes και relationships και να το μετατρέψουμε σε ένα φυσικό data 

model. Το εργαλείο που θα μας βοηθήσει λέγεται Database Design Transformer και 
μπορούμε να το ανοίξουμε πατώντας το εικονίδιο Database Design Transformer.

Ο Database Design Transformer μεταφράζει το λογικό data model σε ένα φυσικό 

data model διαβάζοντας τις ιδιότητες των objects στο repository και με βάση αυτές τις 

ιδιότητες δημιουργεί νέα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, ο Database Design Transformer κάνει τα ακόλουθα:

• Δημιουργεί πίνακες με βάση τις ιδιότητες των οντοτήτων

• Για κάθε πίνακα, δημιουργεί columns, με βάση τις ιδιότητες των attributes των 

αντίστοιχων οντοτήτων

• Υλοποιεί τις σχέσεις μεταξύ οντοτήτων σαν foreign key constraints που 

σχετίζονται με τους αντίστοιχους πίνακες.

Όταν ανοίγουμε τον Database Design Transformer βλέπουμε την παρακάτω οθόνη:
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Database Design Transformer KEK (1)

Mode J

<· [Run the Transformer in Default Modd

Running the Transformer in default mode creates 
database design elements based on:

C Selected entities

(* All entities

Customize the Database Design Transformer

Customizing the T ransformer enables you to select 
elements, specify how they are transformed, and 
define settings to meet individual requirements.

W Show this tab at startup

Summary of run set

Run Show Run Set Settings Cancel Help

Επιλέγουμε το Default Mode και δίνουμε Run. Έτσι ξεκινά η διαδικασία που θα 

δημιουργήσει τους ορισμούς των πινάκων στο Repository. Αφού ολοκληρωθεί 
επιλέγουμε το Design Editor από την αρχική οθόνη του DESIGNER.
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Από την οθόνη αυτή επιλέγουμε το Server Model. Πατώντας OK έχουμε:

Βλέπουμε στον Navigator οτι έχουν δημιουργηθεί οι ορισμοί των πινάκων. Αν 

ανοίξουμε τον κόμβο αυτό, μπορούμε να δούμε τους ορισμούς των πινάκων, των
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σχέσεων, των Primary & Foreign Keys, Indexes κ.λττ. To επόμενο βήμα είναι να 
δημιουργήσουμε το Server Model, από το οποίο θα παραχθεί στη συνέχεια η βάση. 

Για να εμφανίσουμε το μοντέλο, επιλέγουμε τους πίνακες και τους σύρουμε στη δεξιά 

άδεια περιοχή του παραθύρου και αφού την μεγιστοποιήσουμε έχουμε την 

παρακάτω εικόνα:

Στο Server Model μπορούμε να δούμε εκτός από τα πεδία των πινάκων που 

αντιστοιχούν στα attributes των entities (Entity Relationship Diagram), τα ξένα κλειδιά

που υλοποιούν τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων.

Επάνω σε κάθε πίνακα υπάρχουν κάποια buttons. Αν 

πατήσουμε αυτό με το #, στο κάτω μέρος του πίνακα 

εμφανίζεται το πεδίο που είναι το κύριο κλειδί του 

πίνακα.

Αν πατήσουμε το τελευταίο πλήκτρο εμφανίζονται τα 

ξένα κλειδιά και αν πατήσουμε το δεύτερο, έχουμε τα 

Indexes. Παρατηρούμε επίσης, οτι στο Server Model, 

οι πίνακες εμφανίζονται με το όνομα που είχαμε ορίσει

/ 3JCOMPANIES

ίΐ» ID

« Λ HAVE

□ A
□ Λ A PM

□ A EMAIL

□ ’ j LOQO

□ Ο MTE_*Di h DE D

A »«OHE1

□ A P-OHE2

□ A FAX

□ A ADDRESS

□ A T<

□ A EHPROGOAOG

□ A DOY

? CO¥_P<
_ μ.ΟΟ¥_ΚΧ^Ρ< 

k..CO¥_iiOW_PK

μ,COH ΚιA PH
*.COM_CO«_PH

/ϊ\

YT
£
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το πεδίο Plural, κατά την δημιουργία των οντοτήτων, ενώ τα κλειδιά έχουν σαν prefix 

το Short Name.

Για να δημιουργήσουμε τη βάση επιλέγουμε Generate | Generate Database from 

Server Model και έχουμε την οθόνη στην οποία ορίζουμε τον χρηστή στον οποίοθα 

ανήκει η βάση που θα δημιουργηθεί. Επιπλέο καθορίζουμε αν το αποτέλεσμα θα 

είναι η δημιουργία της βάσης ή απλά των DDL αρχείων.

Στη συνέχεια πατάμε το start και δημιουργούμε την Βάση Δεδομένων.

DEVELOPER - ORACLE FORM BUILDER 6.0

Για να δημιουργήσουμε φόρμες ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

Ανοίγουμε τον ORACLE form Builder από το μενού και έχουμε την παρακάτω οθόνη:
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Επιλέγουμε τον Οδηγό μπλοκ δεδομένων. Ο Wizard θα μας βοηθήσει στη 

δημιουργία των φορμών.

Στη συνέχεια, από την οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε το Πίνακας ή όψη. Το 
block που θα δημιουργηθεί θα βασίζεται σε έναν πίνακα ή ένα όψη.
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Πατάμε Επόμενο και εμφανίζεται η οθόνη
Οδηγός μπλοκ δεδομένων Ε3

Ορίστε έναν πίνακα ή μια όψη για να βασιστεί το μπλοκ δεδομένων 
σας. Μετά, επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ως στοιχεία.

Πίνακας ή όψη;

|ϊ Αναζήτηση... |

Ανανέωση Γ” Επιβολή ακεραιότητας δεδομένων

Διαθέσιμες στήλες Στοιχεία βάσης δεδομένων

Ακύρωση Βοήθεια Προηγούμενο Επόμενο Τέλος

Όπου όταν δώσουμε Αναζήτηση μας ζητά να συνδεθούμε στη βάση.

Εφόσον επιτευχθεί η σύνδεση ανοίγει το παράθυρο που περιέχει τους πίνακες και τις 

όψεις που έχουν οριστεί στη βάση και επιλέγουμε αυτόν που επιθυμούμε.
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Εμφάνιση:

[7 Τρέχων χρήστης 

Γ" ΑΑΛοι χρήστες

17 Πίνακες 

ί~ Όιμεις 

Π Συνώνυμα

οκ Ακυρο Βοήθεια

Στη συνέχεια επιλέγουμε τα πεδία του πίνακα τα οποία θα περιλαμβάνονται στο 

μπλοκ δεδομένων

Ολοκληρώνουμε την διαδικασία σχηματισμού του μπλοκ στην επόμενη οθόνη 

επιλέγοντας τέλος.



Οδηγός μπλοκ δεδομένων σ

Συγχαρητήρια!

Ολοκληρώσατε την περιγραφή του μπλοκ δεδομένων σας.

Πριν πατήσετε Τέλος για να δημιουργήσετε το καινούργιο σας μπλοκ 
δεδομένων, πατήστε κάποιο πλήκτρο επιλογής ώστε να πληροφορήσετε τον 
Οδηγό μπλοκ δεδομένων τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια.

<· δημιουργήστε το μπλοκ £ε£όμέ^^

C Δημιουργία του μπλοκ δεδομένων μόνο

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό μπλοκ δεδομένων για να 
τροποποιήσετε τα μπλοκ δεδομένων που ήδη έχετε.

Απλά επιλέξτε το μπλοκ δεδομένων από το Διαχειριστή αντικειμένωνο και 
πατήστε το κουμπί της γραμμής εργαλείων του Οδηγού μπλοκ δεδομένων ή 
επιλέξτε Όδηγός μπλοκ δεδομένων' από το μενού 'Εργαλεία'.

Ακύρωση Βοήθεια Προηγούμενο Τέλος

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του καμβά στον οποίο θα εμφανισθεί το μπλοκ. 

Στην πρώτη οθόνη επιλέγουμε τον τύπο του καμβά.

Έπειτα επιλέγουμε τα πεδία του μπλοκ που θα εμφανίζονται στον καμβά
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Οδηγός διάταξης Ε

Επιλέξτε το μπλοκ δεδομένων του οποίου θέλετε να ορίσετε τη διάταξη. 
Έπειτα, επιλέξτε τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εμφανίζονται στο 
πλαίσιο και επιλέξτε έναν τύπο στοιχείου για το καθένα.

Μπλοκ δεδομένων; □
Διαθέσιμα στοιχεία Εμφανιζόμενα στοιχεία

□ Μ** | □

Ακύρωση Βοήθεια Προηγούμενο Επόμενο | Τέλος

Ακολουθεί η ρύθμιση των διαστάσεων των πεδίων στον καμβά

Καθορίζεται η μορφή της φόρμας:
Οδηγός διάταξης Ε

Ακύρωση | Βοήθεια Προηγούμενο Επόμενο | Τέϋος
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Ορίζεται ο τίτλος του πλαισίου, ο αριθμός των εγγραφών που θα υπάρχουν και αν θα 

υπάρχει μπάρα κύλισης

Οδηγός διάταξης Π

Πληκτρολογήστε τίτλο για το πλαίσιο. Ορίστε το πλήθος εγγραφών 
βάσης που θα εμφανίζονται στο πλαίσιο, καθώς και την απόσταση 
μεταξύ κάθε εγγραφής.

Για να εμφανιστεί γραμμή κύλισης. επιλέξτε 'Εμφάνιση γραμμής 
κύλισης'.

Τίτλος πλαισίου: 

Εμιρανιζόμενες εγγραφές: 

Απόσταση μεταξύ των εγγραφών:

Γ~

I- Εμφάνιση γραμμής κύΑσης

Ακύρωση Βοήθεια Προηγούμενο Επόμενο Τέλος

Δίνοντας τέλος μεταφερόμαστε στον navigator όπου θα διαμορφώσουμε την φόρμα.
Oracle Foims Buildei - M0DULE1

Αρχείο Επεξεργασία ΠροβοΑή Μορεβή Τακτοποίηση Πρόγραμμα Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια
ΡΙΠΕ?

FHAME3

□

Η

V

X
a

iSt,-a

X

& Forms
B Γ MODI I ^Aiid

Trigr

SJ %· X ^ S 0 -/ l
OMODULE1: CANVAS2 ( EKPAID_BOI THIMAS )

JJH

3 KH

iOl2SJ
Καμβάς: [CANVAsIT]

£> =■■=■■= 'll I
□ Προι
□ Συγι 
θ Μπόι

0 |16 |32 |48 |64 |80 [96 |112|128]144|1SO|17β|192]208|224|240|25G|272|288|3D

*
γ-

0

ί Β ί % lb —

C U \ 3T Id £d

! ί ο “Υ 4T Title [TITLE

Β Καμ| >0 64
■EbTyp. pjnTE

! 01 ο sr
Ye» |YEAR 
Eb Id feBJD

α or1

ι_ι |Χ 112

□ Ομάι (5 |abc 128

□ Αγα· ** Li 144
ΰ Ενότ 
□ Κϋά ι 
0 Ομάϊ

OLE OCX iso

Ε3 176
□ Α ναι

ΠΞ1 4: 102

►n'ψ---- ±L 1
νού
ϊϋιοθήκε.

^.Ιχ Q 16425 Q 63.75

Βιβλιοθήκες αντικειμένων
.P «%- ΓΜ7

Τμήμα: M0DULE1 Αρχείο: M0DULE1

:*Slart| 23 t ii-J iJ V ffiAP- 1 BjKE- 1 | φΜκ | B]DE... ||θΟι... Β!ΟΦίΙι'ί aiD© 12:00 πμ

Εδώ μπορούμε να ορίσουμε τις ιδιότητες των πεδίων με την χρήση της παλέτας 

ιδιοτήτων
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Μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο του πεδίου:

Στοιχείο κειμένου ^ 
Στοιχείο διαγράμματο *■ 
Τετραγωνίδιο επιλογήι 
Στοιχείο οθόνης 
Εικόνα
Στοιχείο Λίστας 
Στοιχείο ελέγχου Activ 
Φορέας αντικειμένου 
Κουμπί εντολής 
Ομάδα κουμπιών επιλο- 
Ήχος_______________w

Μπορούμε επίσης να ορίσουμε λίστα τιμών, να αλλάξουμε την οπτική παρουσία του 

πεδίου και να ορίσουμε αρχική τιμή και περιορισμούς.

Επίσης μπορούμε να ορίσουμε triggers σε επίπεδο φόρμας, μπλοκ ή πεδίου. Τα 

triggers είναι κώδικας ο οποίος ενεργοποιείται κάτω από ορισμένες συνθήκες. Η 

δημιουργία των triggers και η μεταγλώπισή τους γίνεται στον PL/SQL editor. 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα, το WHEN_NEW_FORM_INSTANCE trigger που είναι σε 

επίπεδο φόρμας και ενεργοποιείται κάθε φορά που ανοίγει η φόρμα.
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Οι φόρμες αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου .fmb και αφού μεταγλωττισθούν 

δημιουργούνται εκτελέσιμα αρχεία με κατάληξη .frnx. Τα εκτελέσιμα αυτά αρχεία 

τρέχουν σε ένα client αρκεί να είναι εγκατεστημένο το runtime της ORACLE.

CODECHARGE

To CodeCharge είναι ένα εργαλείο δημιουργίας δυναμικών web site. Με την βοήθεια 
του CodeCharge μπορούν να παραχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα εφαρμογές 
που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα με δυνατότητα παρουσίασης και ενημέρωσης σε 
πραγματικό χρόνο. Ο κώδικας που παράγεται μπορεί να είναι συμβατός με 
ASP/ASP.Net, JSP, ΡΗΡ, Perl, ColdFusion κ.α.

Ανοίγοντας το codecharge το πρώτο παράθυρο που εμφανίζεται είναι το παρακάτω:
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CodeCharge · [kek2.ccs]

13/2/2002 12:47 πμ

Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε τα properties. 
Στον πρώτο σελιδοδείκτη General καθορίζουμε το όνομα του project και την 
γλώσσα του κώδικα που θα παραχθεί.

Properties

General Publishing Database Security Pages Files 

Project

jkek

Language Extension

| PHP 4.0 z} fphp

Default <head> section

<meta http-equiv="expires" content=,,0,,>
Cineta http—equiv= "cache—control" content-pfπύ

ο ache w>

□

J

Στον δεύτερο σελιδοδείκτη Publishing καθορίζουμε την τοποθεσία, το path 
όπου θα δημιουργούνται οι σελίδες και το file format.
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General Publishing Database Security Pages Files

Location

Local/Network3
Output Code Path
|C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\dbase
Output File Format
[Windows H
Live Site URL

&

Στον σελιδοδείκτη Database δίνονται τα στοιχεία για την σύνδεση με την 
βάση δεδομένων (database name, host, database type, login και password)

General Publishing Database Security Pages Files

Design--------------------------------------------------------------------------------

Type Connection String

1 Custom... |Provider=MSDAORA.1;Password=jordan;User 0

Login Password
(Jordan
Server--------------------------------------------------------------------------------
Location: LocalJNetwork

Database Name Host
|kek
Login

(JORDAN

Password

Database Type
| Oracle ]▼] 17 Persistent Connection 
JOIN Style______________________
| ANSI SQL (Left Join/Inner Join) ^ |

Ακολουθεί ο σελιδοδείκτης security όπου περιγράφεται (αν υπάρχει στη βάση) 
ο πίνακας που θα χρησιμοποιείται για την αυθεντικοποίηση των χρηστών 
καθώς και το πεδίο που θα χρησιμεύει ως password.
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General Publishing Database Security Pages Files 

Use Authentication! W \
User access table (table containing user logins)

Primary Key (usually user Jd)

I ID zl
Login field 

| USERNAME 

Password field 

I PASSWORD 2]

Security Level field (optional)

I IS_VALID 3

Ο σελιδοδείκτης pages καταγράφει την αρχική σελίδα και την σελίδα που θα 
γίνεται το login

General Publishing Database 

Default Page |^^9ΗΓΞ1
I.........................

Header Page 

Footer Page 

Login Page | index

Security Pages

3

3

Files

Ο τελευταίος σελιδοδείκτης είναι ο σελιδοδείκτης files

General Publishing Database Security Pages Files

17 CopyPublish Files to the server 
Source Folder

Destination/Server Folder

Έπειτα από την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων μπορούμε να συνεχίσουμε με 
τον σχεδίασμά του website. Μπορούμε από τον navigator να επιλέξουμε style 
οπότε έχουμε τη δυνατότητα να φορτώσουμε ένα από τα templates που 
υπάρχουν
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Look .in: _j| Slides Hasdai MM
® A»poil(CSS(ccl 

AipoilfH TMLJ.cct 
L?)Amazon(CSS)cct 
ePjAmazonfHTML) ecf
®Aqua(CSS|cct
2)Aqua(HTMLlcct

f^Aictic{CSS|cct 
©Aictic(HTML).cxt 
©MCSSlcd 
®Ai(HTML] cct 
®Blackbeny(CSS).cct 
@ Blackberry(HTML).cct

Fie name:

Fies of type: | CodeChaige Style F eet]

^ CodeChaige{CSSJ.cct
®CodeChaige(HTML).c
©FiestafCSSfcct
®Fiesfa(HTML)ccf
®Fmancial(CSS|.cct
®Frwndal(HTHL).cct

2J
Open | 

Cancel |~3

aJiJill

Default Style

Η V Generate File containing Styles

|h manual (CSS)

Item

|PageBODY 3
<BODY styte="

Load... | Save As...

15) jbackground-color $003063; color #000000; font-family / Φ
“ >

^^^ormHeadeT^^l

d
13/2/2002 11:09 ημ

jB Plait | ^ Ο V (C)] CodeChaige - [he | CodeChafge1.doc. [ ^Microsoft Photo £ | 1.09πμ

To επόμενο βήμα είναι η δημιουργία της πρώτης σελίδας.

Add Page

New Page Wizard

Η δημιουργία της σελίδας μπορεί να γίνει από το εργαλείο Add Page ή τον 
οδηγό δημιουργίας σελίδων New Page Wizard. Η πρώτη σελίδα είναι η index 
και είναι τύπου login.

Page

Name ||nde* |{f ® $$

Title [kek

Security Level j No authentication

Columnar Layout Γ 

Forms Ϊ1 ® 

login

SI

Name |login if Twe I Login T]

Form Title [Login Form Action [menu ~T]

Table I T] [g

Fields 'iS Q
Key Field Caption Type Size

Ένας δεύτερος τύπος σελίδας είναι το μενού
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Page X

Name ||nenu &ΦΦ [ξ]
Title |kek

Security Level |3 - High

Columnar Layout Γ
Forms il Hi 3l
Form Paste Form|

Name |Form & Type |Menu 3

Form Title [ Form Action [ d

Table 3 0

Fields ‘ifcl Ώ
Key Field Caption Type Size

t 4- Γ | jJ ΙΑΓΓΕΛΙΕΣ | URL “3Γ Ef X
Γ | _| |ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡ' | URL 1Γ & X
1“ | _| |ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | URL ”31 & X
Γ | _| |αιτηςη παρακοαουθη |URL 1Γ Ef X
I- |__| (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕ | URL ”3[ & X

I nnnnm

Ορίζουμε τις επιλογές του μενού με τύπο URL και στα properties καθορίζουμε 
σε ποιες φόρμες θα οδηγούν

FT Field Properties

Fields Common Output

PROGRAMS
ASKJOB
ASK_PROGRAM
SEMINARS
Fieldl

Name |aggeiies

Default Value 1

Data Twe |Text

Page Link | offerjob d
Use URL Field Γ

URL Field ΓΞΙ
Html Γ

Add Transit Params F

Enter the field name. This field cannot 
be blank.

Ok Cancel

Στη συνέχεια προχωρούμε στη δημιουργία των σελίδων που βλέπουν κάποιον 
πίνακα της βάσης Ορίζουμε τα πεδία που θα εμφανίζονται, την μορφή τους,
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τα συνδέουμε με λίστες δεδομένων, δίνουμε αρχικές τιμές και ορίζουμε 
ερωτήματα.

Page X

Name

Title

|aitisisRecord2

|kek

i rB

Security Level |3 - High

Columnar Layout Π

Forms ‘¥■1

aitisis

Name [aitisis Type | Record H

Form Title [aitisis Form Action |aitisisGrid2 zi
Table | aitisis _^j l±0

Fields Ϊ1 Ώ
Key Field Caption Type Size

t* 17 [75 |ΚΩΔΙΚΟΣ | Hidden ^J|3 ofx

r |type_job_ PROG j^J [TYPE_JOB_PROG | Hidden _lI |3 nfi’x

r |date_app |hmepomhnia |TextBox "3[ΪΓ~ & X
Γ |KAT_ID z\ |ΚΩΔ. AITOYNTA |TextBox z\ |3 nf X

Γ | OF_J_ID [ΑΓΓΕΛΙΑ | ListBox “Ξ3 ho ^x

Common List

Common List Table 1 zi
Primary Key | ■»· |

Table | programs jJ Showln» Γ3
■------------- 1 Lookup SQL

Primary Key | ID ________________

Showing | TITLE

Lookup SQL

List Of Values

1;APPEW;2;©HAY
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Εφόσον ολοκληρωθεί η δημιουργία των σελίδων γίνεται το generation και 
παράγεται ο κώδικας ο οποίος αποθηκεύεται σε αρχεία τύπου .php
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΛΟΓΙΚΟ ER- MODEL



KEK2

Η Υ
■ ID 
ο ΤΥΡΕ 
ο SERIAL.NO 
ο RAM
ό HARO.OISK 
ο OPER.SYSTEM 
ο CDROM 
ο QRAPHICS.CARO 
ο MONITOR 
0 NET CARO 
ο SOUNDCARD

TIL_EPIB_APASX
$ ID
o APASXOLEITAI 
o OATE.EPAFIS 
« DATE.PROSL 
0 EPIXEIRJSI 
o POSITION 
o SXET ME.EPIMORF

KATARTIZOMENOS• 10
• FIRST.NAME
• LAST.NAME 
0 M NAME
o AR.TAYT 
o AFM 
ο OOY
• MARITAL.STATUS
0 Ml LIT ARY STATUS
1 SEX
o AR.MELON.OIKOQ 
o SPOUDES 
o TEL.HOME 
o MOBILE 
o PAX
o un.
o E.MAIL 
o AOORESS 0 TK 
o SXOUA 
o PICTURE 
o BIRTH.OATE

PARAOOTEO
f AJL
0 PERIQRAFI

psrilamv

DEPARTMENTI 10 
0 NAME

J

(1, 1)



KEK2

H_Y
# ID 
o TYPE 
0 SERIAL_NO 
o RAM
o HARD_DISK 
o OPER_SYSTEM 
o CDROM
o GRAPHICS.CARD 
o MONITOR 
o NET_CARD 
o SOUNDCARD

TIL_EPIB_APASX
# ID
o APASXOLEITAI 
o DATE_EPAFIS 
o DATE_PROSL 
o EPIXEIRISI 
o POSITION 
o SXET ME_EPIMORF

AITHOUSA
# A_A 
o TYPE 
o OROFOS 
o EMBADON 
o DYNAMIK 
o DYNAMIKAMEA

anikei

anikei

EKSOPLISMOS
# ID 
o NAME 
o ARITHMOS

anikei

exei

DOMI
# ID
* NAME 
0 TYPE
ο PHONE1 
ο PHONE2 
0 FAX 
0 ADDRESS 
ο TK 
0 EMAIL 
o EMBADON 
o DYNAMIKOTHTA 
o AR.AITHOUSON 
0 AR_AITH_PLHR 
o AR_ERG_PLHR 
o AR_XORON_YGEIINIS 
o AR_AITH_AMEA 
o BIBLIOTHIKI 
o PAID_STATHMOS 
o XOROSJNTERNET

anikei,
anikei

KATARTIZOMENOS
* ID
* FIRST_NAME
* LAST_NAME 
o M_NAME
o AR_TAYT 
o AFM 
o DOY
* MARITAL_STATUS 
0 MILITARY_STATUS
* SEX
o AR_MELON_OIKOG 
o SPOUDES 
o TELJHOME 
o MOBILE 
o FAX 
o URL 
o E_MAIL 
o ADDRESS 
ο TK 
o SXOLIA 
o PICTURE 
o BIRTH DATE

OIKON_PARAK_KATART
# ID 
o A_A
o AITIOLOGIA 
o PARASTATIKO 
o AMMOUNT 
o TIME.PERIOD 
o XREOSLPISTOSI 
o SEIRA 
o DATE

vrisketai

anikei

exei

exei

anikei

anikei

EVAL_PROGR
o ER_1 
o ER_2
o GEN_ENTYPOSI 
o GNOMLPRAKT 
o KALYPSI
o ANTALL_EMPEIRION 
o KATAL_XORON_DIDASK 
o KATANOMH_TH_PRAKT

kanei

menei
inikei

T\ . λ 'e^exei \ at

\
\

EVAL_KATART
o PROFOR 
o GRAPTA 
o ERGASIES 
o DIATHESEIS_TASEI$ 
o DEXIOTITES 
o ANTILIPSLPROTOBd

anikei

EPITROPI
# ID
* NAME

exei

\
\ ! anikei
\

anikei anik

SYNTHESLEPITROPIS
o YEAR

COMP.SKILL
o LEVEL

\
exei ill AGE

# ID
* NAME 
o CERTlFtCAT

(3, 1)



EPIxjPftOG
# ID
* TITLE 
o URL

TELIKOS_DIKAIOYXOS 
AXONAS 
KOD_PROGR 
METRO
ERGO.ENERGEIA 
PERIODOS 
SYN.PROIPOL 
ETPA
IDIOTIKLSYM 
ETHN SYM

exei

anikei

MELETI_PROTOBOULIA
# ID 
o TITLE 
o KOD_PROGR 
o YEAR 
o YPEYTHINOS 
o EGRISI 
o ETPA 
o ETH_SYM 
o IDIOTIKLSYM 
o DATE_EGR

KEK2

exei
anikei PARADOTEO

# A_A
o PERIGRAFI

anikei
perilambanei 
— pgriiambanetai

THEM
# ID 

NAME

ENOTITA

anikei

PEDIO

PROGR



KEK2

anikei /4xiologeitai

lamvanei \

EIDIKOTHTA
# ID
* NAME

COMPUTER
# ID 
o NAME 

\o TYPE

exei
anikeiΛ

EVAL.EKPAID
# ID
0 METADOTIKOTITA 
o PRODIATHESI 
o PROSARMOSTIKOTITA 
o SYNERGASIA 
ο YPEYTHINOTITA 
o PROTOBOULIA 
o KRITIKIJKANOTITA 
o EPIDEXIOTITA

_k_

H

\

PROF_EMPEIRIA
# ID
o DIARKEIA_MHNES 
o POSITION 

■o WHERE

anikei

anikei 

PTYXIO
# ID
o COMMENT 
0 GRADE 
o LEVEL 
o YEAR

aniK£1ei

EKPAID_EMPEIRIA
# ID 
o TYPE
0 DIARKEIAJHOURS 
0 WHAT 
o WHERE 
o YEAR

exei

PERSON
* ID
* FIRST_NAME
* LAST_NAME 

MIDDLE_NAME 
SEX
ADDRESS
POSITION
TK
EKEPIS
sxeslergasias
ADT
AFM
DIARKEIA_SYMB
DOY
EKPAID_EPIPEDO
E_MAIL
FAX

periteeritanM
/

perilarnbanei

(3 2)
J



KEK2

anikei

7 λ

DEPARTMENT
# ID 
o NAME

------------------------------ /

(4 2)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - SERVER MODEL





PE
R

S P
O

L F
K

EfflPOLEIS
US [£b & * <£, Z'

O ?89
O A

ID
NAME

I PROIPOL_PROGRS 
ΙώΑ'« <£, -S' »-

* AMOUNT
o 789 P14
o 799 P16
0 789 P60
o 78, P61
o 789 P62
o 78, P63
o 789 P64
o 789 P65
o 789 P66

S
co1s
a.
LU1
a.

cos
a.
J
μ
LU

* * 78, ID
O A TITLE
O A DESCRIPTION
O 78, DIARKEIA_HOURS
O ?8, STUDENT.NO
O ?8, THEORYJHOURS
O 789 PRACTICE.HOURS
O A EGRISI ; rm Γ\!!✓«



A
El AITISIS
lift'# 9 V >-

>|< ?89 ID
o ?8, TYPE_JOB_PROG
O [13 DATE_APP

m EPIX.PROGS
M £e Λ" * <£, V »-

# * ?89 ID
* A TITLE
o A URL
o A TELIKOS.DIKAIOYXOS
0 A AXONAS
0 A KOD_PROGR
o A METRO
o A ERGO_ENERGEIA
o 709 PERIODOS
o 709 SYN.PROIPOL
o 78, ETPA
o 78, IDIOTIKI.SYM
o ?8, ETHN_SYM
o 7e, DHM.DAPANH

ENTYPOSI
1LPRAKT
3SI
LL.EMPEIRION 
__XORON_DI DASK 
'JOMH.TH.PRAKT 
TIKI.AXIA 
)S

«I EPIXEIR

r\k i n a rA



H EVAL_KATARTS
IffliC* c£n V »-

o ?8, PROFOR
o ?89 GRAPTA
o 78 9 ERGASIES
o 78, DIATHESEIS_TASEIS
o ?89 DEXIOTITES
o 78, ANTILIPSLPROTOBOULIA



Ο [S3

! A
mPERSONS
SI b3] at i£t, *-

®TIL_EPIB_APASXES
iii* $■

# * 78, id K
o d3 DATE_EPAFIS \
o ?8, APASXOLEITAI \
o A EPIXEIRISI \
o A POSITION \
o m DATE.PROSL \
o 78, SXET ME EPIMORF \ \

'CD
-------------------------------sL-

# * 78, 10 \
: * A FIRST_NAME 1 \

; * A LAST_NAME
o A MIDDLE_NAMH
0 A SEX 1
o A ADDRESS
o A POSITION 1
o A TK
o 78, EKEPIS
o 78, SXESI_ERGASl|s
o A ADT 1
o A AFM
o A DOY
o A Dl ARKEI A_SYM a
o A MOBILE
0 A E_MAIL
o A FAX 1
o A PHONE1 I
o A PHONE2 1
o 78, PERS.TYPE
o 78, EKPAID.EPIPEDq



^Ν_ΓΜΓ-Γ^\χ;
4 * i. 4

rva i an i is

AITIOLOG<A\
PARASTATIKii 
AMMOUNT \ 
TIME_PERIOC 
XREOSLPISTO'SI 
SEIRA '
OPK_DATE γ

Λ1
\\

\
\
\

PERS COU Fh

PERS EID

PROG PRO FK

A
mdomes

w * x

\
\

# * Y89 i° y N
* NAME λ
o A DOMLTYPy \
o A\ PHONE 1 / \

\ ° A \ phone/ \

\° A \ fax y \
A \ ADDRHSS

<$ \tk/
EMAIL \

\°
Q

EtHBADON
\<o ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Ar VlTHOUSON
.ar_aVhjplhr

o ^^ergjplhr

o yOoRptvee
o 78T^

Vr_aithVWa

/A
\V^Afl?-STATHM0S

WET\ ^OROSJNTB

V"

\
Ύ {OF J COl

HPERIFEREI)

"V

\

VY DOM <

PRO DOI

A T DOM

cn

iSAITHOU:
’ gg £b A «

O ?89
, O A
\_O A
To"
\o ?8g
\o ?8$

FK

\
\
\\

lk
\

mTHEM Έ
v?·Ιβ^Β A *

ENOTITES
U, ^ *- \

\*£a
\IDyAME

\-\-T-

PRO_TE^
--------------«

\
\
\

lPARADOTA\
I A” # 3-

\

fflEPIL_KATARTS
Bj OS A # S'

# >K ?89

*K\1 'W o\ ?89 a_A\
g| V\ 0 ', A PERJORAFI

\§ \Y * \ ?89 ’23 par\jd\

w

CD DEP F



J

? <7,
i (fa "v

?Sy \ 10A \ HY_TYPE
A \sERIAL_NO
?8$ RAM
?89 HARD_DISK
A OlPER_SYSTEM
A CDROM
A GRAPHICS_CARD
?89 MONITOR
A NETjCARD
A SOUNDCARD

W FK

SES
<&, & *-

A_A
AIT_TYPE 
OROFOS 
^MBADON 
DYNAK 
DYNAMIK AMEA

■V

i@bh

is ™
vPAtO_EMPEIRIAS 

A > »-

a'
a9-

?8 J ID
i ?8J EE2_TYPE
1 ?sl DIARKEIA_HOURS
\\ A WHAT

A EE2_WHERE
1 \js·) YEAR

Eft'S DOM FK

___________A.
EQPROTASEIS

O ^89 10
* A TITLE
o ?89 year/
o ?89 AR_RRi

o A egr/si

o m DATfc_l

OT

/DEPARTMENTS
£θ ΛΓ # g, & ί-

Ο ?89 ID
o A NAME

o
o

Θ PROFILES
E ES Λ" * Λ S' >-

O A YEAR
O ?8g TOTAL_ASSETS
O 789 PERS_NUMBER
O 789 ΜΟΝΙΜΟΙ
O ?89 ΕΚΤΑΚΤΟΙ

H MELETES_PROTOBOULIES
Μ £b A' # ^3/

AI
T1

 KA
T F

K



ο ?β, ID
ο A NAME
ο A C0M1_TYPE





PAR MP FK

3 EKSORJSMOS
E£ M <£, & *~

* * 78, l ID
O A \ name
O ?8, \ ARITHMOS

M_MORFES
* & & *~

KU FK

#* ?8, ID
o A TITLE
o A KOD_PROGR
o ?8, YEAR
o A YPEYTHINOS
o A EGRISI
o ?8, ETPA
o ?8, ETH_SYM
o 78, IDIOTIKLSYM
o gt) DATE_EGR

®LOG_FILES 
ISA'# <&, V »-

# * 78, ID
O A TABLE_NAME
O (3 LOG_DATE

HKATARTIZOMENOI
@ SA’ ♦ A S' *-

O A AR_TAYT
# >)< 78, ID
* A FIRST_NAME
* A LAST_NAME
o A M_NAME
o A AFM
o A DOY
* A MARITAL_STATUS
o A MILITARY_STATUS
* A SEX
o 78, AR_MELON_OIKOG
o A SPOUDES
o A TEL_HOME
o A MOBILE
o A URL
o A E_MAIL
o A FAX
o A ADDRESS
o A TK
o A SXOLIA
o 78, PICTURE
0 m BIRTH_DATE
o 78, CHILDREN.NO
o 78, EGGRAFLOAED
o 78, GNOSLKEK
o 78, HAS.COMPUTER
o 78, NEED.JOB
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ΚΩΔΙΚΟΣ 1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Μ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΈΝΝΗΣΗΣ 23/03/67

ΑΡ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Π097990 ΑΦΜ 033101116 ΔΟΥ Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 12 Τ.Κ. 54248

ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ 0310319498 ΚΙΝΗ' 0944645459 Fax 0310891649

Ε Mail jordan@uom.gr URL
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Πληροφορική

ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΚΙ ελεύθερος 
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ΑΡ. ΜΕΛΩΝ 4 ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ 0

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΑΕΔ ΟΧΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΕΚ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η/Υ; ΝΑΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΙ
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mailto:jordan@uom.gr


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κωδικός: 10 Τίτλος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρότασης: 1 Δομή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έτος: 2002 Ενότητα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Έγκριση: ΝΑΙ Ημ/νία Έγκρισης: 10/02/02

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤ. ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1
10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ! 390 1 20 1 200 1 190

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

'

1 17 ΤΕΧΝΗΤΗ 
ν ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

390 Γ 20 · 190 1 200

Κωδικός:

Αρ. Πρότασης: 
Έτος: 

Έγκριση:

2 Τίτλος:
Δομή:

Ενότητα:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ημ/νία Έγκρισης:

1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤ. ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1
18 ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1 230 20 100 130

Κωδικός: 11 Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Αρ. Πρότασης: 2 Δομή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Έτος: 2001 Ενότητα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κωδικός: 11 Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Αρ. Πρότασης: 2 Δομή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έτος: 2001 Ενότητα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Έγκριση: ΝΑΙ Ημ/νία Έγκρισης:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤ. ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ j
11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ I 350 1 22 180 | 170

ΕΜΠΟΡΙΟ
! 16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 150 J_ _ 20_ _ 1_____ _______ ί 100

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

"f fe ζ ΛΙν



Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ
ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 2000
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 2000
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Page 1



ΣΤΕΛΕΧΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ί

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΕΠΙΣ;

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡ. ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ.1 ΤΗΛ. 2 ΚΙΝΗΤΟ

ΟΧΙ 1 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Μ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 12 54248 ΜΟΝΙΜΟΣ 0310313139 0310891891 0944447685

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΕΠΙΣ;

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡ. ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ.1 ΤΗΛ 2 ΚΙΝΗΤΟ 1

ΝΑΙ 4 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΘΙΣΤΟΣ A ΔΙΑΜΟΝΗΣ 90 56789 ΣΥΜΒΑΣΗ 0310313234 0977236547 k

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΕΠΙΣ;

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡ. ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

THAI ΤΗΛ. 2 ΚΙΝΗΤΟ

ΝΑΙ 3 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥ Γ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 45 54990 ΣΥΜΒΑΣΗ 0310313897 0310239078

ΟΧΙ 2 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 123 56789 ΜΟΝΙΜΟΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ALFA Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ 1

ΑΦΜ 098765432

Email
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 0310234234

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2
Fax

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.

ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ -

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ
1991 1722222 240 190 50
1990 1212122 250 190 60
1992 2000000 210 160 50
1993 67899990 250

ΠΡΟΓΡ. ΠΡΑΤΚ.
ΤΕΧΝΗΤΗ

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ή
|ΜΗ.

Α<
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΟΓ 

ΕΜΠΟΡΙΟ______



ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
F

ΕΠΩΝ ALFA Α.Ε. ΉΛΕΦΩ 0310234234
ΝΕΥΟΥΝ Τ.Κ

•ΚΠΡΟΣΩΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝ/ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΦΥΛΟ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣΟΝΟΜΑ ΕΠΩΜΑΔΤ
__________________________ ΗΜ/ΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΕΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Σ

t ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) 
ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΑΝΑΛΟΓΗ 

ΘΕΣΗ, 
ΓΝΩΣΗ ΔΥΟ 

ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ

01/02/01 01/02/01 15/02/01 800 ΘΗΛΥ 23 35 ΝΑΙ
20/02/01

20/03/01

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ
ΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΙΔ 
H

Ιαρρεν

434854 |ΘΗΛΥ 
3

ΕΠΩΝ ΒΗΤΑ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΦΩ 0342089765
ΝΕΥΟΥΝ ΤΥΧΑΙΑ 45 Γ.Κ 34879

ΚΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΓΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝ/ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΦΥΛΟ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣΟΝΟΜΑ ΕΠΩΜΑΔΤ ΦΥΛΟ 7
ΗΜ/ΝΙΑ

ΝΥΧΤΟΦΥ
ΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛ 
ΑΚΑΣΠΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΠΕΝΤΕ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

10/02/02 Γ 10/02/02 | 20/02/02 | 750 | ΑΡΡΕΝ [ 26 | 40 [ ΟΧΙ 9
01/03/02

ΒΑΣΙΛΗΣ Ιαρρεν

ΙΠΩΛΗΤΗΣ 10/01/02 10/01/02 700 ΑΔΙΑΦΟΡΟ 22 40 ΟΧΙ
10/04/01

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΙ 
ΡΙΑΔΗΣ

ΕΠ09799 ΑΡΡΕΝ 
3

XI
ο

ΡΗΜΑΤΟνίΕΤΑΠΤΥΧΙΑ 10/03/02
ΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟ 

ΚΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ 

Σ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΘΕΣΗ

10/03/02 15/03/02 2000 ΑΡΡΕΝ 30 35 ΝΑΙ 10
11/03/02

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΙ 
ΡΙΑΔΗΣ

Ε Π09799 ΑΡΡΕΝ 
D

ΕΛΕΝΗ
10/03/02

ΕΛΕΝΙΔ
H

Α34854
8

ΘΗΛΥ

ΕΠΩΝ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΗΛΕΦΩ 045689765
^ΙΕΥΘΥΝ ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ 12 Τ.Κ 67868

ρΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝ/ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΦΥΛΟ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΑΡ ΑΙΤΗΣΗΙΟΝΟΜΑ ΕΠΩΜΑΔΤ ΦΥΛΟ 1
ΗΜ/ΝΙΑ

[ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩΛΗΤΉΣ 
ι/ΙΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΕ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΠΟΤΩΝ

01/02/02 01/02/02 01/03/02 900 ΑΔΙΑΦΟΡΟ 25 35 ΝΑΙ 8
10/02/02

11
01/02/02

ΜΑΡΙΑ ΙΔΗΜΗΤΙ Ρ356347|ΘΗΛΥ b
Ιου 5

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΣΙΛΕΙ 
>Υ

Αρρεν



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
ΑΔΤ: 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
Π097990 EMail:
0310319498 ΚΙΝΗΤΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ12

Μάρτιος 12, 2002 9:58 ΜΜ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Μ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
jordan@uom.gr

..4S'· .**«■*' . ■/■'**■ - . -.■<*: V νί..„·

0944645459 Fax: 0310891649
Τ.Κ.: 54248

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΗ

10/01/01 
10/07/01 
10/03/02

ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ
. KJ/

ΝΑΙ
> .,·*, ~w »*», dPKPste —

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΧΙ

ΕΤΕΠ ΝΑΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΝΑΙ

Page 1
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Μάρτιος 12, 2002 9:58 MM

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 25 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 2300

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΟΜΗ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ123 Τ.Κ. 54666

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0310345678



ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 11 ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ :
ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤ. 22 ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ :1 01/03/02

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : [350 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: 180 |1________! ι___________I_______1 ι________1 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ : 170

Kat IdFirst Name Last Name Μ
Name

ArTayt Tel Home Mobile Ε Mail Address

1ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔ
ΗΣ

Μ Π097990 [0310319498 0944645459 jordan@uom.giΜΕΛΕΝΙΚΟ
12

3ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε Ρ356347
______ -   —1

0310235612 ρ944987234 ΜΑΡΤΙΟΥ 3
; 3ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΙΔΗ Α348548

mailto:jordan@uom.gi


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ORACLE DEVELOPER/2000 HANDBOOK - Second Edition, Robert 
Muller, Osborne McGraw Hill 1997

2. ORACLE DESIGN - DATABASE AND CODE DESIGN, Dave Ensor & Ian 
Stevenson O’Reilly & Associates

3. ORACLE8 - The Complete Reference, George Koch & Kevin Loney, Oracle 
Press, Osborne McGraw Hill 1997

4. DEVELOPER/2000 FORMS - The Practitioner’s Guide, Albert Lulushi, 
Prentice Hall 1999

5. INSIDE ORACLE DESIGNER/2000, Albert Lulushi, Prentice Hall, 1999
6. A GUIDE TO SQL featuring ORACLE, Philip J. Pratt, Course Technology, 

1998
7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 

Γεώργιος Χαραμής, ΑΝΙΚΟΥΛΑ 1998
8. ORACLE PL/SQL PROGRAMMING, Steven Feuerstein & Bill Pribyl, 

O’Reilly & Associates
9. THE DATA MODEL RESOURCE BOOK - A Library of data models and 

data warehouse designs, Len Silverstone, W. H. Inmon & Kent Graziano, 
Wiley 1997.

10. CODECHARGE - USERS GUIDE, www.codecharge.com YesSoftware, 
Inc.2001

http://www.codecharge.com

