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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήµατος για τη µηχανογράφηση των διαδικασιών που 

ακολουθούνται από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (Ε.Π.Σ.). Ως 

βάση της ανάλυσης των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις Ε.Π.Σ. 

χρησιµοποιήθηκε η Ε.Π.Σ. νοµού Πέλλας. 

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται 

σύντοµη περιγραφή των Ε.Π.Σ. και ανάλυση του στόχου της εργασίας. Στο 

δεύτερο, κεφάλαιο αναλύονται οι Ε.Π.Σ. περαιτέρω µέσω της περιγραφής 

των διαδικασιών και των οντοτήτων που εµπλέκονται σε αυτές. Παράλληλα, 

αναφέρονται οι δυσκολίες που υπάρχουν για τη µηχανογράφηση του 

συνόλου των διαδικασιών και προσδιορίζεται το υποσύνολο αυτών που θα 

αναλυθούν και θα υλοποιηθούν. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση του 

πληροφοριακού συστήµατος, στα πλαίσια περιπτώσεων χρήσης του, µέσω 

της ανάπτυξης διαγραµµάτων της ενοποιηµένης γλώσσας µοντελισµού 

(UML). Στην τελευταία ενότητα του τρίτου κεφαλαίου περιγράφεται και 

απεικονίζεται το µοντέλο δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε για την 

ανάπτυξη της βάση δεδοµένων. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση 

της εφαρµογής που υλοποιήθηκε, µέσω του σχολιασµού και της 

απεικόνισης των οθονών της. Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της 

εργασίας, υπό µορφή επιλόγου, αναφέρονται οι µελλοντικές επεκτάσεις και 

χρήσεις του πληροφοριακού συστήµατος, που θα µπορούσαν αναπτυχθούν 

χρησιµοποιώντας ως πρότυπο το παρόν σύστηµα. 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς τον πρόεδρο της 

Ε.Π.Σ. νοµού Πέλλας κ. Ιορδάνη Τσώτσο για τη συνεργασία και για τη 

βοήθεια του ∆.Σ. και των υπαλλήλων της Ε.Π.Σ. για την κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας των Ε.Π.Σ.. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

επιβλέποντα καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ταραµπάνη, καθώς και τον εξεταστή 

καθηγητή κ. Ανδρέα Γεωργίου για την πολύτιµη βοήθεια και συνεργασία 

τους, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εφαρµογής και συγγραφής της 

διπλωµατικής εργασίας. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1.  Σύντοµη Περιγραφή των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 
 Σωµατείων1 (Ε.Π.Σ.) 
 

Οι Ε.Π.Σ. είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και παρακολούθηση των 

ερασιτεχνικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου, δηλαδή: 

• των αγώνων των ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων, 

• των αγώνων του ερασιτεχνικού κυπέλλου και  

• των διαφόρων φιλικών αγώνων, που διεξάγονται. 

Επιπλέον, υπάρχει µία Ε.Π.Σ. σε κάθε νοµό, στην αρµοδιότητα της 

οποίας υπάγονται τα σωµατεία που βρίσκονται εντός των ορίων του νοµού. 

Έτσι, οι αρµοδιότητες της κάθε Ε.Π.Σ. περιορίζονται στις τοπικές 

διοργανώσεις ποδοσφαίρου, όπως αυτές ορίζονται από τα όρια του κάθε 

νοµού. 

Οι Ε.Π.Σ. αν και υπάγονται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία 

(Ε.Π.Ο.), είναι αυτόνοµες ως προς τον τρόπο οργάνωσης των τοπικών 

ερασιτεχνικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου. ∆ηλαδή, η Ε.Π.Ο. δεν 

προκαθορίζει τον τρόπο διενέργειας των διαφόρων τοπικών διοργανώσεων 

για τις Ε.Π.Σ.2 

Οι διοικήσεις των Ε.Π.Σ. προέρχονται από τα µέλη των διοικήσεων των 

σωµατείων του κάθε νοµού. Με τον ίδιο τρόπο, η διοίκηση της Ε.Π.Ο. 

προέρχεται από τους εκπροσώπους των διοικήσεων των Ε.Π.Σ. 

Οι προϋπολογισµοί των Ενώσεων χρηµατοδοτούνται από την Ε.Π.Ο., η 

οποία αντλεί χρήµατα από κονδύλια της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού 

και από ίδιους πόρους (τηλεοπτικά δικαιώµατα, ποσοστά από συµβόλαια 

επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών, προπονητών, κ.α.). 

                                                 
1 Με τα αρχικά Ε.Π.Σ. εννοείται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων στη συνεχεία του 
κειµένου. 
2 Για παράδειγµα, όσον αφορά τα τοπικά πρωταθλήµατα, δεν καθορίζει η Ε.Π.Ο. πόσοι 
όµιλοι θα υπάρχουν σε κάθε κατηγορία κάθε Ε.Π.Σ., ή πόσες οµάδες πρέπει να απαρτίζουν 
τον κάθε όµιλο. Αυτές είναι αποφάσεις που παίρνονται από τις διοικήσεις των Ε.Π.Σ. κατά 
τις συνεδριάσεις τους και µπορούν να διαφοροποιούνται από αυτές µιας Ε.Π.Σ. ενός άλλου 
νοµού, αλλά και για την ίδια Ε.Π.Σ. από αγωνιστική περίοδο σε αγωνιστική περίοδο. 
Συγκεκριµένα, οι αποφάσεις αυτές προβλέπονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις 
πρωταθληµάτων. 
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1.2. Περιγραφή του Στόχου της Εργασίας 
 

Όσον αφορά την πληροφοριακή οργάνωση των Ε.Π.Σ., δεν υπάρχει 

κάποιο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο να έχει αναπτύξει ή προµηθευτεί η 

Ε.Π.Ο., ως φορέας στον οποίο υπάγονται οι Ε.Π.Σ., για να υποστηρίξει τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται από αυτές. 

Το µόνο µηχανογραφηµένο τµήµα είναι αυτό της διαδικασίας έκδοσης 

δελτίων νέων ποδοσφαιριστών3. Βέβαια, το τµήµα αυτό δεν έχει ως 

αντικείµενο διαδικασίες που επιτελούνται αµιγώς στα πλαίσια λειτουργίας 

µιας Ε.Π.Σ., αλλά αφορά µια συγκεκριµένη διαδικασία µεταξύ Ε.Π.Ο. και 

Ε.Π.Σ. 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να γίνει η ανάλυση και η ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήµατος που να ικανοποιεί τις πληροφορικές ανάγκες 

µιας Ε.Π.Σ., όπως αυτή ορίζεται ως αυτόνοµη µονάδα, µε δικές τις 

αυτοτελείς διαδικασίες. Στην όλη περιγραφή και ανάλυση δεν λαµβάνονται 

υπόψη διαδικασίες που υπάρχουν µεταξύ Ε.Π.Σ. και Ε.Π.Ο. 

Επιπρόσθετα, η προσέγγιση που ακολουθείται για το προς ανάπτυξη 

πληροφοριακό σύστηµα, δεν είναι αυτή ενός κεντρικά εγκατεστηµένου 

«εξυπηρετητή» (server) στην Ε.Π.Ο., στον οποίο να συνδέονται οι Ε.Π.Σ. και 

να τον χρησιµοποιούν ως «πελάτες» (clients). Κάτι τέτοιο δεν είναι 

επιθυµητό επειδή θα επηρέαζε την αυτονοµία και την ακεραιότητα των 

Ε.Π.Σ., ενώ συγχρόνως θα µείωνε την ευελιξία τους ως µικρές και αυτοτελείς 

µονάδες. Επιπλέον, οι διαδικασίες, που ακολουθούνται δεν είναι πλήρως 

τυποποιηµένες. Υπάρχουν τοπικές ιδιαιτερότητες (π.χ. διαφορετικός 

αριθµός οµάδων στην Ε.Π.Σ. Αθηνών και Ε.Π.Σ. Πέλλας) και διαχρονικά 

µεταβάλλονται έτσι ώστε να µην είναι ενδεδειγµένη η επιλογή ενός 

πληροφοριακού συστήµατος πελάτη-εξυπηρετητή. 

                                                 
3 Συγκεκριµένα, οι Ε.Π.Σ. συµπληρώνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου νέων 
ποδοσφαιριστών, µέσω on-line συστήµατος. Εν συνεχεία και αφού δοθεί η έγκριση από την 
Ε.Π.Ο., εκδίδεται το δελτίο στην Ε.Π.Σ. και παραδίδεται στο σωµατείο του ποδοσφαιριστή. 
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2.  Περιγραφή Οντοτήτων και ∆ιαδικασιών της 
 Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 
 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται πλήρως το προς ανάλυση πρόβληµα. 

Συγκεκριµένα, γίνεται η περιγραφή όλων των οντοτήτων-εννοιών, που 

εµπλέκονται στις διαδικασίες, που ακολουθούνται από την Ε.Π.Σ. Επίσης, 

περιγράφονται οι διαδικασίες αυτές καθαυτές, όπως πραγµατοποιούνται, 

χωρίς τη χρήση κάποιου πληροφοριακού συστήµατος. 

Στο τέλος του κεφαλαίου ακολουθεί σχολιασµός των διαδικασιών και 

παρουσιάζεται το υποσύνολο αυτών που επιλέχθηκε να αναλυθεί περαιτέρω 

και να υλοποιηθεί. 

 

2.1. Σωµατείο 
 

Σε κάθε Ε.Π.Σ. υπάρχουν εγγεγραµµένα σωµατεία τα οποία µετέχουν 

στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Έτσι, ανάλογα µε τα όρια του κάθε 

νοµού, τα σωµατεία, που επιθυµούν να λαµβάνουν µέρος στις 

ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ανήκουν στην Ε.Π.Σ. του αντίστοιχου νοµού. 

Κάθε σωµατείο έχει ως έδρα του ένα γήπεδο, στο οποίο πραγµατοποιεί 

τους αγώνες του, όταν είναι γηπεδούχο. Το κάθε σωµατείο µετέχει στο 

πρωτάθληµα της κατηγορίας στην οποία ανήκει και διαχρονικά (δηλαδή σε 

διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους), ανάλογα µε τις επιδόσεις του, µπορεί 

να προβιβάζεται και να µετέχει σε πρωτάθληµα ανώτερης κατηγόριας ή να 

υποβιβάζεται και να αγωνίζεται σε πρωτάθληµα κατώτερης κατηγόριας. 

Επιπροσθέτως, το κάθε σωµατείο στελεχώνεται από ποδοσφαιριστές, οι 

οποίοι αγωνίζονται στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, που λαµβάνει µέρος το 

σωµατείο. Η λίστα των εν δυνάµει ποδοσφαιριστών του κάθε σωµατείου 

µπορεί να διαφοροποιείται διαχρονικά, λόγω µεταγραφών ή 

αποδεσµεύσεων ποδοσφαιριστών. 

 

2.2. Ποδοσφαιριστής 
 

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε σωµατείο έχει στις τάξεις του 

ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αγωνίζονται στους αγώνες που παίρνει µέρος. 

Συνήθως, σε κάθε αγώνα αγωνίζεται ένα υποσύνολο του συνόλου των εν 

δυνάµει ποδοσφαιριστών ενός σωµατείου. 
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Για κάθε ποδοσφαιριστή, κατά την έναρξη της ποδοσφαιρικής του 

δραστηριότητας, εκδίδεται δελτίο στο οποίο αναγράφονται τα βασικά του 

στοιχεία (Επώνυµο, Όνοµα ,Πατρώνυµο, Ηµεροµηνία γέννησης, Σωµατείο 

κ.α.). Η έκδοση του δελτίου γίνεται στην εκάστοτε Ε.Π.Σ., αφού 

προηγουµένως δοθεί έγκριση από την Ε.Π.Ο. Έτσι, κάθε νέος 

ποδοσφαιριστής ελέγχεται για το αν ανήκει σε άλλο σωµατείο (πιθανώς 

άλλης Ε.Π.Σ.) και δίνεται έγκριση έκδοσης δελτίου από την Ε.Π.Ο.. 

Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι ο κάθε ποδοσφαιριστής να έχει 

µοναδικό αριθµό δελτίου οποίος τον διακρίνει πανελληνίως από 

οποιονδήποτε άλλο αγωνιζόµενο ποδοσφαιριστή. Ο αριθµός δελτίου 

διατηρείται από έναν ποδοσφαιριστή σε όποιο σωµατείο και αν αγωνιστεί, 

ακόµα και σε σωµατεία που ανήκουν σε Ε.Π.Σ. άλλου νοµού. 

Οι ποδοσφαιριστές που συµµετέχουν σε κάποιον αγώνα είναι δυνατόν 

να επιτύχουν τέρµα και να πάρουν κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. Επίσης, ένας 

τακτικός ποδοσφαιριστής µπορεί να αντικατασταθεί από έναν 

αναπληρωµατικό. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο φύλλο αγώνα του 

συγκεκριµένου αγώνα. 

Επιπρόσθετα, ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να µετεγγραφεί από ένα 

σωµατείο σε κάποιο άλλο, να αποδεσµευτεί και να επιλέξει κάποιο άλλο 

σωµατείο για να αγωνιστεί ή να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. 

 

2.3. ∆ιαιτητής 
 

Όπως σε κάθε νοµό υπάρχει η αντίστοιχη Ε.Π.Σ., έτσι υπάρχει και ο 

αντίστοιχος «Σύνδεσµος ∆ιαιτητών» κάθε νοµού, στον οποίο είναι 

εγγεγραµµένοι οι διαιτητές, που δραστηριοποιούνται στο νοµό. Έχουν τη 

δική τους διοίκηση και όργανα εκπροσώπησης και είναι αυτόνοµοι από την 

Ε.Π.Σ. 

Ο ρόλος των διαιτητών, όσον αφορά τη συνεργασία τους µε την Ε.Π.Σ., 

είναι: 

 να παραλαµβάνουν από την Ε.Π.Σ. τα φύλλα αγώνων, µετά τον 

αντίστοιχο ορισµό των διαιτητών που διευθύνουν τους αγώνες της 

κάθε αγωνιστικής ηµέρας 

 να διευθύνουν τους αγώνες και να συµπληρώνουν τα φύλλα αγώνων 

µε τα πεπραγµένα τους και 

 να επιστρέφουν συµπληρωµένα τα φύλλα αγώνων στην Ε.Π.Σ. για 

περαιτέρω επεξεργασία των καταγεγραµµένων γεγονότων. 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για τη ∆ιαχείριση Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 
∆άνης Ευάγγελος 

 
Σελίδα 10 

2.4. Αγωνιστική Περίοδος 
 

Οι διαδικασίες της Ε.Π.Σ. πραγµατοποιούνται στα πλαίσια αγωνιστικών 

περιόδων. Η κάθε αγωνιστική περίοδος περιγράφεται από τα δύο έτη στα 

οποία λαµβάνει χώρα. Για παράδειγµα, η αγωνιστική περίοδος που ξεκινάει 

τον Ιούλιο του 2002 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2003 χαρακτηρίζεται 

ως «Αγωνιστική Περίοδος 2002-2003», η επόµενη ως «Αγωνιστική 

Περίοδος 2003-2004» κ.ο.κ. 

Η λήξη κάθε αγωνιστικής περιόδου σηµατοδοτεί την έναρξη της 

επόµενης. Η χρονική στιγµή λήξης περιόδου και έναρξης νέας είναι συνήθως 

περί τα τέλη Ιουνίου, εκτός εάν την παρατείνουν έκτακτα γεγονότα (π.χ. 

ακραία καιρικά φαινόµενα, απεργίες-αποχές διαιτητών κ.α.). 

Σε κάθε αγωνιστική περίοδο, τα προγραµµατισµένα γεγονότα, αλλά και 

οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τους υπαλλήλους της Ε.Π.Σ. 

επαναλαµβάνονται και επιτελούνται σχεδόν την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

Συγκεκριµένα, µε την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, γίνεται και η 

έναρξη της µεταγραφικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της µεταγραφικής 

περιόδου, γίνονται µεταγραφές ποδοσφαιριστών από σωµατείο σε 

σωµατείο. Η λήξη της µεταγραφικής περιόδου, γύρω στις αρχές 

Σεπτεµβρίου, έχει ως αποτέλεσµα τον καθορισµό της λίστας των 

ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν το κάθε σωµατείο. Την ίδια περίοδο, 

καταρτίζονται οι λίστες µε τα συµµετέχοντα σωµατεία κάθε κατηγορίας, και 

πιο συγκεκριµένα κάθε οµίλου κάθε κατηγορίας. 

Στα µέσα Σεπτεµβρίου, πραγµατοποιούνται κληρώσεις για να 

καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων του κάθε οµίλου. Μετά την κατάρτιση 

του προγράµµατος αγώνων των οµίλων της κάθε κατηγορίας ξεκινάει η 

κανονική αγωνιστική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι αγώνες, στα πλαίσια αγωνιστικών 

ηµερών. Οι υπάλληλοι της Ε.Π.Σ. είναι υποχρεωµένοι, σύµφωνα πάντα µε 

τις αποφάσεις της διοίκησης της Ε.Π.Σ.: 

• να συµπληρώνουν τα αρχικά στοιχεία των αγώνων στα φύλλα 

αγώνων 

• να αποστέλλουν τα φύλλα αγώνων στους διαιτητές που θα 

διευθύνουν τους αγώνες 
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• να τα παραλαµβάνουν συµπληρωµένα µε τα γεγονότα του κάθε 

αγώνα (τέρµατα, κάρτες, αλλαγές, παρατηρήσεις κ.α.) από τους 

διαιτητές, µετά την ολοκλήρωση των αγώνων 

• να υπολογίζουν την βαθµολογία, µε βάση τα νέα αποτελέσµατα, για 

κάθε όµιλο κάθε κατηγορίας 

και όλα αυτά για κάθε αγωνιστική ηµέρα. 

Η πραγµατοποίηση όλων των αγώνων που προβλέπονται από το 

πρόγραµµα αγώνων, για όλους τους οµίλους όλων των κατηγοριών, θα έχει 

ως αποτέλεσµα την ολοκλήρωση της κανονικής αγωνιστικής περιόδου. Η 

λήξη της θα σηµατοδοτήσει την έναρξη της περιόδου των αγώνων 
µπαράζ4. Οι αγώνες µπαράζ γίνονται για να προσδιοριστούν τα σωµατεία 

που θα προβιβαστούν ή θα υποβιβαστούν κατηγορία. Η ολοκλήρωση και 

αυτής της υποπεριόδου έχει ως αποτέλεσµα την ολοκλήρωση της 

τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και την έναρξη της νέας. 

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στην εικόνα 1.1, που εµφανίζει τις 

υποπεριόδους της αγωνιστικής περιόδου, καθώς και τα γεγονότα που 

δηλώνουν την έναρξη και τη λήξη τους. 

 

 
Εικόνα 1.1 

 

Επίσης, συνοψίζοντας τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να 

ολοκληρωθούν α) µια αγωνιστική περίοδος, β) ένα πρωτάθληµα, γ) ένας 

όµιλος πρωταθλήµατος ή δ) µια αγωνιστική ηµέρα, ισχύουν τα 

αναγραφόµενα στον πίνακα 1.1. 

                                                 
4 Η υποπερίοδος αγώνων µπαράζ πραγµατοποιείται µόνο εφόσον προβλέπεται για κάποια 
κατηγορία, από την αντίστοιχη προκήρυξη πρωταθλήµατος. 
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 Ολοκληρώνεται όταν: 
Αγωνιστική Περίοδος όλα τα πρωταθλήµατα, όλων των 

κατηγοριών, έχουν ολοκληρωθεί. 

Πρωτάθληµα όλοι οι όµιλοι, που το απαρτίζουν 

(καθώς και τυχόν αγώνες µπαράζ), 

έχουν ολοκληρωθεί. 

Όµιλος Πρωταθλήµατος όλες οι αγωνιστικές ηµέρες που τον 

απαρτίζουν έχουν ολοκληρωθεί. 

Αγωνιστική Ηµέρα όλοι οι αγώνες που την απαρτίζουν 

έχουν ολοκληρωθεί. 
Πίνακας 1.1 

 

2.5.  Κατηγορίες Πρωταθληµάτων – Πρωταθλήµατα –  
 Όµιλοι Πρωταθληµάτων 

 

Τα ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα µιας Ε.Π.Σ. πραγµατοποιούνται στα 

πλαίσια κάποιων κατηγοριών. Συγκεκριµένα, κατά σειρά, υπάρχουν οι εξής 

κατηγορίες: 

• Α’ Ερασιτεχνική 

• Β’ Ερασιτεχνική 

• Γ’ Ερασιτεχνική 

Ορισµένες Ε.Π.Σ. διατηρούν ως ανώτερη κατηγορία την Α1, οπότε οι 

κατηγορίες γίνονται 4 και κατά σειρά είναι οι Α1, Α, Β και Γ. 

Κάθε κατηγορία, ανάλογα µε τον αριθµό των σωµατείων που µετέχουν 

σε αυτή και σύµφωνα µε απόφαση της διοίκησης της Ε.Π.Σ., είναι δυνατό να 

αποτελείται από επιµέρους οµίλους µε περίπου ισοδύναµο αριθµό 

σωµατείων ανά όµιλο, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν γεωγραφικά κριτήρια. 

Το κάθε σωµατείο, για κάθε αγωνιστική περίοδο, ανήκει σε µια 

κατηγορία και µετέχει στο πρωτάθληµα της κατηγορίας αυτής. Ένα 

πρωτοεµφανιζόµενο σωµατείο εντάσσεται στην Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία. 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για τη ∆ιαχείριση Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 
∆άνης Ευάγγελος 

 
Σελίδα 13 

2.6. Επίδοση Σωµατείου – Βαθµολογίες – Αγώνες Μπαράζ 
 

Με την ολοκλήρωση του πρωταθλήµατος µιας κατηγορίας, τα σωµατεία 

της, ανάλογα µε την επίδοση τους στο πρωτάθληµα, µπορούν: 

• να παραµείνουν στην ίδια κατηγορία, 

• να προβιβαστούν (δηλαδή από την Γ’ Ερασιτεχνική στην Β’ 

Ερασιτεχνική, από την Β’ Ερασιτεχνική στην Α’ Ερασιτεχνική, από 

την Α’ Ερασιτεχνική στην Α’ Εθνική Ερασιτεχνική, που διοργανώνεται 

από την Ε.Π.Ο. ) ή  

• να υποβιβαστούν (δηλαδή από την Α’ Ερασιτεχνική στην Β’ 

Ερασιτεχνική, από την Β’ Ερασιτεχνική στην Γ’ Ερασιτεχνική, καθώς 

και από την Α’ Εθνική Ερασιτεχνική, της Ε.Π.Ο., στην Α΄ 

Ερασιτεχνική). 

Η επίδοση ενός σωµατείου προκύπτει από τη θέση του στη τελική 

βαθµολογία του οµίλου του πρωταθλήµατος, στο οποίο µετέχει, αλλά και 

από τυχόν αγώνες µπαράζ στους οποίους αναµετρήθηκε µετά την 

ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων αγώνων του πρωταθλήµατος. 

Η τελική βαθµολογία ενός σωµατείου υπολογίζεται από: 

• τους βαθµούς που συνέλεξε στους προγραµµατισµένους 

αγώνες µε τα άλλα σωµατεία του οµίλου στον οποίο ανήκει και 

• από τυχόν αφαιρούµενους βαθµούς ποινής (οι οποίοι του 

επιβλήθηκαν λόγω αντιαθλητικής συµπεριφοράς παικτών, 

παραγόντων ή φιλάθλων). 

Συγκεκριµένα, ανάλογα µε το σύστηµα βαθµολόγησης5 που 

εφαρµόζεται, υπολογίζονται οι συνολικοί βαθµοί για το κάθε σωµατείο µε 

βάση τα αποτελέσµατα όλων των αγώνων, που έλαβε µέρος. Από αυτό το 

σύνολο αφαιρούνται οι συνολικοί βαθµοί ποινής και προκύπτει η τελική 

βαθµολογία του σωµατείου. 

Επειδή τα σωµατεία που ανήκουν σε µια κατηγορία διαµοιράζονται σε 

οµίλους της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει, συνήθως, να πραγµατοποιηθούν 

αγώνες µπαράζ (ή play-offs) για να προκύψει ο πρωταθλητής της 

κατηγορίας και να ολοκληρωθεί το πρωτάθληµα. ∆ηλαδή, οι πρωτοπόροι 

των οµίλων ενός πρωταθλήµατος θα αγωνιστούν µεταξύ τους για να 

αναδειχθεί ο πρωταθλητής, καθώς και τα σωµατεία που θα προβιβαστούν. 

                                                 
5 Το επικρατέστερο σύστηµα βαθµολόγησης είναι το 3-1-0, δηλαδή τρεις (3) βαθµοί για 
κάθε νίκη, ένας (1) βαθµός για κάθε ισοπαλία και µηδέν (0) βαθµοί για κάθε ήττα. 
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Οµοίως, τα σωµατεία που πήραν της κατώτερες θέσεις στις βαθµολογίες 

των οµίλων θα αγωνιστούν µεταξύ τους για να προσδιοριστούν αυτά που θα 

υποβιβαστούν. 

Ο τρόπος προβιβασµού και υποβιβασµού των σωµατείων προβλέπεται 

στην αντίστοιχη προκήρυξη του πρωταθλήµατος και δεν είναι ίδιος για κάθε 

αγωνιστική περίοδο. ∆ηλαδή, ανάλογα µε τις αποφάσεις της διοίκησης της 

Ε.Π.Σ. διαφοροποιείται, από αγωνιστική περίοδο σε αγωνιστική περίοδο, ο 

αριθµός των προβιβάσιµων και υποβιβάσιµων σωµατείων, καθώς και η 

σειρά των αγώνων µπαράζ από τους οποίους θα προσδιοριστούν. 

 

2.7. Αγώνας – Φύλλο Αγώνα 
 

Ένας αγώνας πραγµατοποιείται µεταξύ δύο σωµατείων: 

• του γηπεδούχου6, στην έδρα του οποίου γίνεται ο αγώνας και 

• του φιλοξενούµενου. 

Σε έναν αγώνα, για κάθε αγωνιζόµενο σωµατείο µετέχει ένας αριθµός 

ποδοσφαιριστών που µπορεί να είναι το σύνολο των εν δυνάµει 

ποδοσφαιριστών του σωµατείου ή ένα υποσύνολό τους. Ο κάθε αγώνα 

διευθύνεται από µια τριάδα διαιτητών: ο κύριος διαιτητής, που έχει και τον 

τελευταίο λόγο για τις αποφάσεις, που πρέπει να παρθούν κατά τη διάρκεια 

του αγώνα, και οι δύο βοηθοί διαιτητές. 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα µπορούν να πραγµατοποιηθούν διάφορα 

γεγονότα (π.χ. επίτευξη τέρµατος από ποδοσφαιριστή, επίπληξη 

ποδοσφαιριστή µε κίτρινη ή κόκκινη κάρτα), τα οποία καταγράφονται σε ένα 

ειδικό έντυπο που ονοµάζεται «Φύλλο Αγώνα»7. Τα κυριότερα στοιχεία που 

συµπληρώνονται σε αυτό το έντυπο είναι τα εξής: 

 Αγωνιστική περίοδος 

 Κατηγορία 

 Ηµεροµηνία 

 Γήπεδο 

 Πόλη 

 Ώρα προγραµµατισµένης έναρξης 

 ∆ιάρκεια αγώνα 

                                                 
6 Κάποιοι αγώνες κυπέλλου ή µπαράζ γίνονται σε ουδέτερο γήπεδο, πράγµα που σηµαίνει 
ότι δεν υπάρχει πραγµατικός γηπεδούχος και φιλοξενούµενος. Παρόλα αυτά, έστω και 
άτυπα, ορίζεται το ένα σωµατείο ως γηπεδούχο και το άλλο ως φιλοξενούµενο. 
7 Στο παράρτηµα Α υπάρχει δείγµα εντύπου φύλου αγώνα. 
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 ∆ιαιτητής 

 Α’ Βοηθός διαιτητή 

 Β’ Βοηθός διαιτητή 

 Παρατηρητής 

 Βοηθός παρατηρητή 

 Γιατρός αγώνα 

 Ώρα πραγµατικής έναρξης 

 Ώρα λήξης 

 Γηπεδούχος οµάδα 

 Φιλοξενούµενη οµάδα 

 Συµµετέχοντες ποδοσφαιριστές γηπεδούχου και φιλοξενούµενης 

οµάδας 

 Αρχηγός γηπεδούχου και φιλοξενούµενης οµάδας 

 Τέρµατα γηπεδούχου και φιλοξενούµενης οµάδας (κανονικού αγώνα, 

παράτασης, πέναλτι και τελικού αποτελέσµατος) 

 Αλλαγές ποδοσφαιριστών γηπεδούχου και φιλοξενούµενης οµάδας 

 Παρατηρηθέντες ποδοσφαιριστές (κίτρινες κάρτες) 

 Ενστάσεις 

 Παρατηρήσεις διαιτητή 

Από την παραπάνω λίστα των στοιχείων, που καταγράφονται στο φύλλο 

αγώνα, γίνεται φανερό πως το έντυπο αυτό περιέχει το σύνολο των 

σηµαντικότερων στοιχείων, µε βάση τα οποία πραγµατοποιούνται οι 

περισσότερες διαδικασίες (π.χ. υπολογισµός τρέχουσας βαθµολογίας 

οµίλων) της Ε.Π.Σ. 

 

2.8. Κατάρτιση Προγράµµατος Αγώνων Πρωταθλήµατος 
 

Το κάθε αγωνιζόµενο σωµατείο, για µια συγκεκριµένη αγωνιστική 

περίοδο, µετέχει σε µια κατηγορία πρωταθλήµατος, και πιο συγκεκριµένα σε 

κάποιον όµιλο αυτής της κατηγορίας πρωταθλήµατος. 

Ένα σωµατείο, στα πλαίσια της συµµετοχής του σε κάποιον όµιλο 

πρωταθλήµατος θα πρέπει να αγωνιστεί µε όλα τα σωµατεία που µετέχουν 

στον ίδιο όµιλο δύο φορές. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να αγωνιστεί µε το κάθε 

σωµατείο µια φορά στην δική του έδρα (εντός έδρας αγώνας) και µια φορά 

στην έδρα του άλλου σωµατείου (εκτός έδρας αγώνας). 

Αυτοί οι αγώνες πραγµατοποιούνται στα πλαίσια αγωνιστικών ηµερών. 

Για κάθε αγωνιστική ηµέρα καθορίζονται οι συγκεκριµένοι αγώνες που 
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πρέπει να γίνουν µεταξύ των σωµατείων. Έτσι, µετά την ολοκλήρωση όλων 

των αγωνιστικών ηµερών το κάθε σωµατείο θα έχει αγωνιστεί εντός και 

εκτός έδρας µε όλα τα άλλα σωµατεία του οµίλου. 

Οι αγωνιστικές ηµέρες διακρίνονται σε αυτές του α’ γύρου και αυτές του 

β’ γύρου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το κάθε σωµατείο θα αγωνιστεί µε 

κάθε άλλο δύο φορές. Για να αγωνιστεί όµως δεύτερη φορά µε κάποιο 

σωµατείο, θα πρέπει να έχει αγωνιστεί µε όλα τα άλλα τουλάχιστον µία 

φορά, έκτος αν έχουν αναβληθεί αγώνες λόγω απρόβλεπτων καιρικών 

φαινοµένων. Έτσι, αν χωριστούν στη µέση οι αγωνιστικές ηµέρες, στις 

πρώτες µισές πρέπει να αγωνιστούν όλα τα σωµατεία µε όλα τα άλλα µια 

φορά. Αυτές οι αγωνιστικές ηµέρες απαρτίζουν τον α’ γύρο του 

πρωταθλήµατος. Στο β’ γύρο, δηλαδή τις τελευταίες µισές αγωνιστικές 

ηµέρες, οι αγώνες της κάθε µίας προκύπτουν από την αντίστοιχη, κατά 

σειρά, ηµέρα του α’ γύρου. ∆ηλαδή η 1η αγωνιστική ηµέρα του β’ γύρου 

προκύπτεί από την 1η του α’ γύρου, η 2η αγωνιστική ηµέρα του β’ γύρου από 

την 2η του α’ γύρου κ.ο.κ. Συγκεκριµένα γίνεται αντιµετάθεση των 

γηπεδούχων σωµατείων µε των φιλοξενούµενων των αντίστοιχων αγώνων 

της αντίστοιχης αγωνιστικής ηµέρας του α’ γύρου. Για παράδειγµα, αν το 

σωµατείο Α ήταν γηπεδούχο και αγωνιζόταν µε το σωµατείο Β την 1η 

αγωνιστική ηµέρα του α’ γύρου, τότε την 1η αγωνιστική ηµέρα του β’ γύρου 

θα αγωνίζεται πάλι µε το σωµατείο Β, αλλά αυτή την φορά στην έδρα του 

σωµατείου Β. Γίνεται φανερό ότι αρκεί να καθοριστεί το πρόγραµµα των 

αγωνιστικών ηµερών του α’ γύρου και, µε απλή αντιµετάθεση, προκύπτει το 

πρόγραµµα των αγωνιστικών ηµερών του β’ γύρου. 

Η κατάρτιση προγράµµατος αγώνων πρωταθλήµατος, µε δυναµικό 

τρόπο, είναι πολύπλοκη διαδικασία και εµπεριέχει πολλούς περιορισµούς, 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη (όπως για παράδειγµα αυτός του α’ και β’ 

γύρου), για να είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσµα. Αντί αυτής της 

προσέγγισης, χρησιµοποιούνται τυποποιηµένοι πίνακες, που καλύπτουν 

όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και πραγµατοποιούνται κληρώσεις 

από την Ε.Π.Σ., για την κατάρτιση προγραµµάτων αγώνων πρωταθλήµατος. 

Οι τυποποιηµένοι πίνακες απεικονίζουν τους αγώνες που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν σε κάθε αγωνιστική ηµέρα, για διαφορετικό αριθµό 

συµµετεχόντων σωµατείων σε ένα όµιλο πρωταθλήµατος. Οι κληρώσεις 

πραγµατοποιούνται για να αντιστοιχηθεί το κάθε σωµατείο µε κάποιο αριθµό 

του αντίστοιχου τυποποιηµένου πίνακα και να προκύψει έτσι το πρόγραµµα 

αγώνων για κάποιο συγκεκριµένο όµιλο πρωταθλήµατος. 
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Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται η περιγραφή των 

τυποποιηµένων πινάκων και των κληρώσεων. 

 

2.9. Τυποποιηµένοι Πίνακες8 
 

Ανάλογα µε τον αριθµό των σωµατείων, που µετέχουν σε κάποιο 

πρωτάθληµα, υπάρχει και ο αντίστοιχος πίνακας κατάρτισης του 

προγράµµατος των αγώνων του πρωταθλήµατος. Αυτό είναι αναµενόµενο, 

επειδή ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων σωµατείων σε κάποιο 

πρωτάθληµα διαφοροποιούνται: 

• ο αριθµός αγώνων που πρέπει να κάνει το κάθε σωµατείο, 

• ο συνολικός αριθµός των αγώνων του πρωταθλήµατος, 

• ο αριθµός των αγωνιστικών ηµερών και 

• ο αριθµός των αγώνων σε κάθε αγωνιστική ηµέρα. 

Σε κάθε πίνακα χρησιµοποιούνται αριθµοί, από το ένα (1) έως τον 

συνολικό αριθµό συµµετεχόντων σωµατείων, κατά τρόπο ώστε, ο κάθε 

αριθµός να αντιπροσωπεύει ένα σωµατείο από τα συµµετέχοντα στο 

πρωτάθληµα. Έτσι, οι πίνακες αυτοί, µε τη χρήση αριθµών, απεικονίζουν 

τους αγώνες, που πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε κάθε αγωνιστική ηµέρα. 

Για παράδειγµα, η απεικόνιση ενός αγώνα µε την µορφή «1-2» σηµαίνει ότι 

τα σωµατεία 1 και 2 θα αγωνιστούν µεταξύ τους και το σωµατείο 1 θα είναι 

το γηπεδούχο και το σωµατείο 2 το φιλοξενούµενο. 

∆εδοµένης της αντιστοιχίας µεταξύ των αγώνων των αγωνιστικών 

ηµερών του α’ γύρου και αυτών του β’ γύρου, οι τυποποιηµένοι πίνακες 

απεικονίζουν µόνο τις αγωνιστικές ηµέρες του α’ γύρου. 

Για παράδειγµα, αν σε ένα πρωτάθληµα παίρνουν µέρος 6 σωµατεία, 

τότε ισχύει ο παρακάτω πίνακας 2.1. 

                                                 
8 Στο παράρτηµα Β υπάρχουν οι τυποποιηµένοι πίνακες που χρησιµοποιούνται από 2 έως 14 
συµµετέχοντα σωµατεία. 
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6 Σωµατεία Αγώνες 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3-4 5-6 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 1-3 2-5 4-6 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 4-1 6-2 3-5 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 5-1 2-4 6-3 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 1-6 3-2 4-5 
Πίνακας 2.1 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, τη δεύτερη αγωνιστική ηµέρα γίνονται 

οι αγώνες µεταξύ των σωµατείων 1 και 3, 2 και 5, 4 και 6 όπου τα σωµατεία 

1, 2 και 4 είναι τα γηπεδούχα. 

Η χρήση αριθµών είναι πολύ σηµαντική και χρησιµοποιείται για να 

γίνεται απευθείας η αντιστοίχηση µε τα αποτελέσµατα των κληρώσεων. 

 

2.10. Κληρώσεις 
 

Εφόσον έχουν οριστεί τα πρωταθλήµατα των διαφόρων κατηγοριών, 

δηλαδή έχουν καθοριστεί τα σωµατεία που µετέχουν στον κάθε όµιλο της 

κάθε κατηγορίας, πρέπει να καταρτιστεί το πρόγραµµα των αγώνων του 

κάθε οµίλου. Η κατάρτιση του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε την 

διεξαγωγή κληρώσεων. 

Οι κληρώσεις αυτές διεξάγονται στα γραφεία της Ε.Π.Σ., ενώπιον των 

εκπροσώπων των σωµατείων που επιθυµούν να παρευρίσκονται. Μετά την 

ολοκλήρωση της κλήρωσης για έναν όµιλο πρωταθλήµατος, κάθε σωµατείο 

αντιστοιχίζεται µε έναν αριθµό από το ένα (1) ως τον συνολικό αριθµό των 

σωµατείων που µετέχουν στον συγκεκριµένο όµιλο. Έπειτα, χρησιµοποιείται 

ο τυποποιηµένός πίνακας, που αντιστοιχεί στον συνολικό αριθµό των 

συµµετεχόντων σωµατείων και µε βάση τους αριθµούς κλήρωσης των 

σωµατείων καταρτίζεται το πρόγραµµα των αγώνων του οµίλου. 

Η πραγµατοποίηση κληρώσεων παρέχει διαφάνεια στον τρόπο 

κατάρτισης του προγράµµατος αγώνων, µε αποτέλεσµα το πρόγραµµα 

αγώνων, που προκύπτει, να είναι κοινά αποδεκτό από όλα τα συµµετέχοντα 

σωµατεία. 
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2.11. Προκήρυξη Πρωταθλήµατος 
 

Πριν την έναρξη µιας αγωνιστικής περιόδου, δηµοσιεύεται η σχετική 

προκήρυξη πρωταθλήµατος στην οποία προκηρύσσονται µεταξύ άλλων τα 

εξής: 

 Τα σωµατεία που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα της 

κάθε κατηγορίας, µε βάση τα αποτελέσµατα της προηγούµενης 

αγωνιστικής περιόδου. 

 Τις εφαρµοζόµενες διατάξεις για τους αγώνες και τις πιθανές ποινές. 

 Τις ηµεροµηνίες έναρξης των αγώνων της κάθε κατηγορίας. 

 Το παράβολο συµµετοχής που πρέπει να καταβάλλουν τα 

συµµετέχοντα σωµατεία. 

 Ο τρόπος κατάρτισης του προγράµµατος αγώνων. 

 Ο τρόπος προβιβασµού και υποβιβασµού των συµµετεχόντων 

σωµατείων στο πρωτάθληµα της κάθε κατηγορίας. 

Η προκήρυξη πρωταθλήµατος αποτελεί σύµβαση µεταξύ Ε.Π.Σ. και 

σωµατείων και δεν µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου, εκτός αν υπάρξει υποχρεωτική απόφαση της Ε.Π.Ο. 

ή του Υφυπουργείου Αθλητισµού. Ωστόσο, το περιεχόµενο της προκήρυξης 

πρωταθλήµατος µπορεί να διαφοροποιείται, από αγωνιστική περίοδο σε 

αγωνιστική περίοδο, έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε πιθανές αλλαγές των 

κανονισµών ποδοσφαίρου, αλλά και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις του ποδοσφαίρου. 

 

2.12. Ποινές Σωµατείων και Ποδοσφαιριστών 
 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. αποφασίζει, κατά τις συνεδριάσεις 

της, για τις ποινές ποδοσφαιριστών και σωµατείων. Οι αποφάσεις αυτές 

προέρχονται µετά από αξιολόγηση των παρατηρήσεων των διαιτητών και 

των παρατηρηθέντων ποδοσφαιριστών µε κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, όπως 

αυτά καταγράφονται στα φύλλα αγώνων. 

∆ηλαδή, πιθανή αντιαθλητική συµπεριφορά των ποδοσφαιριστών, 

παραγόντων ή φιλάθλων, έχει επιπτώσεις σε ένα σωµατείο. Επίσης, 

επιπτώσεις σε ένα σωµατείο έχει και η µη τήρηση των κανόνων για τις 

συνθήκες ενός αγώνα (π.χ. η µη προσέλευση του σωµατείου στο γήπεδο 

την προκαθορισµένη ώρα και µέρα για κάποιον αγώνα). Οι επιπτώσεις 
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αυτές εκφράζονται µε τη µορφή αφαιρούµενων βαθµών από τη συνολική 

βαθµολογία του σωµατείου στο πρωτάθληµα του οµίλου στον οποίο µετέχει. 

Όσον αφορά τις ποινές των ποδοσφαιριστών, αυτές εκφράζονται µε τη 

µορφή αποκλεισµού από τη συµµετοχή τους σε κάποιο αριθµό αγώνων, 

που είναι να µετάσχει το σωµατείο τους. Για την ακρίβεια παρακολουθούνται 

οι κίτρινες και οι κόκκινες κάρτες, που υποδεικνύονται στους 

ποδοσφαιριστές, αλλά και οι παρατηρήσεις των διαιτητών για αντιαθλητική 

τους συµπεριφορά και τους επιβάλλονται οι κατάλληλες ποινές. Οι ποινές 

των ποδοσφαιριστών κοινοποιούνται στα σωµατεία, αλλά δεν αποκλείουν 

πιθανή αντικανονική συµµετοχή ενός ποδοσφαιριστή σε κάποιον αγώνα. 

∆ηλαδή, είναι πιθανό κάποιος τιµωρηµένος ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί 

παράτυπα. Αυτό που ακολουθεί είναι το αντίπαλο σωµατείο ή οποιοδήποτε 

άλλο τρίτο, άµεσα ενδιαφερόµενο, σωµατείο να υποβάλει ένσταση και να 

τιµωρηθεί το σωµατείο και ο ποδοσφαιριστής, ως ήδη τιµωρηµένος, για την 

αντικανονική του συµµετοχή. Η εξέταση της υπόθεση γίνεται από την 

επιτροπή κανονισµών. Ωστόσο, εάν δεν γίνει έγκλιση για ένσταση από 

οποιονδήποτε άµεσα ενδιαφερόµενο, τότε δεν κινείται καµία διαδικασία. 

 

2.13. Κανονισµός Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) 
 

Ο Κανονισµός Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) είναι ένα έντυπο στο 

οποίο καταγράφονται όλοι οι κανονισµοί, που προβλέπουν οτιδήποτε 

σχετίζεται µε την ορθή διεξαγωγή των αγώνων, καθώς και οι κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περιπτώσεις µη τήρησης αυτών των κανονισµών. Οι 

διατάξεις του Κ.Α.Π. είναι υποχρεωτικές για όλους τους εµπλεκόµενους στις 

διοργανώσεις ποδοσφαίρου. 

Ο Κ.Α.Π. διαχρονικά τροποποιείται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης 

της Ε.Π.Ο. και εγκρίνεται από τον Υφυπουργό Αθλητισµού. Με την 

τροποποίησή του προστίθενται νέα στοιχεία για να καλύπτει τις 

οποιεσδήποτε αδυναµίες που έχουν παρατηρηθεί, αλλά και για να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές που αποφασίζονται για τους κανόνες των 

αγώνων. Ο Κ.Α.Π. είναι απαραίτητος τόσο για τους διαιτητές, όσο και για την 

πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. 

Για τους διαιτητές είναι απαραίτητος επειδή προβλέπει τους ελέγχους, 

που πρέπει να πραγµατοποιούν στον αγωνιστικό χώρο και στα αγωνιζόµενα 

σωµατεία, καθώς επίσης, επειδή προβλέπει τις έννοµες ενέργειές τους σε 

περιπτώσεις µη τήρησης των απαραίτητων συνθηκών για τη διεξαγωγή ενός 
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αγώνα. Επίσης, προβλέπει τις έννοµες ενέργειες των διαιτητών σε 

περιπτώσεις αντιαθλητικών συµπεριφορών (ποδοσφαιριστών, παραγόντων, 

φιλάθλων). 

Για την πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. ο Κ.Α.Π. είναι απαραίτητος, 

επειδή προβλέπει τις ποινές, που πρέπει να επιβληθούν σε παρατηρηθέντες 

ποδοσφαιριστές και παρατηρηθέντα σωµατεία, σύµφωνα µε τις 

παρατηρήσεις των διαιτητών στα φύλλα αγώνων. 

 

2.14. Επιτροπές Ε.Π.Σ. 
 

Οι κυριότερες επιτροπές που υπάρχουν σε κάθε Ε.Π.Σ. είναι οι εξής: 

 Επιτροπή Πρωταθλήµατος, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

οργάνωση των πρωταθληµάτων και επικυρώνει τα αποτελέσµατα. 

 Επιτροπή Κανονισµών, η οποία εξετάζει ενστάσεις. 

 Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία επιβάλει τις ποινές σε 

ποδοσφαιριστές και σωµατεία βάσει των παρατηρήσεων των 

διαιτητών στα φύλλα αγώνων. 

 Επιτροπή ∆ιαιτησίας, η οποία επιτελεί τον ορισµό διαιτητών, την 

αξιολόγηση και τον πειθαρχικό έλεγχο αυτών. 

 Επιτροπή Κυπέλλου, η οποία διοργανώνει τους αγώνες του 

κυπέλλου των σωµατείων. 

 Επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων, η οποία  παρακολουθεί και 

ελέγχει εάν τα γήπεδα πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές. 

 Επιτροπή Μ.Μ.Ε. και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 Επιτροπή Παιδικών Πρωταθληµάτων, η οποία διοργανώνει τα 

παιδικά πρωταθλήµατα. 

 Οικονοµική Επιτροπή, η οποία ασχολείται µε την εξασφάλιση 

χρηµατοοικονοµικών πόρων για την ένωση, όπως για παράδειγµα 

χορηγούς. 
 

2.15.  ∆υσκολίες ∆υναµικής Κατάρτισης Προγράµµατος Αγώνων 
 Πρωταθλήµατος 
 

Ανάλογα µε τον αριθµό των σωµατείων, που µετέχουν σε κάποιο 

πρωτάθληµα, υπάρχει και ο αντίστοιχος αριθµός αγώνων που πρέπει να 

δώσει ένα σωµατείο, κατά τη διάρκεια του πρωταθλήµατος, καθώς και ο 
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αντίστοιχος αριθµός αγωνιστικών ηµερών, στα πλαίσια των οποίων θα 

πραγµατοποιηθούν οι αγώνες. 

Για παράδειγµα αν ο αριθµός των σωµατείων, που µετέχουν σε κάποιο 

πρωτάθληµα, είναι 6, τότε το κάθε σωµατείο θα πρέπει να κάνει 5 αγώνες 

εντός έδρας και 5 αγώνες εκτός έδρας. ∆ηλαδή, συνολικά το κάθε σωµατείο 

θα πρέπει να κάνει 10 αγώνες και ο συνολικός αριθµός αγώνων του 

πρωταθλήµατος θα είναι 30 (είναι οι διατάξεις 6 ανά 2, επειδή συνολικά 

έχουµε 6 σωµατεία και σε κάθε αγώνα µετέχουν 2 από αυτά). Οι αγώνες 

γίνονται στα πλαίσια αγωνιστικών ηµερών και σε κάθε ηµέρα 

πραγµατοποιούνται 3 αγώνες ((6 σωµατεία)/2 αφού σε κάθε αγώνα 

µετέχουν 2 σωµατεία). 

Εποµένως πρέπει να καταρτιστεί ένα πρόγραµµα αγώνων, τέτοιο ώστε: 

• το κάθε σωµατείο να αγωνιστεί µε κάθε άλλο δυο φορές, 

• οι αγώνες αυτοί να γίνουν στα πλαίσια αγωνιστικών ηµερών, 

• κάθε αγωνιστική ηµέρα να έχει 3 αγώνες και 

• το κάθε σωµατείο να µετέχει σε έναν και µόνο αγώνα της κάθε 

αγωνιστικής ηµέρας. 

Επιπρόσθετοι περιορισµοί, που θα ήταν επιθυµητοί για τον 

προγραµµατισµό των αγώνων των πρωταθληµάτων, προέρχονται από την 

ικανοποίηση διαφόρων κριτηρίων δικαιοσύνης. Στο προηγούµενο 

παράδειγµα, λόγου χάρη, δεν θα ήταν επιθυµητό ένα σωµατείο να αγωνιστεί 

5 αγώνες συνεχόµενα στην έδρα του και 5 αγώνες µετά εκτός έδρας. 

Αντίθετα, επιθυµητό θα ήταν να γίνεται µια εναλλαγή µεταξύ αγώνων εντός 

και εκτός έδρας, για όλα τα σωµατεία. Άλλος περιορισµός, όσον αφορά τη 

σειρά µε την οποία πρέπει να γίνουν οι αγώνες, είναι αυτός που αφορά στη 

διάκριση των αγωνιστικών ηµερών σε αυτές του α’ γύρου και αυτές του β’ 

γύρου. 

Τα κριτήρια που αφορούν την κατάρτιση προγράµµατος αγώνων 

πρωταθλήµατος, µε βάση την περιγραφή του προηγούµενου  

παραδείγµατος, ισχύουν όταν ο αριθµός των σωµατείων, που µετέχουν στο 

πρωτάθληµα, είναι άρτιος. Οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν σε 

περίπτωση συµµετοχής περιττού αριθµού σωµατείων σε ένα πρωτάθληµα 

περιγράφονται παρακάτω. 

Αν, για παράδειγµα, ο αριθµός των σωµατείων, που µετέχουν σε κάποιο 

πρωτάθληµα είναι 7, τότε κατ’ αντιστοιχία, κάθε σωµατείο θα πάρει µέρος σε 

12 αγώνες (6 εντός έδρας και 6 εκτός έδρας) κατά τη διάρκεια του 
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πρωταθλήµατος και ο συνολικός αριθµός αγώνων του πρωταθλήµατος είναι 

42 (διατάξεις 7 ανά 2). Όσον αφορά όµως τον αριθµό των αγωνιστικών 

ηµερών, δεν ισχύουν τα προηγούµενα. Συγκεκριµένα, από τα 7 αγωνιζόµενα 

σωµατεία, θα µπορούν να αγωνίζονται τα 6 σε 3 αγώνες και το 1 να παίρνει 

ρεπό, σε κάθε αγωνιστική ηµέρα. Έτσι, για να καλυφθούν οι 42 αγώνες, που 

πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήµατος, και αφού σε κάθε 

αγωνιστική ηµέρα µπορούν να γίνουν έως και 3 αγώνες, πρέπει να 

προγραµµατιστούν συνολικά 14 αγωνιστικές ηµέρες 

( (42 αγώνες) / (3 αγώνες ανά αγωνιστική ηµέρα) ). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την κατάρτιση ενός προγράµµατος 

αγώνων πρωταθλήµατος, στο οποίο µετέχουν Ν σωµατεία, ισχύουν τα 

αναγραφόµενα στον πίνακα 2.2. 

 

Αριθµός Σωµατείων 
 

Άρτιος Περιττός 

Συνολικοί Αγώνες του κάθε Σωµατείου 2(Ν-1) 2(Ν-1) 

Συνολικοί Αγώνες Πρωταθλήµατος 
(για όλα τα Σωµατεία) 

∆ιατάξεις 

Ν ανά 2 

∆ιατάξεις 

Ν ανά 2 

Αριθµός Αγωνιστικών Ηµερών 2(Ν-1) 2Ν 

Αγώνες σε κάθε Αγωνιστική Ηµέρα Ν/2 (Ν-1)/2 
Αριθµός Αγωνιζόµενων Σωµατείων σε 
κάθε Αγωνιστική Ηµέρα 

Ν Ν-1 

Αριθµός Σωµατείων µε Ρεπό σε κάθε 
Αγωνιστική Ηµέρα 

0 1 

Πίνακας 2.2 

 

∆εδοµένης της πολυπλοκότητας, που εµπεριέχει η κατάρτιση 

προγραµµάτων αγώνων πρωταθληµάτων µε δυναµικό τρόπο, η Ε.Π.Σ. 

χρησιµοποιεί προκαθορισµένους και τυποποιηµένους πίνακες που 

καθορίζουν το πρόγραµµα των αγώνων, για διάφορους αριθµούς 

σωµατείων, που µετέχουν στο πρωτάθληµα. Οι πίνακες αυτοί έχουν 

καταρτιστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούν όλους τους περιορισµούς, 

που προαναφέρθηκαν. 
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2.16.  Σχολιασµός ∆ιαδικασιών – Επιλογή ∆ιαδικασιών  
 προς Ανάλυση και Ανάπτυξη 

 

Από όλη την προαναφερθείσα περιγραφή γίνεται φανερό ότι, οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται στις Ε.Π.Σ. έχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά. 

Το πρώτο είναι ότι, από αγωνιστική περίοδο σε αγωνιστική περίοδο και για 

αντίστοιχη χρονική στιγµή επιτελούνται οι ίδιες διαδικασίες. Το δεύτερο είναι 

ότι, ενώ ως προς το σκοπό τους οι διαδικασίες δε διαφοροποιούνται από 

αγωνιστική περίοδο σε αγωνιστική περίοδο, τα στοιχεία που τις 

παραµετροποιούν είναι τελείως στοχαστικά και δεν επιδέχονται τυποποίηση 

- µοντελοποίηση, δεδοµένου ότι εξαρτώνται από τις εκάστοτε αποφάσεις 

των διοικήσεων των Ε.Π.Σ. 

Για παράδειγµα, ο αριθµός των σωµατείων, αλλά και ποια σωµατεία 

µετέχουν στο πρωτάθληµα της κάθε κατηγορίας εξαρτάται από τα 

αναγραφόµενα στην προκήρυξη πρωταθλήµατος, σχετικά µε τον τρόπο 

προβιβασµού και υποβιβασµού των σωµατείων, από κατηγορία σε 

κατηγορία. Επίσης, ο αριθµός των οµίλων µιας κατηγορίας πρωταθλήµατος, 

αλλά και ο αριθµός των σωµατείων σε κάθε όµιλο πρωταθλήµατος εξαρτάται 

από την απόφαση της συνέλευσης της Ε.Π.Σ. Η απόφαση αυτή, καθώς και 

το περιεχόµενο της προκήρυξη πρωταθλήµατος είναι πολύ πιθανό να 

διαφοροποιείται, από αγωνιστική περίοδο σε αγωνιστική περίοδο. Άρα, η 

τυποποίηση της διαδικασίας καθορισµού των οµίλων των πρωταθληµάτων 

όλων των κατηγοριών και των συµµετεχόντων σωµατείων των οµίλων 

αυτών, έτσι ώστε µε τη λήξη µιας αγωνιστικής περιόδου να καθορίζονται 

αυτόµατα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, δεν είναι εύκολα υλοποιήσιµη, 

δεδοµένων των µη ντετερµινιστικών αποφάσεων για τον καθορισµό των 

παραµέτρων της διαδικασίας αυτής. 

Άλλο παρόµοιο παράδειγµα είναι οι αγώνες µπαράζ. Συγκεκριµένα, οι 

αγώνες µπαράζ προβλέπονται στην αντίστοιχη προκήρυξη πρωταθλήµατος. 

Υπάρχει περίπτωση να προβλέπεται διαδικασία, από την προκήρυξη, κατά 

την οποία θα προσδιοριστούν τα προβιβάσιµα και τα υποβιβάσιµα σωµατεία 

µε βάση την τελική τους βαθµολογία, χωρίς τη διενέργεια αγώνων µπαράζ. 

Εάν προβλέπονται αγώνες µπαράζ, τότε δεν είναι πάντα ίδιος ο τρόπος, 

δηλαδή η σειρά των αγώνων, µε βάση τον οποίο θα προσδιοριστούν τα 

προβιβάσιµα ή υποβιβάσιµα σωµατεία. 
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Ότι ισχύει για τους αγώνες µπαράζ, ισχύει και για την διοργάνωση του 

ερασιτεχνικού κυπέλλου, το οποίο δεν περιγράφηκε στην προηγούµενη 

ενότητα, δεδοµένου ότι θα παραληφθεί από την περαιτέρω ανάλυση λόγο 

της µη σταθερότητας του για τον τρόπο καθορισµού των αγώνων. 

Συγκεκριµένα, τόσο για τους αγώνες µπαράζ όσο και το ερασιτεχνικό 

κύπελλο, πραγµατοποιείται µια σειρά αγώνων στα πλαίσια φάσεων. Σε κάθε 

φάση, µε βάση την επίδοση των συµµετεχόντων σωµατείων, προκύπτουν τα 

σωµατεία που συνεχίζουν στην επόµενη φάση. Το κριτήριο επιλογής 

εξαρτάται από τον τύπο της φάσης, που µπορεί να είναι είτε αγώνες νοκ-

άουτ, όπου ο νικητής πάει στην επόµενη φάση, είτε αγώνες οµίλων όπου τα 

σωµατεία µε την καλύτερη συγκοµιδή βαθµών συνεχίζουν στην επόµενη 

φάση. Γίνεται φανερό ότι ως διαδικασίες, τόσο οι αγώνες µπαράζ όσο και οι 

αγώνες του ερασιτεχνικού κυπέλλου, δεν µπορούν να τυποποιηθούν 

εύκολα, για να παρακολουθούνται από το σύστηµα, και πολλά στοιχεία 

επαφίενται στις εκάστοτε, πιθανώς διαφορετικές, αποφάσεις των διοικήσεων 

των Ε.Π.Σ. 

Εποµένως, όσον αφορά την ανάλυση και υλοποίηση των διαδικασιών 

που θα υποστηρίζονται από το πληροφοριακό σύστηµα, επιλέχθηκαν 

διαδικασίες, που ως επί το πλείστον ήταν δυνατόν να τυποποιηθούν και να 

παρακολουθούνται από αυτό. Η έµφαση δόθηκε στη διοργάνωση του 

ερασιτεχνικού πρωταθλήµατος, στα πλαίσια κατηγοριών και οµίλων των 

κατηγοριών αυτών. Η κατάρτιση προγράµµατος αγώνων, για οµίλους 

πρωταθλήµατος, µε κύρια παράµετρο τον αριθµό των συµµετεχόντων 

σωµατείων, είναι διαδικασία που εκ φύσεως είναι λίγο πολύ τυποποιηµένη 

και εύκολα υλοποιήσιµη. Εκτός από την κατάρτιση προγράµµατος αγώνων 

και η διαδικασία εισαγωγής στοιχείων για τους αγώνες αυτούς µπορεί να 

τυποποιηθεί και να ενταχθεί στις υποστηριζόµενες διαδικασίες από το 

πληροφοριακό σύστηµα. Γενικά, οι διαδικασίες που επιλέχθηκαν να 

αναλυθούν και να υλοποιηθούν είναι αυτές που δεν εµπεριέχουν µεγάλη 

διαχρονική διαφοροποίηση, που οφείλεται σε διαφορετικές αποφάσεις των 

διοικήσεων των Ε.Π.Σ. 

Μια συνοπτική και περιεκτική λίστα των διαδικασιών, που επιλέχθηκαν, 

είναι η ακόλουθη: 

 ∆ηµιουργία πρωταθλήµατος κατηγορίας και καθορισµός του αριθµού 

οµίλων του και του συστήµατος βαθµολόγησης τους. 

 Ορισµός συµµετεχόντων σωµατείων οµίλου πρωταθλήµατος. 
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 Καθορισµός των αριθµών κλήρωσης των σωµατείων οµίλου 

πρωταθλήµατος και κατάρτιση του προγράµµατος αγώνων του 

οµίλου, στα πλαίσια αγωνιστικών ηµερών. 

 Καθορισµός των συνθέσεων των αγωνιζόµενων σωµατείων ενός 

αγώνα. 

 Καθορισµός των τερµάτων των ποδοσφαιριστών των αγωνιζόµενων 

σωµατείων ενός αγώνα. 

 Καθορισµός των καρτών των ποδοσφαιριστών των αγωνιζόµενων 

σωµατείων ενός αγώνα. 

 Καθορισµός των αλλαγών των ποδοσφαιριστών των  αγωνιζόµενων 

σωµατείων ενός αγώνα. 

 Καθορισµός πιθανών ποινών σωµατείων στα πλαίσια της 

συµµετοχής τους σε κάποιον αγώνα. 

 Ορισµός διαιτητών σωµατείων. 

 Υπολογισµός τρέχουσας βαθµολογίας για τα καταχωρηµένα 

αποτελέσµατα των αγώνων, για κάποιον όµιλο πρωταθλήµατος. 
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3. Ανάλυση Πληροφοριακού Συστήµατος 
 

Για την ανάλυση των διαδικασιών, που θα υποστηριχθούν από το 

πληροφοριακό σύστηµα, χρησιµοποιήθηκαν διαγράµµατα από την 

µεθοδολογία της Ενοποιηµένης Γλώσσας Μοντελισµού (Unified Modeling 

Language), γνωστή ως UML. 

Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω διαγράµµατα: 

• ∆ιαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagrams), τα οποία 

απεικονίζουν τις περιπτώσεις χρήσης του πληροφοριακού 

συστήµατος, έχοντας ως προσέγγιση τον τρόπο αντίληψης της 

περίπτωσης χρήσης από την πλευρά του χρήστη. Τα διαγράµµατα 

αυτά, λόγω της λακωνικότητάς τους στην αναπαράσταση της χρήσης 

του συστήµατος, συνοδεύονται από περιγραφές κειµένου, που 

καταγράφουν τα εξής9: 

 

Σύντοµη Περιγραφή: Σύντοµη περιγραφή της περίπτωσης χρήσης 

Χρήστης: Ορίζεται ο χρήστης του συστήµατος που µπορεί να 

εκτελέσει την συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: Είναι οι συνθήκες που πρέπει να 

ικανοποιούνται, πριν εκτελεστεί η περίπτωση χρήσης. 

Αποτελέσµατα: Περιγράφουν την κατάσταση στην οποία θα 

περιέλθει το σύστηµα, µε την ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: Περιγράφει την πιο πιθανή, ή την 

πιο συνηθισµένη, ροή γεγονότων κατά την εκτέλεση της περίπτωσης 

χρήσης. ∆ηλαδή, καταγράφονται οι λεπτοµέρειες των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ χρήστη και συστήµατος, διασπώντας την 

κάθε αλληλεπίδραση σε επιµέρους βήµατα. Επίσης, µε την χρήση 

εκφράσεων σε αγκύλες (π.χ. [Εν1],[Εξ1]) σηµειώνονται σηµεία στα 

οποία µπορούν να ενεργοποιηθούν εναλλακτικές ροές ή ροές 

εξαιρέσεων αντίστοιχα, όπως αυτές περιγράφονται ακριβώς 

παρακάτω. 

                                                 
9 ∆εδοµένου ότι, χρήστης όλων των περιπτώσεων χρήσης είναι ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ., η 
παράγραφός για το χρήστη των περιγραφών κειµένου θα παραληφθεί. 
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Εναλλακτικές Ροές: Είναι οι λιγότερο κοινές, αλλά εξίσου έγκυρες 

(δηλαδή δεν παραβιάζουν τη λογική του συστήµατος) ροές 

αλληλεπιδράσεων, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν κατά την 

εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης. Τυπικά, µια εναλλακτική ροή, θα 

διαµοιράζεται βήµατα µε την κύρια ροή. Έτσι στο τµήµα αυτό του 

κειµένου, µε βάση την έκφραση στις αγκύλες, που χρησιµοποιήθηκε 

στην περιγραφή της κύριας ροής (π.χ. [Εν1]), γίνεται η περιγραφή 

των βηµάτων της εναλλακτικής ροής. 

Ροές Εξαιρέσεων: Στο τµήµα αυτό περιγράφονται καταστάσεις 

εξαιρέσεων. ∆ηλαδή ροές αλληλεπιδράσεων που ενεργοποιούνται 

όταν συµβαίνει κάποιο λάθος ή κάποιο γεγονός το οποίο δεν έχει 

προβλεφθεί. Κατά αντιστοιχία µε τις εναλλακτικές ροές 

χρησιµοποιούνται συµβολισµοί στο κείµενο της κύριας ροής (π.χ. 

[Εξ1]) για να υποδηλωθούν τα σηµεία στα οποία είναι πιθανό να 

ενεργοποιηθούν. Εδώ, γίνεται η περιγραφή των βηµάτων της κάθε 

εξαίρεσης. 

 

• ∆ιαγράµµατα Ακολουθίας (Sequence Diagrams), τα οποία 

απεικονίζουν την κύρια ροή αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 

αντικειµένων και των χρηστών του πληροφοριακού συστήµατος, για 

κάποιο σενάριο χρήσης του συστήµατος. 

• ∆ιαγράµµατα ∆ραστηριότητας (Activity Diagrams), τα οποία 

χρησιµοποιούνται για να απεικονιστεί η λογική διαφόρων κρίσιµων 

διαδικασιών, που υλοποιούνται από το πληροφοριακό σύστηµα. 

Όλα αυτά τα διαγράµµατα αναπτύσσονται στα πλαίσια σεναρίων χρήσης 

του συστήµατος. Εποµένως, στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται 

συγκεκριµένα σενάρια χρήσης του πληροφοριακού συστήµατος. Στην 

τελευταία ενότητα (3.33) γίνεται η περιγραφή του διαγράµµατος  

Οντοτήτων-Σχέσεων (Entity-Relations (E-R) Diagram), που ακολουθήθηκε 

κατά τη φάση της υλοποίησης για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων10 

(Β∆) της εφαρµογής. 

                                                 
10 Στη συνέχεια του κειµένου µε τα αρχικά Β∆ θα νοείται η Βάση ∆εδοµένων. 
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3.1. Περίπτωση Χρήσης: Προσθήκη Νέου Ποδοσφαιριστή 
 

 
Εικόνα 3.1 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 
Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. καταχωρεί ένα νέο 

ποδοσφαιριστή στη Β∆ και συγχρόνως ορίζει το σωµατείο στο οποίο 

αγωνίζεται. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να εισαχθεί κάποιος νέος ποδοσφαιριστής στο σύστηµα, αρκεί να έχει 

γίνει η εγγραφή του σωµατείου, που ανήκει ο ποδοσφαιριστής, στο 

σύστηµα. 

Αποτελέσµατα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει 

καταχωρηθεί στο σύστηµα ο ποδοσφαιριστής και θα έχει οριστεί το 

σωµατείο στο οποίο ανήκει. Έτσι, το σωµατείο θα έχει στις λίστες του το 

συγκεκριµένο ποδοσφαιριστή για να τον εντάξει σε συνθέσεις αγώνων, που 

παίρνει µέρος. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε όλα τα πεδία, για τα οποία ο 

χρήστης µπορεί να δώσει στοιχεία. 

(2) Επίσης, στην ίδια οθόνη εµφανίζεται και η λίστα µε όλα τα σωµατεία 

για να επιλεγεί αυτό στο οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής. 

(3) Ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία [Εν1] και πιέζει το πλήκτρο για 

να καταχωρηθούν τα στοιχεία στη Β∆. 

(4) Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξ1]. 
(5) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, πριν γίνει η εγγραφή µε το 

σύνολο των στοιχείων που έδωσε ο χρήστης. 

(6) Ο χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή και αυτή καταχωρείται στη Β∆ 

[Εν2]. 
(7) Το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα ότι καταχωρήθηκε η εγγραφή 

επιτυχώς. 
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Εναλλακτικές Ροές: 

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία πρόσθεσης εγγραφής 

ποδοσφαιριστή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται νέα εγγραφή ποδοσφαιριστή και 

γίνεται επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει την εγγραφή του ποδοσφαιριστή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται νέα εγγραφή ποδοσφαιριστή και ο 

χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων: 
[Εξ1]: Εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος, εάν ο αριθµός 

δελτίου ποδοσφαιριστή χρησιµοποιείται από άλλον ποδοσφαιριστή, 

καθώς και τα κατάλληλα µηνύµατα σε περίπτωση που δεν έχουν 

συµπληρωθεί (ή έχουν συµπληρωθεί µε µη έγκυρα στοιχεία) τα 

απαιτούµενα πεδία για τον αριθµό δελτίου, το επώνυµο, το όνοµα και 

την ηµεροµηνία γέννησης. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται νέα εγγραφή ποδοσφαιριστή και ο 

χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.2 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων, που καταχωρεί ο χρήστης, για το 

νέο ποδοσφαιριστή απεικονίζεται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραµµα 

δραστηριότητας. 

 

 
Εικόνα 3.3 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 

 

3.2. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή Ποδοσφαιριστών 
 

 
Εικόνα 3.4 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. µπορεί, 

επιλέγοντας το σωµατείο στο οποίο αγωνίζεται ένας ποδοσφαιριστής, και εν 

συνεχεία επιλέγοντας τον ποδοσφαιριστή, να εµφανιστούν τα επιµέρους 

στοιχεία του. 
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Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να προβληθεί κάποιος ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να πληρείται καµία 

προϋπόθεση. 

Αποτελέσµατα: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης διαβάζονται τα στοιχεία ενός 

ποδοσφαιριστή από τη Β∆ και εµφανίζονται στην οθόνη. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε ένα πεδίο αναδιπλούµενης λίστας, 

στο οποίο υπάρχουν όλα τα καταχωρηµένα σωµατεία και ένα πεδίο 

λίστας στο οποίο εµφανίζονται ταξινοµηµένοι, µε βάση τον αριθµό 

δελτίου τους, οι ποδοσφαιριστές του επιλεγµένου σωµατείου. 

(2) Ο χρήστης επιλέγει το σωµατείο στο οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής 

και εµφανίζονται στο πεδίο λίστας οι εν δυνάµει ποδοσφαιριστές του 

σωµατείου. 

(3) Ο χρήστης επιλέγει τον ποδοσφαιριστή και εµφανίζονται τα στοιχεία 

του (αριθµός δελτίου, επώνυµο, όνοµα κ.α.) στα αντίστοιχα πεδία. 

 

 
Εικόνα 3.5 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.3. Περίπτωση Χρήσης: Τροποποίηση Στοιχείων 
 Ποδοσφαιριστή 
 

 
Εικόνα 3.6 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. τροποποιεί τα 

στοιχεία ενός ποδοσφαιριστή και καταχωρεί τις αλλαγές στη Β∆. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να τροποποιηθούν τα στοιχεία ενός ποδοσφαιριστή δεν απαιτείται η 

εκπλήρωση κάποιων προϋποθέσεων. Απλά το σενάριο αυτό λαµβάνει χώρα 

µέσα από την οθόνη προβολής των στοιχείων των ποδοσφαιριστών. 

Αποτελέσµατα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχουν 

τροποποιηθεί τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή στη Β∆. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε όλα τα πεδία, για τα οποία ο 

χρήστης µπορεί να δώσει στοιχεία. Τα πεδία αυτά εµφανίζουν τα 

τρέχοντα στοιχεία του ποδοσφαιριστή. 

(2) Ο χρήστης τροποποιεί τα στοιχεία, που επιθυµεί, [Εν1] και πιέζει το 

πλήκτρο για να καταχωρηθούν τα τροποποιηµένα στοιχεία στη Β∆. 

(3) Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξ1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, πριν γίνει η τροποποίηση µε το 

σύνολο των στοιχείων που έδωσε ο χρήστης. 

(5) Ο χρήστης επιβεβαιώνει την τροποποίηση και γίνεται η καταχώρηση 

στη Β∆ [Εν2]. 
(6) Το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα ότι η εγγραφή τροποποιήθηκε 

επιτυχώς. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης στοιχείων 

ποδοσφαιριστή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιούνται τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή 

και γίνεται επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη. 
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[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει την εγγραφή του ποδοσφαιριστή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιούνται τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή 

στη Β∆ και ο χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος, εάν ο αριθµός 

δελτίου ποδοσφαιριστή χρησιµοποιείται από άλλον ποδοσφαιριστή, 

καθώς και τα κατάλληλα µηνύµατα σε περίπτωση που δεν έχουν 

συµπληρωθεί (ή έχουν συµπληρωθεί µε µη έγκυρα στοιχεία) τα 

απαιτούµενα πεδία για τον αριθµό δελτίου, το επώνυµο, το όνοµα και 

την ηµεροµηνία γέννησης. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιούνται τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή 

στη Β∆ και ο χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.7 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

Όσον αφορά τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων, ισχύουν όσα 

απεικονίζονται στο διάγραµµα δραστηριότητας της εικόνας 3.3. 
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3.4.  Περίπτωση Χρήσης: Προβολή Στατιστικών Στοιχείων 
 Ποδοσφαιριστή 
 

 
Εικόνα 3.8 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. επιλέγει έναν 

ποδοσφαιριστή και εµφανίζονται τα στατιστικά του στοιχεία, για την 

επιλεγµένη αγωνιστική περίοδο. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα 

σύνολα των τερµάτων, κίτρινων καρτών, κόκκινων καρτών, αποκλεισµών 

και συµµετοχών του ως τακτικός ή αναπληρωµατικός για τους αγώνες που 

πραγµατοποίησε το σωµατείο του την επιλεγµένη αγωνιστική περίοδο. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
∆εν απαιτείται η ύπαρξη κάποιων προϋποθέσεων για να εµφανιστούν τα 

στατιστικά στοιχεία ενός ποδοσφαιριστή. 

Αποτελέσµατα: 
Η συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης δεν έχει κάποιο αποτέλεσµα στα 

αποθηκευµένα δεδοµένα στη Β∆. Απλά γίνεται ανάκτηση και προβολή 

συγκεντρωτικών δεδοµένων. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε όλους τους ποδοσφαιριστές ανά 

σωµατείο. 

(1) Ο χρήστης επιλέγει τον ποδοσφαιριστή που επιθυµεί και πιέζει το 

πλήκτρο για να εµφανιστούν τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία. 

(2) Εµφανίζεται η οθόνη µε τα στατιστικά στοιχεία για την τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο. 

(3) Από το πεδίο αναδιπλούµενης λίστας, ο χρήστης επιλέγει την 

αγωνιστική περίοδο για την οποία θέλει να εµφανιστούν τα 

στατιστικά στοιχεία. 
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Εικόνα 3.9 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

 

3.5. Περίπτωση Χρήσης: Μεταγραφή Ποδοσφαιριστή 
 

 
Εικόνα 3.10 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται η µεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή 

από ένα σωµατείο σε κάποιο άλλο. Πιο συγκεκριµένα, ένας ποδοσφαιριστής 

διαγράφεται από τη λίστα των ποδοσφαιριστών ενός σωµατείου και 

εντάσσεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών ενός άλλου. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να µεταγραφεί ένας ποδοσφαιριστής, θα πρέπει, το σωµατείο που ανήκει 

καθώς και αυτό στο οποίο πρόκειται να µεταγραφεί, να µην µετέχουν σε 

όµιλο, του οποίου το πρόγραµµα αγώνων να έχει καταρτιστεί. Αυτή η 

προϋπόθεση είναι αναγκαία, επειδή εάν καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων 

ενός οµίλου, θα έχουν καθοριστεί οι συµµετέχοντες ποδοσφαιριστές του 

κάθε σωµατείου και θα µπορούν καταχωρηθούν αποτελέσµατα αγώνων µε 

τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών. 
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Αποτελέσµατα: 
Αποτέλεσµα αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να γίνονται οι κατάλληλες 

ενηµερώσεις στη Β∆, έτσι ώστε ο επιλεγµένος ποδοσφαιριστής να ανήκει 

στο σωµατείο, στο οποίο µεταγράφηκε. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζονται 2 λίστες: α) των σωµατείων από τα οποία 

µπορεί να µεταγραφεί ποδοσφαιριστής και β) των σωµατείων στα 

οποία µπορεί να µεταγραφεί ποδοσφαιριστής. 

(2) Ο χρήστης επιλέγει το σωµατείο στο οποίο ανήκει ο προς µεταγραφή 

ποδοσφαιριστής. 

(3) Εµφανίζεται η λίστα µε τους ποδοσφαιριστές, που ανήκουν  στο 

επιλεγµένο σωµατείο. 

(4) Ο χρήστης επιλέγει το σωµατείο στο οποίο θα µεταγραφεί ο 

επιλεγµένος ποδοσφαιριστής. 

(5) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να πραγµατοποιηθεί η µεταγραφή 

σύµφωνα µε τις επιλογές του [Εν1]. 
(6) Γίνεται ο κατάλληλος έλεγχος εγκυρότητας επιλεγµένων στοιχείων 

[Εξ1]. 
(7) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε τις επιλογές του χρήστη για τη 

µεταγραφή. 

(8) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη µεταγραφή [Εν2] και γίνονται οι 

κατάλληλες ενηµερώσεις στη Β∆. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία µεταγραφής 

ποδοσφαιριστή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν πραγµατοποιείται καµία τροποποίηση στα 

στοιχεία της Β∆ και ο χρήστης επιστρέφει στην αρχική οθόνη. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη µεταγραφή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν πραγµατοποιείται καµία τροποποίηση στα 

στοιχεία της Β∆ και ο χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη για να 

τροποποιήσει τις επιλογές του. 

Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Αποτυγχάνει ο έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων. ∆ηλαδή, ο 

χρήστης έχει επιλέξει να γίνει µεταγραφεί ποδοσφαιριστή από το 

σωµατείο που ανήκει προς το ίδιο σωµατείο. 

Αποτέλεσµα: Εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος για να 

τροποποιήσει ο χρήστης τις επιλογές του. 
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Εικόνα 3.11 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

Όσον αφορά τον έλεγχο εγκυρότητας των επιλεγµένων στοιχείων ισχύει 

το διάγραµµα δραστηριότητας της εικόνας 3.12. 

 

 
Εικόνα 3.12 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 
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3.6. Περίπτωση Χρήσης: Προσθήκη Νέου Σωµατείου 
 

 
Εικόνα 3.13 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. καταχωρεί ένα νέο 

σωµατείο στη Β∆. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να εισαχθεί κάποιο νέο σωµατείο στο σύστηµα δεν απαιτείται η ύπαρξη 

καµίας προϋπόθεσης. 

Αποτελέσµατα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει 

καταχωρηθεί στο σύστηµα το νέο σωµατείο. Έτσι, το σωµατείο θα µπορεί να 

ενταχθεί σε όµιλο πρωταθλήµατος, να εγγραφούν ποδοσφαιριστές σε αυτό 

και να καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων του. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη στην οποία ο χρήστης µπορεί να 

δώσει τον κωδικό και την ονοµασία του νέου σωµατείου. 

(2) Ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό του σωµατείου. 

(3) Ο χρήστης πληκτρολογεί την ονοµασία του σωµατείου 

(4) Πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν τα εισαχθέντα στοιχεία στη 

Β∆ [Εν1]. 
(5) Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξ1]. 
(6) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, πριν γίνει η εγγραφή µε το 

σύνολο των στοιχείων που έδωσε ο χρήστης. 

(7) Ο χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή [Εν2] και καταχωρείται στη 

Β∆. 

(8) Το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα ότι καταχωρήθηκε η εγγραφή 

επιτυχώς. 
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Εναλλακτικές Ροές: 

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία εγγραφής νέου σωµατείου. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται νέα εγγραφή σωµατείου και γίνεται 

επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει την εγγραφή του νέου 

σωµατείου. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται η νέα εγγραφή σωµατείου και ο 

χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων: 
[Εξ1]: Εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος, είτε εάν ο 

κωδικός του σωµατείου χρησιµοποιείται από άλλο σωµατείο, είτε εάν 

η ονοµασία του σωµατείο υπάρχει ήδη καταχωρηµένη στη Β∆. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται εγγραφή νέου σωµατείου και ο 

χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.14 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων, που καταχωρεί ο χρήστης, για το 

νέο σωµατείο απεικονίζεται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραµµα 

δραστηριότητας. 
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Εικόνα 3.15 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 

 

 

3.7. Περίπτωση Χρήσης: Προσθήκη Νέου ∆ιαιτητή 
 

 
Εικόνα 3.16 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. καταχωρεί ένα νέο 

διαιτητή στη Β∆. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
∆εν απαιτείται η πλήρωση κάποιων προϋποθέσεων για να καταχωρηθεί 

ένας νέος διαιτητής στο σύστηµα. 

Αποτελέσµατα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει 

καταχωρηθεί στο σύστηµα ο νέος διαιτητής. Ως αποτέλεσµα, θα µπορεί να 

δηλωθεί η συµµέτοχη του σε οποιονδήποτε αγώνα µε οποιονδήποτε ρόλο. 
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Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε όλα τα πεδία, για τα οποία ο 

χρήστης µπορεί να δώσει στοιχεία. 

(2) Ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία [Εν1] και πιέζει το πλήκτρο για 

να καταχωρηθούν τα στοιχεία στη Β∆. 

(3) Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξ1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, πριν γίνει η εγγραφή µε το 

σύνολο των στοιχείων που έδωσε ο χρήστης. 

(5) Ο χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή και καταχωρείται στη Β∆ 

[Εν2]. 
(6) Το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα ότι καταχωρήθηκε η εγγραφή 

επιτυχώς. 

Εναλλακτικές Ροές: 

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία πρόσθεσης εγγραφής 

διαιτητή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται νέα εγγραφή διαιτητή και γίνεται 

επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει την εγγραφή του διαιτητή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται νέα εγγραφή διαιτητή και παραµένει 

στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων: 
[Εξ1]: Εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος, εάν δεν έχουν 

συµπληρωθεί (ή έχουν συµπληρωθεί µε µη έγκυρα στοιχεία) τα 

απαιτούµενα πεδία για το επώνυµο, το όνοµα και την ηµεροµηνία 

γέννησης του διαιτητή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται νέα εγγραφή διαιτητή και ο χρήστης 

παραµένει στην ίδια οθόνη. 
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Εικόνα 3.17 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης για το 

νέο διαιτητή απεικονίζεται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραµµα 

δραστηριότητας. 

 

 
Εικόνα 3.18 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 
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3.8. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή ∆ιαιτητών 
 

 
Εικόνα 3.19 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. µπορεί, 

επιλέγοντας το διαιτητή που επιθυµεί, να εµφανίσει τα επιµέρους στοιχεία 

του. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να προβληθούν τα στοιχεία κάποιου διαιτητή δεν πρέπει να πληρείται 

καµία προϋπόθεση. 

Αποτελέσµατα: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης διαβάζονται τα στοιχεία ενός διαιτητή από 

τη Β∆ και εµφανίζονται στην οθόνη. ∆εν τροποποιούνται στοιχεία στη Β∆. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή ο χρήστης καθορίζει το κριτήριο, µε βάση το οποίο θα 

αναζητηθεί η λίστα των διαιτητών. Το κριτήριο αφορά τα αρχικά 

γράµµατα των επιθέτων των διαιτητών. 

(2) Εµφανίζεται η λίστα των διαιτητών που πληρούν το κριτήριο. 

(3) Ο χρήστης επιλέγει το διαιτητή και εµφανίζονται τα στοιχεία του 

(επώνυµο, όνοµα κ.α.) στα αντίστοιχα πεδία. 

 

 
Εικόνα 3.20 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.9. Περίπτωση Χρήσης: Τροποποίηση Στοιχείων ∆ιαιτητή 
 

 
Εικόνα 3.21 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. τροποποιεί τα 

στοιχεία ενός διαιτητή και καταχωρεί τις αλλαγές στη Β∆. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να τροποποιηθούν τα στοιχεία ενός διαιτητή δεν απαιτείται η εκπλήρωση 

κάποιων προϋποθέσεων. Το σενάριο αυτό λαµβάνει χώρα µέσα από την 

οθόνη προβολής των στοιχείων των διαιτητών. 

Αποτελέσµατα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχουν 

τροποποιηθεί τα στοιχεία του διαιτητή στη Β∆. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε όλα τα πεδία, για τα οποία ο 

χρήστης µπορεί να δώσει στοιχεία. Τα πεδία αυτά εµφανίζουν τα 

τρέχοντα στοιχεία του διαιτητή. 

(2) Ο χρήστης τροποποιεί τα στοιχεία, που επιθυµεί, [Εν1] και πιέζει το 

πλήκτρο για να καταχωρηθούν τα τροποποιηµένα στοιχεία στη Β∆. 

(3) Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξ1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, πριν γίνει η τροποποίηση µε το 

σύνολο των στοιχείων που έδωσε ο χρήστης. 

(5) Ο χρήστης επιβεβαιώνει την τροποποίηση και καταχωρείται στη Β∆ 

[Εν2]. 
(6) Το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα ότι η εγγραφή τροποποιήθηκε 

επιτυχώς. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης στοιχείων 

διαιτητή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιούνται τα στοιχεία του διαιτητή και 

γίνεται επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη. 
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[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει την τροποποίηση των στοιχείων 

του διαιτητή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιούνται τα στοιχεία του διαιτητή στη Β∆ 

και ο χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος σε περίπτωση 

που δεν έχουν συµπληρωθεί (ή έχουν συµπληρωθεί µε µη έγκυρα 

στοιχεία) τα απαιτούµενα πεδία για το επώνυµο, το όνοµα και την 

ηµεροµηνία γέννησης του διαιτητή. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιούνται τα στοιχεία του διαιτητή στη Β∆ 

και ο χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

 

 

 
Εικόνα 3.22 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

Όσον αφορά τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων, ισχύουν όσα 

απεικονίζονται στο διάγραµµα δραστηριότητας της εικόνας 3.18. 
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3.10. Περίπτωση Χρήσης: ∆ηµιουργία Νέας Κατηγορίας 
 Πρωταθλήµατος 
 

 
Εικόνα 3.23 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. καταχωρεί µια νέα 

κατηγορία στη Β∆ 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να δηµιουργηθεί µια νέα κατηγορία πρωταθλήµατος δεν απαιτείται η 

πλήρωση καµίας προϋπόθεσης. 

Αποτελέσµατα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχει 

καταχωρηθεί στο σύστηµα η νέα κατηγορία. Για τη νέα κατηγορία θα µπορεί 

να οριστεί το πρωτάθληµά της, οι όµιλοί της, τα συµµετέχοντα σε αυτή 

σωµατεία και γενικά να πραγµατοποιηθούν όλες οι διαδικασίες που 

αφορούν τις κατηγορίες. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη στην οποία ο χρήστης µπορεί να 

δώσει την περιγραφή της νέας κατηγορίας. 

(2) Ο χρήστης πληκτρολογεί την περιγραφή της κατηγορίας. 

(3) Πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθεί η νέα κατηγορία στη Β∆ [Εν1]. 
(4) Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας της περιγραφής της νέας κατηγορίας 

[Εξ1]. 
(5) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, πριν γίνει η εγγραφή της νέας 

κατηγορίας. 

(6) Ο χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή [Εν2] και αυτή καταχωρείται 

στη Β∆. 

(7) Το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα επιτυχηµένης καταχώρησης. 
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Εναλλακτικές Ροές: 

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία δηµιουργίας νέας 

κατηγορίας. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται νέα εγγραφή κατηγορίας και γίνεται 

επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει την εγγραφή της νέας 

κατηγορίας. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται νέα εγγραφή κατηγορίας και ο 

χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων: 
[Εξ1]: Εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος, εάν η 

περιγραφή της κατηγορίας είναι ήδη καταχωρηµένη στη Β∆. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται εγγραφή νέας κατηγορίας και ο 

χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.24 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

3.11. Περίπτωση Χρήσης: ∆ηµιουργία Πρωταθλήµατος 
 

 
Εικόνα 3.25 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης
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Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. καταχωρεί τον 

ορισµό του πρωταθλήµατος κάποιας κατηγορίας, για την τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία διαθέσιµη κατηγορία για την οποία 

να µην έχει γίνει ο ορισµός του πρωταθλήµατος της, για την τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο. 

Αποτελέσµατα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχουν 

καταχωρηθεί στη Β∆ οι εγγραφές του πρωταθλήµατος της επιλεγµένης 

κατηγορίας, αλλά και των οµίλων της κατηγορίας αυτής. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε τις διαθέσιµες κατηγορίες, δηλαδή 

µε αυτές για τις οποίες δεν έχει γίνει ο ορισµός του πρωταθλήµατός 

τους για την τρέχουσα περίοδο, καθώς και τα πεδία που αφορούν 

τον αριθµό των οµίλων του πρωταθλήµατος και τους βαθµούς νίκης, 

ισοπαλίας και ήττας. 

(2) Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία που θέλει να ορίσει το 

πρωτάθληµά της. 

(3) Καθορίζει τον αριθµό των οµίλων της. 

(4) Καθορίζει τους βαθµούς νίκης, ισοπαλίας και ήττας, που θα 

χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της βαθµολογίας. 

(5) Πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν τα στοιχεία στη Β∆ [Εν1] και 
γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων [Εξ1]. 

(6) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, µε το σύνολο των στοιχείων που 

έδωσε ο χρήστης, για τη δηµιουργία του πρωταθλήµατος. 

(7) Ο χρήστης δίνει την επιβεβαίωση του [Εν2] και γίνονται οι 

κατάλληλες εγγραφές στη Β∆. 

Εναλλακτικές Ροές: 

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία δηµιουργίας 

πρωταθλήµατος. 

Αποτέλεσµα: ∆ε δηµιουργείται το πρωτάθληµα και γίνεται 

επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη. 
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[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τα στοιχεία για τη δηµιουργία του 

πρωταθλήµατος. 

Αποτέλεσµα: ∆ε δηµιουργείται το πρωτάθληµα και ο χρήστης 

παραµένει στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος, εάν ο αριθµός 

οµίλων και οι βαθµοί νίκης, ισοπαλίας, ήττας δεν είναι θετικοί 

ακέραιοι αριθµοί. Επίσης, εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος εάν οι 

βαθµοί νίκης δεν είναι µεγαλύτεροι ή ίσοι µε τους βαθµούς ισοπαλίας 

και οι βαθµοί ισοπαλίας δεν είναι µεγαλύτεροι ή ίσοι µε τους βαθµούς 

ήττας. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται ο ορισµός του πρωταθλήµατος στη 

Β∆ και ο χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.26 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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Όσον αφορά τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων, ισχύουν όσα 

απεικονίζονται στο διάγραµµα δραστηριότητας της εικόνας 3.27. 

 

 
Εικόνα 3.27 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 

 

 

3.12. Περίπτωση Χρήσης: ∆ιαγραφή Πρωταθλήµατος 
 

 
Εικόνα 3.28 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. διαγράφει τον 

ορισµό ενός πρωταθλήµατος κάποιας κατηγορίας. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Θα πρέπει να έχει γίνει ήδη ο ορισµός του πρωταθλήµατος, για να µπορεί 

να διαγραφεί από τη Β∆. 
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Αποτελέσµατα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχουν διαγραφεί 

από τη Β∆ οι εγγραφές του πρωταθλήµατος της επιλεγµένης κατηγορίας και 

των οµίλων της. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε τις κατηγορίες για τις οποίες έχει 

γίνει ο ορισµός του πρωταθλήµατός για την τρέχουσα περίοδο. 

(2) Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία, της οποίας τον ορισµό του 

πρωταθλήµατός, θέλει να διαγράψει. 

(3) Πιέζει το πλήκτρο για να διαγραφεί ο ορισµός του πρωταθλήµατος 

από τη Β∆ [Εν1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, στο οποίο ενηµερώνεται ο 

χρήστης πως αν επιβεβαιώσει τη διαδικασία διαγραφής του 

πρωταθλήµατος της κατηγορίας, θα διαγραφούν και οι όµιλοι αυτής, 

καθώς και τυχόν αποτελέσµατα αγώνων, που έχουν καταχωρηθεί. 

(5) Ο χρήστης δίνει την επιβεβαίωση του [Εν2] και διαγράφονται οι 
κατάλληλες εγγραφές από τη Β∆. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία διαγραφής 

πρωταθλήµατος. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφεται ο ορισµός του πρωταθλήµατος και 

ακολουθεί επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαδικασία διαγραφής 

πρωταθλήµατος. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφεται το πρωτάθληµα και ο χρήστης 

παραµένει στην ίδια οθόνη. 
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Εικόνα 3.29 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

3.13. Περίπτωση Χρήσης: Ορισµός Συµµετεχόντων Σωµατείων 
 Οµίλου 
 

 
Εικόνα 3.30 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 
Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. ορίζει τα σωµατεία 

που µετέχουν σε κάποιον όµιλο πρωταθλήµατος της τρέχουσας αγωνιστικής 

περιόδου. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Για να λάβει χώρα η συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης θα πρέπει να έχει 

γίνει ο ορισµός πρωταθλήµατος κάποιας κατηγορίας και να µην έχουν 

οριστεί τα συµµετέχοντα σωµατεία για όλους τους οµίλους της κατηγορίας 

αυτής. ∆ηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει όµιλος πρωταθλήµατος για τον οποίο 

δεν έχει γίνει ο ορισµός των συµµετεχόντων σωµατείων του. 
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Αποτελέσµατα:  
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης θα έχουν γίνει οι 

κατάλληλες κινήσεις στη Β∆, για να ενταχθούν τα επιλεγµένα σωµατεία στον 

επιλεγµένο όµιλο πρωταθλήµατος. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην 1η οθόνη εµφανίζονται οι κατηγορίες πρωταθλήµατος, για τις 

οποίες έχει γίνει η δηµιουργία πρωταθλήµατος για την τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο. 

(2) Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία, που επιθυµεί. 

(3) Εµφανίζονται στην 1η οθόνη οι όµιλοι της επιλεγµένης κατηγορίας για 

τους οποίους δεν έχουν οριστεί τα συµµετέχοντα σωµατεία. 

(4) Ο χρήστης επιλέγει τον όµιλο, που επιθυµεί. 

(5) Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο για να προχωρήσει στη 2η οθόνη 

[Εν1]. 
(6) Ο χρήστης επιλέγει τα σωµατεία τα οποία επιθυµεί να ορίσει ότι 

ανήκουν στον επιλεγµένο όµιλο πρωταθλήµατος. 

(7) Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι επιλογές του 

στη Β∆ [Εν2]. 
(8) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη. 

(9) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις επιλογές του [Εν3] και γίνονται οι 
κατάλληλες κινήσεις στη Β∆. 

Εναλλακτικές Ροές: 

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία ορισµού συµµετεχόντων 

σωµατείων οµίλου πρωταθλήµατος. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται ο ορισµός συµµετεχόντων 

σωµατείων οµίλου πρωταθλήµατος στη Β∆ και γίνεται επιστροφή 

στην προηγούµενη οθόνη. 

[Εν2]: Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο για την επιστροφή του στην 

προηγούµενη οθόνη. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται ο ορισµός συµµετεχόντων 

σωµατείων οµίλου πρωταθλήµατος στη Β∆ και γίνεται επιστροφή 

στην προηγούµενη οθόνη. 

[Εν3]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές του για τον ορισµό 

σωµατείων οµίλου. 

Αποτέλεσµα: ∆εν γίνεται ο ορισµός σωµατείων οµίλου και ο 

χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 
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Εικόνα 3.31 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

 

3.14.  Περίπτωση Χρήσης: ∆ιαγραφή Συµµετεχόντων Σωµατείων 
 Οµίλου 
 

 
Εικόνα 3.32 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης ο υπάλληλος της Ε.Π.Σ. διαγράφει τον 

ορισµό συµµετεχόντων σωµατείων ενός οµίλου πρωταθλήµατος κάποιας 

κατηγορίας. 
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Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Θα πρέπει να έχει γίνει ήδη ο ορισµός των συµµετεχόντων σωµατείων του 

οµίλου του πρωταθλήµατος, για να µπορεί να διαγραφεί από τη Β∆. 

Επιπλέον, θα πρέπει να µην έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων για τον 

συγκεκριµένο όµιλο πρωταθλήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 

πρώτα να διαγραφεί το πρόγραµµα αγώνων και εν συνεχεία θα µπορεί να 

διαγραφεί ο ορισµός συµµετεχόντων σωµατείων οµίλου. 

Αποτελέσµατα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης έχουν γίνει οι 

κατάλληλες ενηµερώσεις στη Β∆, έτσι ώστε τα σωµατεία, που είχαν οριστεί 

ότι άνηκαν στο συγκεκριµένο όµιλο, να καθίστανται διαθέσιµα, δηλαδή να 

µπορούν να αντιστοιχηθούν σε άλλο όµιλο πρωταθλήµατος, για τον οποίο 

δεν έχει γίνει ο ορισµός συµµετεχόντων σωµατείων. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε τις κατηγορίες για τις οποίες έχει 

γίνει ο ορισµός πρωταθλήµατος, για την τρέχουσα περίοδο [Εξ1]. 
(2) Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία, που επιθυµεί. 

(3) Εµφανίζονται οι όµιλοι της συγκεκριµένης κατηγορίας για τους 

οποίους έχουν οριστεί τα συµµετέχοντα σωµατεία τους, αλλά δεν έχει 

καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων τους [Εξ2]. 
(4) Ο χρήστης επιλέγει τον όµιλο, που επιθυµεί. 

(5) Πιέζει το πλήκτρο για να διαγραφεί ο ορισµός των συµµετεχόντων 

σωµατείων του οµίλου του πρωταθλήµατος από τη Β∆ [Εν1]. 
(6) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, µε το οποίο ενηµερώνεται ο 

χρήστης πως αν επιβεβαιώσει τη διαδικασία διαγραφής θα διαγραφεί 

ο ορισµός των συµµετεχόντων σωµατείων για το συγκεκριµένο 

όµιλο. 

(7) Ο χρήστης δίνει την επιβεβαίωση του [Εν2] και γίνονται οι 

κατάλληλες τροποποιήσεις στη Β∆. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία διαγραφής συµµετεχόντων 

σωµατείων οµίλου πρωταθλήµατος. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφεται ο ορισµός συµµετεχόντων σωµατείων 

οµίλου πρωταθλήµατος και ακολουθεί επιστροφή στην προηγούµενη 

οθόνη. 
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[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαδικασία διαγραφής. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφεται ο ορισµός συµµετεχόντων σωµατείων 

οµίλου πρωταθλήµατος και ο χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Εξαίρεση εµφανίζεται όταν δεν έχει γίνει ο ορισµός του 

πρωταθλήµατος καµίας κατηγορίας, για την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο. 

Αποτέλεσµα: Τερµατίζεται η περίπτωση χρήσης. 

[Εξ2]: Εάν δεν υπάρχουν όµιλοι στην επιλεγµένη κατηγορία, για τους 

οποίους να έχουν οριστεί τα συµµετέχοντα σωµατεία και να µην έχει 

καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων τους, τότε συµβαίνει η 

συγκεκριµένη εξαίρεση. 

Αποτέλεσµα: Ο χρήστης παραµένει σε αυτή την οθόνη έχοντας την 

δυνατότητα να επιλέξει πρωτάθληµα άλλης κατηγορίας, για να 

εµφανιστούν οι αντίστοιχοι όµιλοι. 

 

 
Εικόνα 3.33 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.15. Περίπτωση Χρήσης: Κλήρωση – Κατάρτιση 
 Προγράµµατος Αγώνων Οµίλου Πρωταθλήµατος 
 

 
Εικόνα 3.34 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 
Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται η κατάρτιση του προγράµµατος 

αγώνων, για τα συµµετέχοντα σωµατεία ενός οµίλου πρωταθλήµατος. 

∆ηλαδή, µε βάση τους αριθµούς κλήρωσης του κάθε σωµατείου και τον 

αντίστοιχο τυποποιηµένο πίνακα, γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη Β∆, 

για τους προβλεπόµενους αγώνες των συµµετεχόντων σωµατείων, στα 

πλαίσια αγωνιστικών ηµερών. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Πριν την εκτέλεση της συγκεκριµένη περίπτωσης χρήσης θα πρέπει να είναι 

γνωστοί οι αριθµοί κλήρωσης των συµµετεχόντων σωµατείων του οµίλου, 

δηλαδή να έχει πραγµατοποιηθεί η κλήρωση. Επίσης, για να λάβει χώρα η 

συγκεκριµένη χρήση θα πρέπει να υπάρχει όµιλος πρωταθλήµατος για τον 

οποίο έχουν οριστεί τα συµµετέχοντα σωµατεία και δεν έχει καταρτιστεί το 

πρόγραµµα αγώνων. 

Αποτελέσµατα:  
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης περίπτωσης θα έχουν γίνει οι 

κατάλληλες εγγραφές στη Β∆ για τους αγώνες των συµµετεχόντων 

σωµατείων, για τον όµιλο του πρωταθλήµατός τους. Παράλληλα, γίνονται οι 

εγγραφές των αγωνιστικών ηµερών και καθορίζεται ποιοι αγώνες ανήκουν 

σε ποια αγωνιστική ηµέρα. Αποτέλεσµα, της συγκεκριµένης περίπτωσης 

χρήσης είναι να έχουν καταχωρηθεί οι αγώνες του οµίλου και να είναι 

δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους, όσον αφορά τα γεγονότα που 

µπορούν να καταγραφούν σε αυτούς (δηλαδή, συνθέσεις, τέρµατα, κάρτες, 

αλλαγές κ.α.). 
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Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην 1η οθόνη εµφανίζονται οι κατηγορίες πρωταθλήµατος, για τις 

οποίες έχει γίνει η δηµιουργία του πρωταθλήµατος τους, για την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο [Εξ1]. 
(2) Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία, που επιθυµεί. 

(3) Εν συνεχεία, εµφανίζονται, στην 1η οθόνη, οι όµιλοι της επιλεγµένης 

κατηγορίας για τους οποίους έχουν οριστεί τα συµµετέχοντα 

σωµατεία, αλλά δεν έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων. 

(4) Ο χρήστης επιλέγει τον όµιλο που επιθυµεί. 

(5) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να προχωρήσει στη 2η οθόνη [Εν1]. 
(6) Ο χρήστης αντιστοιχεί τα σωµατεία του επιλεγµένου οµίλου 

πρωταθλήµατος, µε τους αριθµούς κλήρωσης, που πήραν. 

(7) Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι επιλογές του 

στη Β∆ [Εν2] [Εξ2]. 
(8) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη. 

(9) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις επιλογές του [Εν3] και γίνονται οι 
κατάλληλες εγγραφές στη Β∆, για τη δηµιουργία των αγωνιστικών 

ηµερών και των αγώνων. 

Εναλλακτικές Ροές: 

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία κατάρτισης προγράµµατος 

αγώνων οµίλου πρωταθλήµατος. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρούνται εγγραφές για τους αγώνες του 

προγράµµατος αγώνων του οµίλου στη Β∆ και γίνεται επιστροφή 

στην προηγούµενη οθόνη. 

[Εν2]: Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο για την επιστροφή του στην 

προηγούµενη οθόνη. 

Αποτέλεσµα: Εµφανίζεται µήνυµα στο οποίο ενηµερώνεται ο 

χρήστης ότι θα ακυρωθούν οι έως τώρα επιλογές του. Σε περίπτωση 

αποδοχής της προτροπής του µηνύµατος, δεν καταχωρούνται 

εγγραφές για τους αγώνες του προγράµµατος αγώνων του οµίλου 

στη Β∆ και γίνεται επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη. 
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[Εν3]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές του για την 

κατάρτιση προγράµµατος αγώνων οµίλου. 

Αποτέλεσµα: ∆εν γίνονται εγγραφές για τους αγώνες του οµίλου και 

ο χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Εξαίρεση εµφανίζεται όταν δεν έχει γίνει ο ορισµός του 

πρωταθλήµατος καµίας κατηγορίας, για την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο. 

Αποτέλεσµα: Τερµατίζεται η περίπτωση χρήσης. 

[Εξ2]: Η εξαίρεση πραγµατοποιείται όταν δεν έχουν αντιστοιχηθεί 

όλα τα σωµατεία µε αριθµό κλήρωσης και εποµένως, δεν µπορεί να 

καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων. 

Αποτέλεσµα: Εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος για να 

αντιστοιχηθούν και τα υπόλοιπα σωµατεία µε αριθµό κλήρωσης. 

 

 
Εικόνα 3.35 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.16. Περίπτωση Χρήσης: ∆ιαγραφή Προγράµµατος Αγώνων
 Οµίλου Πρωταθλήµατος 
 

 
Εικόνα 3.36 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Στόχος αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να διαγραφούν οι αγώνες ενός 

οµίλου πρωταθλήµατος, που δηµιουργήθηκαν µε την περίπτωση χρήσης 

κατάρτισης προγράµµατος αγώνων οµίλου. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Θα πρέπει να έχει γίνει ήδη η κατάρτιση προγράµµατος αγώνων του οµίλου 

του πρωταθλήµατος, για να µπορούν να διαγραφούν οι αγώνες του οµίλου 

από τη Β∆. 

Αποτελέσµατα: 
Αποτέλεσµα αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να διαγραφούν από τη Β∆ 

όλοι οι αγώνες, που είχαν δηµιουργηθεί κατά την κατάρτιση προγράµµατος 

αγώνων του οµίλου. Η διαγραφή των αγώνων θα έχει ως αποτέλεσµα τη 

διαγραφή τυχόν καταχωρηµένων στοιχείων των αγώνων αυτών, πράγµα για 

το οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης, πριν προβεί στη διαγραφή. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχική οθόνη εµφανίζονται οι κατηγορίες για τις οποίες έχει 

γίνει ο ορισµός του πρωταθλήµατος για την τρέχουσα περίοδο [Εξ1]. 
(2) Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία, που επιθυµεί. 

(3) Εµφανίζονται οι όµιλοι της συγκεκριµένης κατηγορίας για τους 

οποίους έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων [Εξ2]. 
(4) Ο χρήστης επιλέγει τον όµιλο, που επιθυµεί. 

(5) Πιέζει το πλήκτρο για να διαγραφεί το πρόγραµµα αγώνων των 

συµµετεχόντων σωµατείων του οµίλου από τη Β∆ [Εν1]. 
(6) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, µε το οποίο ενηµερώνεται ο 

χρήστης πως αν επιβεβαιώσει τη διαδικασία διαγραφής θα 

διαγραφούν οι αγώνες του συγκεκριµένου οµίλου, αλλά και τυχόν 

καταχωρηµένα στοιχεία των αγώνων αυτών. 

(7)  Ο χρήστης δίνει την επιβεβαίωση [Εν2] του και γίνονται οι 

κατάλληλες τροποποιήσεις στη Β∆. 
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Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία διαγραφής προγράµµατος 

αγώνων οµίλου πρωταθλήµατος. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται οι αγώνες των σωµατείων του οµίλου 

και ακολουθεί επιστροφή στην αρχική οθόνη. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαδικασία διαγραφής. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται οι αγώνες των σωµατείων του οµίλου 

και ο χρήστης παραµένει στην ίδια οθόνη. 

Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Εξαίρεση συµβαίνει όταν δεν έχει οριστεί το πρωτάθληµα 

καµίας κατηγορίας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 

Αποτέλεσµα: Τερµατίζεται η περίπτωση χρήσης. 

[Εξ2]: Εάν δεν υπάρχουν όµιλοι στην επιλεγµένη κατηγορία για τους 

οποίους να έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων, τότε συµβαίνει η 

συγκεκριµένη εξαίρεση. 

Αποτέλεσµα: Ο χρήστης παραµένει σε αυτή την οθόνη έχοντας τη 

δυνατότητα να επιλέξει πρωτάθληµα άλλης κατηγορίας, για να 

εµφανιστούν οι αντίστοιχοι όµιλοι. 

 

 
Εικόνα 3.37 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.17. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή Αγώνων Οµίλου 
 

 
Εικόνα 3.38 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται προβολή των αγώνων ενός οµίλου, 

καθώς και των συνόλων των καταχωρηµένων τερµάτων αυτών, µε βάση τις 

επιλογές του χρήστη για την αγωνιστική ηµέρα και το σωµατείο. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να προβληθούν οι αγώνες ενός οµίλου θα πρέπει να έχει καταρτιστεί το 

πρόγραµµα αγώνων του οµίλου. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν υπάρχουν 

καταχωρηµένοι αγώνες για να προβληθούν. 

Αποτελέσµατα: 
Η συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης δεν έχει καµία επίπτωση στα 

αποθηκευµένα στοιχεία στη Β∆. Γίνεται, απλά, ανάκτηση και προβολή 

στοιχείων από τη Β∆. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη µε τις κατηγορίες για τις οποίες έχει 

γίνει ο ορισµός του πρωταθλήµατος, για την τρέχουσα περίοδο 

[Εξ1]. 
(2) Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία, που επιθυµεί. 

(3) Εµφανίζονται οι όµιλοι της συγκεκριµένης κατηγορίας για τους 

οποίους έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων [Εξ2]. 
(4) Ο χρήστης επιλέγει τον όµιλο που επιθυµεί. 

(5) Πιέζει το πλήκτρο για να εµφανιστεί η οθόνη προβολής 

αγώνων.[Εν1]. 
(6) Ο χρήστης επιλέγει την αγωνιστική ή/και το σωµατείο, για να 

εµφανιστούν οι αγώνες, που πληρούν αυτά τα κριτήρια. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία προβολής αγώνων οµίλου 

πρωταθλήµατος. 

Αποτέλεσµα: ∆εν εµφανίζονται οι αγώνες του οµίλου και ακολουθεί 

επιστροφή στην αρχική οθόνη. 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για τη ∆ιαχείριση Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 
∆άνης Ευάγγελος 

 
Σελίδα 64 

Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Εξαίρεση εµφανίζεται όταν δεν έχει γίνει ο ορισµός του 

πρωταθλήµατος καµίας κατηγορίας, για την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο. 

Αποτέλεσµα: Τερµατίζεται η περίπτωση χρήσης. 

[Εξ2]: Εάν δεν υπάρχουν όµιλοι για την επιλεγµένη κατηγορία, για 

τους οποίους να έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων, τότε 

συµβαίνει η συγκεκριµένη εξαίρεση. 

Αποτέλεσµα: Ο χρήστης παραµένει σε αυτή την οθόνη έχοντας τη 

δυνατότητα να επιλέξει πρωτάθληµα άλλης κατηγορίας, για να 

εµφανιστούν οι αντίστοιχοι όµιλοι. 

 

 
Εικόνα 3.39 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.18. Περίπτωση Χρήσης: Εισαγωγή Σύνθεσης Σωµατείου για 
 Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.40 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης, ο χρήστης ορίζει τους ποδοσφαιριστές 

ενός σωµατείου, που µετέχουν σε κάποιον αγώνα του σωµατείου. Καθορίζει 

τον τύπο συµµετοχής τους, δηλαδή ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, καθώς 

και τον αριθµό της φανέλας τους. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Για να καταχωρηθεί η σύνθεση των ποδοσφαιριστών ενός σωµατείου, για 

κάποιο συγκεκριµένο αγώνα θα πρέπει το σωµατείο να έχει 

καταχωρηµένους στις τάξεις του τουλάχιστον 9 ποδοσφαιριστές. Ειδάλλως, 

δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης. 

Αποτελέσµατα: 
Αποτέλεσµα αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να γίνουν οι κατάλληλες 

εγγραφές στη Β∆ για τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς ποδοσφαιριστές 

ενός σωµατείου σε κάποιον συγκεκριµένο αγώνα. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η λίστα όλων των ποδοσφαιριστών του 

σωµατείου. 

(2) Ο χρήστης πραγµατοποιεί την επιλογή των ποδοσφαιριστών που 

πήραν µέρος στον συγκεκριµένο αγώνα του σωµατείου και 

καθορίζει τον τύπο συµµετοχής τους (τακτικός ή αναπληρωµατικός) 

και τον αριθµό φανέλας τους. 

(3) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι επιλογές του 

[Εν1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη. 

(5) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις επιλογές του [Εν2]. 
(6) Γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη Β∆ µε τις επιλογές του χρήστη. 
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Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία εισαγωγής σύνθεσης 

ποδοσφαιριστών σωµατείου. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τους 

συµµετέχοντες ποδοσφαιριστές του σωµατείου στο συγκεκριµένο 

αγώνα. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές του. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τους 

συµµετέχοντες ποδοσφαιριστές του σωµατείου στο συγκεκριµένο 

αγώνα. 

 

 
Εικόνα 3.41 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής ποδοσφαιριστών που µετέχουν στη 

σύνθεση του σωµατείου για το συγκεκριµένο αγώνα, γίνεται µια σειρά 

ελέγχων για να είναι έγκυρες οι επιλογές του χρήστη. Συγκεκριµένα, για κάθε 

επιλογή ποδοσφαιριστή γίνεται ο έλεγχος που απεικονίζεται στο διάγραµµα 

δραστηριότητας της εικόνας 3.42. 
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Εικόνα 3.42 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 

 

 

3.19. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή – ∆ιαγραφή Σύνθεσης 
 Σωµατείου για Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.43 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται προβολή των τακτικών και 

αναπληρωµατικών ποδοσφαιριστών ενός σωµατείου που έχουν 

καταχωρηθεί ότι πήραν µέρος σε κάποιο συγκεκριµένο αγώνα. Παράλληλα 

δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαγράψει τη σύνθεση του σωµατείου. 
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Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να προβληθεί η σύνθεση ενός σωµατείου για κάποιο συγκεκριµένο 

αγώνα, θα πρέπει προηγουµένως να έχει καταχωρηθεί. 

Αποτελέσµατα: 
Μέχρι το σηµείο προβολής της σύνθεσης του σωµατείου, δε γίνεται καµία 

αλλαγή στα αποθηκευµένα δεδοµένα στη Β∆. Αντίθετα, κατά τη διαγραφή 

της σύνθεσης διαγράφονται οι εγγραφές των συµµετεχόντων 

ποδοσφαιριστών του σωµατείου στο συγκεκριµένο αγώνα. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Ο χρήστης επιλέγει τον αγώνα και το σωµατείο του αγώνα, που 

επιθυµεί. 

(2) Εµφανίζονται οι τακτικοί και οι αναπληρωµατικοί ποδοσφαιριστές 

της σύνθεσης του σωµατείου για τον επιλεγµένο αγώνα. 

(3) Ο χρήστης επιλέγει τη διαγραφή της σύνθεσης [Εν1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης της διαγραφής της σύνθεσης του 

σωµατείου. 

(5) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή [Εν2]. 
(6) Πραγµατοποιείται η διαγραφή και εµφανίζεται µήνυµα ενηµέρωσης 

του χρήστη. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιλέγει τη διαγραφή της σύνθεσης.  

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφεται η σύνθεση από τη Β∆ και επιστρέφει 

στην προηγούµενη οθόνη. 

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφή. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφεται η σύνθεση από τη Β∆ και παραµένει 

στην ίδια οθόνη. 
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Εικόνα 3.44 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

 

3.20. Περίπτωση Χρήσης: Εισαγωγή Τερµάτων Σωµατείου για 
 Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.45 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης, ο χρήστης ορίζει τους ποδοσφαιριστές 

ενός σωµατείου, που σηµείωσαν τέρµα, σε κάποιον αγώνα. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Για να καταχωρηθούν τα τέρµατα ενός σωµατείου σε κάποιον αγώνα, θα 

πρέπει προηγουµένως, να έχει οριστεί η σύνθεση του σωµατείου για το 

συγκεκριµένο αγώνα. 

Αποτελέσµατα: 
Αποτέλεσµα αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να γίνουν οι κατάλληλες 

εγγραφές στη Β∆ για τα τέρµατα που πέτυχαν οι ποδοσφαιριστές της 

σύνθεσης ενός σωµατείου, σε κάποιο συγκεκριµένο αγώνα. 
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Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Αρχικά, ο χρήστης καθορίζει τον αγώνα και το σωµατείο για το 

οποίο θα καταχωρηθούν τέρµατα. 

(2) Εν συνεχεία, εµφανίζεται η λίστα όλων των ποδοσφαιριστών του 

σωµατείου, που αγωνίστηκαν στο συγκεκριµένο αγώνα. 

(3) Ο χρηστής πραγµατοποιεί την επιλογή των ποδοσφαιριστών, που 

πέτυχαν τέρµα στον συγκεκριµένο αγώνα του σωµατείου και 

καθορίζει το λεπτό επίτευξης του κάθε τέρµατος. 

(4) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι επιλογές του, 

όσον αφορά τα τέρµατα του σωµατείου [Εν1]. 
(5) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη. 

(6) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις επιλογές του [Εν2]. 
(7) Γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη Β∆ µε τις επιλογές του χρήστη. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία εισαγωγής των τερµάτων 

του σωµατείου στο συγκεκριµένο αγώνα. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τα 

τέρµατα του σωµατείου στο συγκεκριµένο αγώνα. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές του. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τα 

τέρµατα του σωµατείου στο συγκεκριµένο αγώνα. 

 

 
Εικόνα 3.46 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής ποδοσφαιριστών του σωµατείου 

που πέτυχαν τέρµα στον συγκεκριµένο αγώνα, γίνεται µια σειρά ελέγχων για 

να είναι έγκυρες οι επιλογές του χρήστη. Ο έλεγχος αυτός διαφοροποιείται 

ανάλογα µε το αν ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε το τέρµα ήταν τακτικός ή 

αναπληρωµατικός. 

Συγκεκριµένα, για κάθε τακτικό ποδοσφαιριστή γίνεται ο έλεγχος, που 

απεικονίζεται στο διάγραµµα δραστηριότητας της εικόνας 3.47. 

 

 

 
Εικόνα 3.47 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 

 

Στην περίπτωση αναπληρωµατικού ποδοσφαιριστή, πραγµατοποιείται ο 

έλεγχος της εικόνας 3.48. 
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Εικόνα 3.48 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 

 

 

3.21. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή – ∆ιαγραφή Τερµάτων 
 Σωµατείου για Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.49 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται προβολή των τερµάτων που πέτυχαν 

οι ποδοσφαιριστές ενός σωµατείου σε ένα συγκεκριµένο αγώνα. 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαγράψει τα τέρµατα του 

σωµατείου για το συγκεκριµένο αγώνα. 
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Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να προβληθούν τα τέρµατα ενός σωµατείου, για κάποιο συγκεκριµένο 

αγώνα, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν καταχωρηθεί. 

 
Αποτελέσµατα: 
Αν γίνει απλή προβολή των τερµάτων του επιλεγµένου σωµατείου για 

κάποιο συγκεκριµένο αγώνα, τότε δε γίνεται καµία αλλαγή στα 

αποθηκευµένα δεδοµένα στη Β∆. Αντίθετα, κατά τη διαγραφή των τερµάτων 

διαγράφονται οι αντίστοιχες εγγραφές από τη Β∆. 

 
Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 

(1) Ο χρήστης επιλέγει τον αγώνα και το σωµατείο του αγώνα, που 

επιθυµεί. 

(2) Εµφανίζονται τα τέρµατα των  ποδοσφαιριστών του σωµατείου, 

καθώς και το λεπτό επίτευξής τους,  για τον επιλεγµένο αγώνα. 

(3) Ο χρήστης επιλέγει τη διαγραφή των τερµάτων [Εν1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωση της διαγραφής των τερµάτων του 

σωµατείου. 

(5) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή [Εν2]. 
(6) Πραγµατοποιείται η διαγραφή και εµφανίζεται µήνυµα ενηµέρωσης 

του χρήστη. 

 
Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιλέγει τη διαγραφή των τερµάτων. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται τα τέρµατα από τη Β∆ και ο χρήστης 

επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη. 

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφή. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται τα τέρµατα από τη Β∆ και ο χρήστης 

παραµένει στην ίδια οθόνη. 
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Εικόνα 3.50 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

3.22. Περίπτωση Χρήσης: Εισαγωγή Αλλαγών Σωµατείου για 
 Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.51 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης, ο χρήστης ορίζει τις αλλαγές ενός 

σωµατείου, σε κάποιον αγώνα. ∆ηλαδή, ορίζει ποιοι τακτικοί 

ποδοσφαιριστές της σύνθεσής του αντικαταστάθηκαν από 

αναπληρωµατικούς και σε ποιο λεπτό. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Για να καταχωρηθούν οι αλλαγές ενός σωµατείου σε κάποιον αγώνα, θα 

πρέπει προηγουµένως να έχει οριστεί η σύνθεση του σωµατείου για το 

συγκεκριµένο αγώνα. 

Αποτελέσµατα: 
Αποτέλεσµα αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να γίνουν οι κατάλληλες 

εγγραφές στη Β∆ για τις αλλαγές που πραγµατοποίησε ένα σωµατείο σε 

κάποιο συγκεκριµένο αγώνα. 
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Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή, ο χρήστης καθορίζει τον αγώνα και το σωµατείο για το 

οποίο θα καταχωρηθούν αλλαγές. 

(2) Στη συνέχεια, εµφανίζονται 2 λίστες: α) των τακτικών και β) των 

αναπληρωµατικών ποδοσφαιριστών του σωµατείου, στο 

συγκεκριµένο αγώνα. 

(3) Ο χρηστής επιλέγει τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς 

ποδοσφαιριστές, που έγιναν αλλαγή και καθορίζει το λεπτό 

αντικατάστασής τους. 

(4) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι επιλογές του, 

όσον αφορά τις αλλαγές του σωµατείου [Εν1]. 
(5) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη. 

(6) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις επιλογές του [Εν2]. 
(7) Γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη Β∆ µε τις επιλογές του χρήστη. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία εισαγωγής των αλλαγών 

του σωµατείου στο συγκεκριµένο αγώνα. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τις 

αλλαγές του σωµατείου στο συγκεκριµένο αγώνα. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές του. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τις 

αλλαγές του σωµατείου στο συγκεκριµένο αγώνα. 

 
Εικόνα 3.52 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής τακτικού και αναπληρωµατικού 

ποδοσφαιριστή για να καταχωρηθεί αλλαγή πραγµατοποιείται ο έλεγχος, 

που απεικονίζεται στην εικόνα 3.53. 

 

 
Εικόνα 3.53 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 

 

 

3.23. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή – ∆ιαγραφή Αλλαγών 
 Σωµατείου για Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.54 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 
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Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται προβολή των αλλαγών ενός 

σωµατείου, σε ένα συγκεκριµένο αγώνα. ∆ηλαδή, προβάλλονται οι 

εισερχόµενοι και εξερχόµενοι ποδοσφαιριστές, καθώς και το λεπτό 

αντικατάστασής τους. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 

διαγράψει τις αλλαγές του σωµατείου, για το συγκεκριµένο αγώνα. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να προβληθούν οι αλλαγές ενός σωµατείου, για κάποιο συγκεκριµένο 

αγώνα, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν καταχωρηθεί. 

Αποτελέσµατα: 
Σε περίπτωση απλής προβολής των αλλαγών του σωµατείου στον 

επιλεγµένο αγώνα, δε γίνεται καµία αλλαγή στα αποθηκευµένα δεδοµένα 

στη Β∆. Σε περίπτωση διαγραφής των αλλαγών, διαγράφονται οι εγγραφές 

αυτών από τη Β∆, καθώς και οι εγγραφές, των τερµάτων των 

αναπληρωµατικών, που αγωνίστηκαν και είχαν καταχωρηθεί ως αλλαγή, 

εφόσον υπάρχουν. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Ο χρήστης επιλέγει τον αγώνα και το σωµατείο του αγώνα, που 

επιθυµεί. 

(2) Εµφανίζονται οι αλλαγές των ποδοσφαιριστών του σωµατείου, 

καθώς και το λεπτό αντικατάστασης της κάθε µίας, για τον 

επιλεγµένο αγώνα. 

(3) Ο χρήστης επιλέγει τη διαγραφή των αλλαγών [Εν1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης της διαγραφής των αλλαγών του 

σωµατείου. 

(5) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή [Εν2]. 
(6) Πραγµατοποιείται η διαγραφή και εµφανίζεται µήνυµα ενηµέρωσης 

του χρήστη. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιλέγει τη διαγραφή των αλλαγών. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται οι αλλαγές από τη Β∆ και ο χρήστης 

επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη. 

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφή. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται οι αλλαγές από τη Β∆ και ο χρήστης 

παραµένει στην ίδια οθόνη. 
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Εικόνα 3.55 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

 

3.24. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή και Επεξεργασία Καρτών 
 Σωµατείου για Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.56 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης προβάλλεται η λίστα των ποδοσφαιριστών 

της σύνθεσης ενός σωµατείου σε κάποιο συγκεκριµένο αγώνα, καθώς και τα 

λεπτά παρατήρησής τους µε κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. Επίσης, δίνεται η 

δυνατότητα να τροποποιηθούν τα στοιχεία αυτά, αλλάζοντας τα λεπτά 

παρατήρησης µε κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. 
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Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Για να προβληθούν ή να τροποποιηθούν τα στοιχεία, που αφορούν τις 

κίτρινες και κόκκινες κάρτες των ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να έχει 

καταχωρηθεί η σύνθεση του σωµατείου, για το συγκεκριµένο αγώνα. 

Αποτελέσµατα: 
Αν γίνεται απλή προβολή των στοιχείων των κίτρινων και κόκκινων καρτών 

των ποδοσφαιριστών, τότε δε πραγµατοποιείται καµία τροποποίηση στα 

αποθηκευµένα δεδοµένα στη Β∆. Σε περίπτωση όµως τροποποίησης αυτών 

των στοιχείων για κάποιο ποδοσφαιριστή, τότε τροποποιείται στη Β∆ η 

αντίστοιχη εγγραφή, καταχωρώντας τα νέα δεδοµένα που εισήχθησαν από 

τον χρήστη. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή, ο χρήστης καθορίζει τον αγώνα και το σωµατείο για το 

οποίο επιθυµεί να προβληθούν ή να τροποποιηθούν τα στοιχεία των 

καρτών των συµµετεχόντων ποδοσφαιριστών του. 

(2) Στη συνέχεια, εµφανίζεται η λίστα των ποδοσφαιριστών του 

σωµατείου, καθώς και τα λεπτά απόκτησης κίτρινης και κόκκινης 

κάρτας για τον καθένα, στο συγκεκριµένο αγώνα. 

(3) Ο χρηστής επιλέγει τον ποδοσφαιριστή που επιθυµεί να 

τροποποιήσει τα στοιχεία του, όσον αφορά τα λεπτά απόκτησης 

κίτρινης ή κόκκινης κάρτας. 

(4) Εµφανίζεται η οθόνη τροποποίησης των στοιχείων καρτών, στην 

οποία εµφανίζονται τα στοιχεία του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή, 

καθώς και τα λεπτά απόκτησης κίτρινης και κόκκινης κάρτας, µε τη 

δυνατότητα τροποποίησης τους. 

(5) Ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία που επιθυµεί για τα λεπτά 

απόκτησης κίτρινης ή κόκκινης κάρτας από τον ποδοσφαιριστή. 

(6) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι επιλογές του, 

όσον αφορά τις κάρτες του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή [Εν1]. 
(7) Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που πληκτρολογήθηκαν 

από το χρήστη [Εξ1]. 
(8) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη. 

(9) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις επιλογές του [Εν2]. 
(10)  Γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη Β∆ µε τις επιλογές του χρήστη. 
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Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης στοιχείων 

καρτών του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή, για το συγκεκριµένο 

αγώνα. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τις κάρτες 

του ποδοσφαιριστή στο συγκεκριµένο αγώνα. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές του. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τις κάρτες 

του ποδοσφαιριστή στο συγκεκριµένο αγώνα. 

Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Τα στοιχεία που πληκτρολόγησε ο χρήστης δεν είναι έγκυρα. 

Αποτέλεσµα: Εµφανίζεται µήνυµα, που ενηµερώνει το χρήστη για το 

σφάλµα, και παραµένει στην ίδια οθόνη για να τροποποιήσει τις 

επιλογές του. 

 

 
Εικόνα 3.57 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.25. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή και Επεξεργασία Ποινών 
 Ποδοσφαιριστών Σωµατείου για Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.58 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται προβολή της λίστας των 

ποδοσφαιριστών της σύνθεσης ενός σωµατείου σε κάποιο αγώνα, καθώς 

και οι τυχόν επιβαλλόµενες ποινές των ποδοσφαιριστών. Οι ποινές των 

ποδοσφαιριστών εκφράζονται µε τη µορφή αποκλεισµού για κάποιο αριθµό 

αγώνων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να τροποποιηθούν τα στοιχεία αυτά, 

αλλάζοντας τον αριθµό των αγώνων αποκλεισµού. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Για να προβληθούν ή να τροποποιηθούν τα στοιχεία, που αφορούν τους 

αγώνες αποκλεισµού των ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί 

η σύνθεση του σωµατείου, για το συγκεκριµένο αγώνα. 

Αποτελέσµατα: 
Αν γίνεται απλή προβολή των αγώνων αποκλεισµού των ποδοσφαιριστών, 

τότε δεν πραγµατοποιείται καµία τροποποίηση στα αποθηκευµένα δεδοµένα 

στη Β∆. Σε περίπτωση όµως τροποποίησης του αριθµού αγώνων 

αποκλεισµού για κάποιο ποδοσφαιριστή, τότε τροποποιείται στη Β∆ η 

αντίστοιχη εγγραφή, καταχωρώντας τα νέα δεδοµένα που εισήχθησαν από 

το χρήστη. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή, ο χρήστης καθορίζει τον αγώνα και το σωµατείο για το 

οποίο επιθυµεί να προβληθούν ή να τροποποιηθούν τα στοιχεία των 

ποινών των συµµετεχόντων ποδοσφαιριστών του. 

(2) Στη συνέχεια, εµφανίζεται η λίστα των ποδοσφαιριστών του 

σωµατείου, καθώς και ο αριθµός των αγώνων αποκλεισµού, που 

πιθανόν τους έχει επιβληθεί, στο συγκεκριµένο αγώνα. 

(3) Ο χρηστής επιλέγει τον ποδοσφαιριστή, τα στοιχεία του οποίου 

επιθυµεί να τροποποιήσει, όσον αφορά τους αγώνες αποκλεισµού. 
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(4) Εµφανίζεται η οθόνη τροποποίησης της ποινής, στην οποία 

παρουσιάζονται τα στοιχεία του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή, καθώς 

και οι αγώνες αποκλεισµού, µε δυνατότητα τροποποίησής τους. 

(5) Ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία που επιθυµεί για τους αγώνες 

αποκλεισµού του ποδοσφαιριστή. 

(6) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι επιλογές του, 

όσον αφορά τη ποινή του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή [Εν1]. 
(7) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη. 

(8) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις επιλογές του [Εν2]. 
(9) Γίνονται οι κατάλληλες τροποποιήσεις στη Β∆ µε τις επιλογές του 

χρήστη. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης της ποινής 

του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή, για το συγκεκριµένο αγώνα. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τις 

ποινές του ποδοσφαιριστή στο συγκεκριµένο αγώνα. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές του. 

Αποτέλεσµα ∆εν τροποποιείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τις ποινές 

του ποδοσφαιριστή στο συγκεκριµένο αγώνα. 

 

 
Εικόνα 3.59 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.26.  Περίπτωση Χρήσης: Εισαγωγή Ποινών Σωµατείων για 
 Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.60 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης, ο χρήστης ορίζει την επιβαλλόµενη ποινή 

ενός σωµατείου, από την πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ., όπως αυτή 

εκτιµάται από τις παρατηρήσεις του διαιτητή στο φύλλο αγώνα. ∆ηλαδή, 

ορίζονται οι αφαιρούµενοι βαθµοί ενός σωµατείου, λόγω αντιαθλητικής 

συµπεριφοράς των ποδοσφαιριστών, των φιλάθλων ή των παραγόντων του. 

 
Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Για να καταχωρηθεί η ποινή ενός σωµατείου σε κάποιον αγώνα, δεν πρέπει 

να πληρείται καµία προϋπόθεση. 

 
Αποτελέσµατα: 
Αποτέλεσµα αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να γίνουν οι κατάλληλες 

τροποποιήσεις στα δεδοµένα της Β∆, για να καταχωρηθούν οι αφαιρούµενοι 

βαθµοί του τιµωρηµένου σωµατείου, για κάποιο συγκεκριµένο αγώνα. 

Επίσης, διαγράφονται τα τυχόν καταχωρηµένα τέρµατα των σωµατείων και 

καθορίζονται σε δύο-µηδέν (2-0) εις βάρος του σωµατείου, που τιµωρήθηκε. 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα είχε µεγαλύτερη διαφορά από δύο, τότε 

παραµένει ως έχει. 

 
Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 

(1) Στην αρχή, ο χρήστης καθορίζει τον αγώνα για τον οποίο θα 

καταχωρηθούν ποινές σωµατείων. 

(2) Στη συνέχεια, εµφανίζονται το γηπεδούχο και το φιλοξενούµενο 

σωµατείο του επιλεγµένου αγώνα. 

(3) Ο χρηστής επιλέγει το σωµατείο για το οποίο επιθυµεί να 

καταχωρήσει ποινή. 
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(4) Ο χρηστής καθορίζει τους αφαιρούµενους βαθµούς για το επιλεγµένο 

σωµατείο. 

(5) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι επιλογές του, 

όσον αφορά τις ποινές των σωµατείων [Εν1]. 
(6) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη. 

(7) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις επιλογές του [Εν2]. 
(8) Γίνονται οι κατάλληλες ενηµερώσεις στη Β∆ µε τις επιλογές του 

χρήστη. 

 
Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία εισαγωγής ποινών 

σωµατείων στο συγκεκριµένο αγώνα. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τις 

ποινές των σωµατείων στο συγκεκριµένο αγώνα. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές του. 

Αποτέλεσµα: : ∆εν τροποποιείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τις 

ποινές των σωµατείων στο συγκεκριµένο αγώνα. Ο χρήστης 

παραµένει στην ίδια οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.61 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.27. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή - ∆ιαγραφή Ποινών 
 Σωµατείων για Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.62 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται προβολή των ποινών των 

σωµατείων για ένα συγκεκριµένο αγώνα. ∆ηλαδή, προβάλλονται οι 

αφαιρούµενοι βαθµοί για το τιµωρηµένο σωµατείο. Παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα στο χρήστη να διαγράψει τις ποινές των σωµατείων, για το 

συγκεκριµένο αγώνα. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να προβληθούν οι ποινές των σωµατείων, για κάποιο συγκεκριµένο 

αγώνα, θα πρέπει, προηγουµένως, να έχουν καταχωρηθεί. 

Αποτελέσµατα: 
Εάν γίνεται απλή προβολή των ποινών των σωµατείων για κάποιο 

συγκεκριµένο αγώνα, τότε δεν τροποποιούνται τα αποθηκευµένα δεδοµένα 

στη Β∆. Εάν όµως ο χρήστης επιλέξει τη διαγραφή των καταχωρηµένων 

ποινών, τότε ενηµερώνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη Β∆, καθορίζοντας 

τους αφαιρούµενους βαθµούς του τιµωρηµένου σωµατείου σε µηδέν, καθώς 

και το αποτέλεσµα του αγώνα σε ισόπαλο µε µηδενικά τέρµατα. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Ο χρήστης επιλέγει τον αγώνα, που επιθυµεί. 

(2) Εµφανίζονται οι ποινές των σωµατείων για τον επιλεγµένο αγώνα. 

(3) Ο χρήστης επιλέγει τη διαγραφή των καταχωρηµένων ποινών [Εν1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωση της διαγραφής των ποινών των 

σωµατείων. 

(5) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή [Εν2]. 
(6) Πραγµατοποιείται η διαγραφή και εµφανίζεται µήνυµα ενηµέρωσης 

του χρήστη. 
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Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιλέγει τη διαγραφή των ποινών. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται οι ποινές από τη Β∆ και ο χρήστης 

επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη. 

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφή. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται οι ποινές από τη Β∆ και ο χρήστης 

παραµένει στην ίδια οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.63 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 
 
3.28. Περίπτωση Χρήσης: Εισαγωγή Ορισµού ∆ιαιτητών για 
 Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.64 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 
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Σύντοµη Περιγραφή: 
Με αυτή την περίπτωση χρήσης, ο χρήστης ορίζει την τριάδα των διαιτητών 

που διευθύνει κάποιον αγώνα. ∆ηλαδή, ορίζει τον κύριο διαιτητή και τους 

δύο βοηθούς διαιτητές για τον επιλεγµένο αγώνα. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Για να γίνει ο ορισµός των διαιτητών ενός αγώνα δεν απαιτείται η πλήρωση 

καµίας προϋπόθεσης. 

Αποτελέσµατα: 
Αποτέλεσµα αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να γίνουν οι κατάλληλες 

εγγραφές στη Β∆ για τους διαιτητές, που διευθύνουν κάποιο συγκεκριµένο 

αγώνα. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή, ο χρήστης καθορίζει τον αγώνα για τον οποίο θα 

καταχωρηθεί ο ορισµός των διαιτητών του. 

(2) Στη συνέχεια, εµφανίζονται 3 λίστες µε τους εν ενεργεία διαιτητές για 

να πραγµατοποιήσει ο χρήστης την επιλογή του για τον κύριο 

διαιτητή και τους δύο βοηθούς διαιτητές, του συγκεκριµένου αγώνα. 

(3) Ο χρηστής επιλέγει τον κύριο διαιτητή και τους δύο βοηθούς 

διαιτητές από τις αντίστοιχες λίστες. 

(4) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι επιλογές του, 

όσον αφορά τον ορισµό διαιτητών που επέλεξε [Εν1]. 
(5) Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των επιλογών του χρήστη [Εξ1]. 
(6) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη. 

(7) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις επιλογές του [Εν2]. 
(8) Γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη Β∆ µε τις επιλογές του χρήστη. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία εισαγωγής ορισµού 

διαιτητών για το συγκεκριµένο αγώνα. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τους 

διαιτητές του συγκεκριµένου αγώνα. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις επιλογές του. 

Αποτέλεσµα: ∆εν καταχωρείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τους 

διαιτητές του συγκεκριµένου αγώνα. 
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Ροές Εξαιρέσεων:  

[Εξ1]: Ο έλεγχος εγκυρότητας αποτυγχάνει. Αυτό συµβαίνει όταν δεν 

έχουν επιλεγεί διαφορετικά πρόσωπα για τον κύριο διαιτητή και τους 

δύο βοηθούς διαιτητές του αγώνα. 

Αποτέλεσµα: Εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος στο οποίο 

προτρέπεται ο χρήστης να διαφοροποιήσει τις επιλογές του. 

 

 

 
Εικόνα 3.65 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

Ο έλεγχος εγκυρότητας της επιλογής των διαιτητών απεικονίζεται στο 

διάγραµµα δραστηριότητας της εικόνας 3.66. 
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Εικόνα 3.66 – ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας 

 
3.29. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή και ∆ιαγραφή Ορισµού 
 ∆ιαιτητών για Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.67 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται προβολή του ορισµού των διαιτητών 

ενός συγκεκριµένου αγώνα. ∆ηλαδή, προβάλλονται ο κύριος διαιτητής, 

καθώς και οι δύο βοηθοί διαιτητή για ένα συγκεκριµένο αγώνα. Παράλληλα 

δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαγράψει τον υπάρχοντα ορισµό 

διαιτητών. 
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Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να προβληθεί ο ορισµός διαιτητών για κάποιο συγκεκριµένο αγώνα, θα 

πρέπει προηγουµένως να έχουν καταχωρηθεί. 

Αποτελέσµατα: 
Σε περίπτωση απλής προβολής του ορισµού των διαιτητών για τον 

επιλεγµένο αγώνα, δε γίνεται καµία αλλαγή στα αποθηκευµένα δεδοµένα 

στη Β∆. Σε περίπτωση διαγραφής του ορισµού διαιτητών, διαγράφονται οι 

αντίστοιχες εγγραφές από τη Β∆. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Ο χρήστης επιλέγει τον αγώνα, που επιθυµεί. 

(2) Εµφανίζεται ο ορισµός των διαιτητών, δηλαδή ο κύριος διαιτητής και 

οι δύο βοηθοί διαιτητές, για τον επιλεγµένο αγώνα. 

(3) Ο χρήστης επιλέγει τη διαγραφή του ορισµού των διαιτητών [Εν1]. 
(4) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης της διαγραφής του ορισµού των 

διαιτητών. 

(5) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαγραφή [Εν2]. 
(6) Πραγµατοποιείται η διαγραφή και εµφανίζεται µήνυµα ενηµέρωσης 

του χρήστη. 

Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιλέγει τη διαγραφή του ορισµού των 

διαιτητών. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται οι εγγραφές των συµµετεχόντων 

διαιτητών του επιλεγµένου αγώνα από τη Β∆ και ο χρήστης 

επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη. 

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφή. 

Αποτέλεσµα: ∆ε διαγράφονται οι εγγραφές των συµµετεχόντων 

διαιτητών του επιλεγµένου αγώνα από τη Β∆ και ο χρήστης 

παραµένει στην ίδια οθόνη. 
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Εικόνα 3.68 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 
 
3.30.  Περίπτωση Χρήσης: Προβολή και Επεξεργασία Λοιπών 
 Στοιχείων Αγώνα 
 

 
Εικόνα 3.69 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται προβολή, άλλα παρέχεται και η 

δυνατότητα τροποποίησης, των λοιπών στοιχείων ενός αγώνα. Τα λοιπά 

στοιχεία ενός αγώνα είναι αυτά που περιλαµβάνονται στο φύλλο αγώνα και 

δε µεταχειρίζονται από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις χρήσης, που 

αφορούν τη διαχείριση των συνθέσεων, των τερµάτων, των αλλαγών, των 

καρτών, του ορισµού των διαιτητών και των ποινών ποδοσφαιριστών και 

σωµατείων. 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για τη ∆ιαχείριση Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 
∆άνης Ευάγγελος 

 
Σελίδα 92 

 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις:  
Για να προβληθούν ή να τροποποιηθούν τα λοιπά στοιχεία ενός αγώνα δεν 

απαιτείται η πλήρωση καµίας προϋπόθεσης. 

 
Αποτελέσµατα: 
Αποτέλεσµα αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να αποθηκεύονται στη Β∆ 

τα τροποποιηµένα στοιχεία που εισήχθησαν από το χρήστη. Εάν ο χρήστης 

δεν τροποποιήσει τα στοιχεία, τότε αυτά προβάλλονται και δεν γίνονται 

αλλαγές στα δεδοµένα της Β∆. 

 
Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 

(1) Στην αρχή, ο χρήστης καθορίζει τον αγώνα για τον οποίο επιθυµεί να 

προβληθούν ή να τροποποιηθούν τα λοιπά του στοιχεία. 

(2) Στη συνέχεια, εµφανίζεται η οθόνη µε το σύνολο των πεδίων και των 

αντίστοιχων καταχωρηµένων δεδοµένων για τα λοιπά στοιχεία του 

επιλεγµένου αγώνα. 

(3) Ο χρήστης τροποποιεί τα στοιχεία που επιθυµεί. 

(4) Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο για να καταχωρηθούν οι αλλαγές του, 

όσον αφορά τα λοιπά στοιχεία του επιλεγµένου αγώνα [Εν1]. 
(5) Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που πληκτρολογήθηκαν 

από το χρήστη [Εξ1]. 
(6) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των αλλαγών του 

χρήστη. 

(7) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τις αλλαγές του [Εν2]. 
(8) Γίνονται οι κατάλληλες ενηµερώσεις στη Β∆ µε τις αλλαγές του 

χρήστη. 

 
Εναλλακτικές Ροές:  

[Εν1]: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία τροποποίησης λοιπών 

στοιχείων του αγώνα. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τα λοιπά 

στοιχεία του αγώνα. 

[Εν2]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τις αλλαγές του. 

Αποτέλεσµα: ∆εν τροποποιείται καµία εγγραφή στη Β∆ για τα λοιπά 

στοιχεία του αγώνα. 
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Ροές Εξαιρέσεων:  
[Εξ1]: Τα στοιχεία που πληκτρολόγησε ο χρήστης δεν είναι έγκυρα. 

Ο έλεγχος εγκυρότητας αφορά το πεδίο της ηµεροµηνίας τέλεσης του 

αγώνα, για το εάν είναι ηµεροµηνία. 

Αποτέλεσµα: Εµφανίζεται µήνυµα, που ενηµερώνει το χρήστη για το 

σφάλµα, και παραµένει στην ίδια οθόνη για να τροποποιήσει την 

ηµεροµηνία αγώνα. 

 
Εικόνα 3.70 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 
3.31. Περίπτωση Χρήσης: Λήξη Τρέχουσας Αγωνιστικής 
Περιόδου – Έναρξη Νέας Αγωνιστικής Περιόδου 
 

 
Εικόνα 3.71 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται η λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής 

περιόδου, η δηµιουργία της επόµενης περιόδου, ο ορισµός της επόµενης 

περιόδου ως τρέχουσας και καταχωρούνται οι αναγκαίες εγγραφές των 

σωµατείων και των ποδοσφαιριστών αυτών για τη νέα περίοδο. 
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Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να πραγµατοποιηθεί αυτή η διαδικασία θα πρέπει όλοι οι προβλεπόµενοι 

αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό 

συµβαίνει όταν έχουν καταχωρηθεί τα τέρµατα όλων των προβλεπόµενων 

αγώνων της τρέχουσας περιόδου. 

Αποτελέσµατα: 
Η περίπτωση χρήσης έχει ως αποτέλεσµα την καταχώρηση όλων των 

εγγραφών στη Β∆ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι εγγραφές αυτές 

αφορούν τις εγγραφές των σωµατείων και των ποδοσφαιριστών για τη νέα 

περίοδο. Άλλο ένα αποτέλεσµα της εκτέλεσης της περίπτωσης χρήσης είναι 

ότι οι καταχωρηµένες εγγραφές της περιόδου που έληξε δεν µπορούν να 

τροποποιηθούν περαιτέρω. Απλά, τα δεδοµένα τους χρησιµοποιούνται για 

προβολές αποτελεσµάτων. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή της περίπτωσης χρήσης γίνεται έλεγχος για το εάν οι 

προβλεπόµενοι αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου έχουν 

ολοκληρωθεί. 

(2) Οι αγώνες ελέγχονται και είναι ολοκληρωµένοι [Εξ1]. 
(3) Εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης, πριν γίνει η λήξη της τρέχουσας 

περιόδου και η δηµιουργία της νέας. 

(4) Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη λήξη της τρέχουσας περιόδου [Εν1]. 
(5) ∆ηµιουργείται η εγγραφή της νέας περιόδου στη Β∆. 

(6) ∆ηµιουργούνται οι εγγραφές των σωµατείων και των 

ποδοσφαιριστών αυτών για τη νέα περίοδο. 

(7) Ορίζεται η νέα περίοδος ως τρέχουσα. 

(8) Το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα ότι δηµιουργήθηκε η νέα περίοδος 

επιτυχώς. 

Εναλλακτικές Ροές: 

[Εν1]: Ο χρήστης δεν επιβεβαιώνει τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. 

Αποτέλεσµα: Τερµατίζεται η περίπτωση χρήσης. 

Ροές Εξαιρέσεων: 
[Εξ1]: Οι προβλεπόµενοι αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής 

περιόδου δεν έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν έχουν καταχωρηθεί 

τέρµατα σε όλους τους αγώνες. 

Αποτέλεσµα: Ο χρήστης ενηµερώνεται ότι υπάρχουν αγώνες για 

τους οποίους δεν έχουν καταχωρηθεί αποτελέσµατα και τερµατίζεται 

η περίπτωση χρήσης. 
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Εικόνα 3.72 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 

 

 

3.32. Περίπτωση Χρήσης: Προβολή Βαθµολογίας Οµίλου 
 Πρωταθλήµατος 
 

 
Εικόνα 3.73 – ∆ιάγραµµα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντοµη Περιγραφή: 
Σε αυτή την περίπτωση χρήσης γίνεται προβολή της βαθµολογίας ενός 

οµίλου πρωταθλήµατος. Συγκεκριµένα, ο χρήστης επιλέγει την αγωνιστική 

περίοδο, το πρωτάθληµα αυτής και τον όµιλο πρωταθλήµατος που επιθυµεί 

και υπολογίζεται η βαθµολογία του οµίλου. Τα συνολικά µεγέθη, που 

υπολογίζονται για κάθε σωµατείο του οµίλου, αφορούν: 
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α) τον αριθµό αγώνων 

β) τους βαθµούς αγώνων 

γ) τους αφαιρούµενους βαθµούς λόγω ποινών 

δ) τους συνολικούς βαθµούς 

 ε) τον αριθµό νικών 

στ) τον αριθµό ισοπαλιών 

 ζ) τον αριθµό ηττών 

η) τον αριθµό τερµάτων που πέτυχε το σωµατείο, και 

θ) τον αριθµό τερµάτων που δέχθηκε το σωµατείο. 

Ο υπολογισµός αυτός γίνεται µε βάση την επιλογή του χρήστη για όλους 

τους αγώνες ή µόνο τους εντός έδρας αγώνες ή µόνο τους εκτός έδρας 

αγώνες των σωµατείων. 

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις: 
Για να προβληθεί η βαθµολογία ενός οµίλου πρωταθλήµατος, θα πρέπει να 

έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων του οµίλου και να έχουν 

καταχωρηθεί αποτελέσµατα στους αγώνες του οµίλου. 

Αποτελέσµατα: 
Η περίπτωση χρήσης δεν έχει καµία επίπτωση στα αποθηκευµένα δεδοµένα 

στη Β∆, δεδοµένου ότι γίνεται απλά ανάκτηση, επεξεργασία και προβολή 

δεδοµένων. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων: 
(1) Στην αρχή εµφανίζεται η οθόνη στην οποία ο χρήστης κάνει τις 

επιλογές του για την εµφάνιση της βαθµολογίας του οµίλου, που 

επιθυµεί. 

(2) Ο χρήστης επιλέγει την αγωνιστική περίοδο και εµφανίζονται τα 

πρωταθλήµατα της συγκεκριµένης αγωνιστικής περιόδου. 

(3) Εν συνεχεία, επιλέγει το πρωτάθληµα και εµφανίζονται οι όµιλοι του 

επιλεγµένου πρωταθλήµατος. 

(4) Έπειτα, επιλέγει τον όµιλο πρωταθλήµατος που επιθυµεί. 

(5) Τέλος, επιλέγει το υποσύνολο των αγώνων που θα χρησιµοποιηθεί 

για τον υπολογισµό των συνολικών µεγεθών της βαθµολογίας. Αυτή 

η επιλογή αφορά όλους τους αγώνες, µόνο τους εντός έδρας αγώνες 

ή µόνο τους εκτός έδρας αγώνες των σωµατείων. 

(6) Γίνονται οι κατάλληλοι υπολογισµοί των µεγεθών της βαθµολογίας 

για κάθε σωµατείο του επιλεγµένου οµίλου. 

(7) Γίνεται προβολή της βαθµολογίας του οµίλου. 
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Εικόνα 3.74 – ∆ιάγραµµα Ακολουθίας 
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3.33.  ∆ιάγραµµα Οντοτήτων – Σχέσεων   
 (Entities-Relations (E-R) diagram) 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται ο σχολιασµός των οντοτήτων και των σχέσεων 

του µοντέλου δεδοµένων που επιλέχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του 

πληροφοριακού συστήµατος. 

Για κάθε οντότητα παρουσιάζεται ο πίνακας µε τα πεδία της. Στον πίνακα 

αυτό αναγράφονται τα πεδία, ο τύπος δεδοµένων τους, καθώς και εάν είναι 

πρωτεύοντα ή ξένα κλειδιά11. Εάν υπάρχουν ξένα κλειδιά σε κάποια 

οντότητα, τότε παρουσιάζεται ένας δεύτερος πίνακας στον οποίο 

αναγράφονται τα πεδία και οι οντότητες αναφοράς των ξένων κλειδιών. 

Εκτός από την παρουσίαση των πινάκων, γίνεται σύντοµη περιγραφή της 

κάθε οντότητας, καθώς και σχολιασµός των κυριοτέρων πεδίων. 

Στο τέλος της ενότητας (υπο-ενότητα 3.33.19) απεικονίζεται το διάγραµµα 

των οντοτήτων και των σχέσεων του µοντέλου δεδοµένων. 

 

3.33.1. Οντότητα: Σωµατείο 
 

Στην οντότητα σωµατείο καταχωρούνται οι εγγραφές των σωµατείων. 

 

Οντότητα : ΣΩΜΑΤΕΙΟ (SWMATEIO) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Κωδικός Σωµατείου 
(Swmateio_ID) AUTONUMBER 0 Ναι Όχι 

Ονοµασία 
(Onomasia) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.1 

 

3.33.2. Οντότητα: Ποδοσφαιριστής 
 

Στην οντότητα ποδοσφαιριστής καταγράφονται οι ποδοσφαιριστές, ως 

φυσικά πρόσωπα. 

                                                 
11 Επιπλέον, στον πίνακα αυτό αναγράφονται µέσα σε παρενθέσεις τα ονόµατα των πεδίων 
όπως ονοµάστηκαν στο φυσικό αρχείο της Β∆, κατά την υλοποίηση του πληροφοριακού 
συστήµατος. 
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Οντότητα : ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ (PODOSFAIRISTHS) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Αριθµός ∆ελτίου 
(Arithmos_Deltiou_ID) AUTONUMBER 0 Ναι Όχι 

Επώνυµο 
(Epwnumo) NVARCHAR 50 Όχι Όχι 

Όνοµα 
(Onoma) NVARCHAR 50 Όχι Όχι 

Πατρώνυµο 
(Patrwnumo) NVARCHAR 50 Όχι Όχι 

Ηµεροµηνία Γέννησης 
(Hmeromhnia_Gennhshs) DATE 0 Όχι Όχι 

Υπηκοότητα 
(Yphkoothta) NVARCHAR 50 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.2 

 
3.33.3. Οντότητα: ∆ιαιτητής 

 

Στην οντότητα διαιτητής καταγράφονται οι διαιτητές, ως φυσικά 

πρόσωπα. 

 

Οντότητα : ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ (DIAITHTHS) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Κωδικός ∆ιαιτητή 
(Diaithths_ID) AUTONUMBER 0 Ναι Όχι 

Επώνυµο 
(Epwnymo) NVARCHAR 50 Όχι Όχι 

Όνοµα 
(Onoma) NVARCHAR 50 Όχι Όχι 

Πατρώνυµο 
(Patrwnumo) NVARCHAR 50 Όχι Όχι 

Ηµεροµηνία Γέννησης 
(Hmeromhnia_Gennhshs) DATETIME 0 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.3 

 
3.33.4. Οντότητα: Ρόλος ∆ιαιτητή 

 
Στην οντότητα ρόλος διαιτητή υπάρχουν οι εγγραφές για τους ρόλους 

που έχουν οι διαιτητές όταν συµµετέχουν σε κάποιον αγώνα. Οι ρόλοι αυτοί 

είναι οι εξής: 

 Κύριος ∆ιαιτητής 

 Α’ Βοηθός ∆ιαιτητή και 

 Β’ Βοηθός ∆ιαιτητή. 
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Οντότητα : ΡΟΛΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ (ROLOS_DIAITHTH) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Κωδικός Ρόλου ∆ιαιτητή 
(Rolos_Diaithth_ID) AUTONUMBER 0 Ναι Όχι 

Περιγραφή Ρόλου ∆ιαιτητή 
(Perigrafh_Rolou) NVARCHAR 50 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.4 

 

 

3.33.5. Οντότητα: Τύπος Συµµετοχής Ποδοσφαιριστή 
 

Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να πάρει µέρος σε έναν αγώνα ως τακτικός 

ή αναπληρωµατικός. Οι δύο αυτοί τύποι συµµετοχής ποδοσφαιριστή σε 

αγώνα είναι καταχωρηµένοι στην οντότητα τύπος συµµετοχής 

ποδοσφαιριστή. 

 

Οντότητα : ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
(TYPOS_SYMMETOXHS_PODOSFAIRISTH) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Κωδικός Τύπου Συµµετοχής 
(Tupos_Symmetoxhs_ID) AUTONUMBER 0 Ναι Όχι 

Περιγραφή Τύπου Συµµετοχής 
(Perigrafh_Typou_Summetoxhs) NVARCHAR 50 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.5 

 

 

3.33.6. Οντότητα: Κατηγορία Πρωταθλήµατος 
 

Στην οντότητα κατηγορία πρωταθλήµατος καταχωρούνται οι εγγραφές 

των κατηγοριών, στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται τα διάφορα 

πρωταθλήµατα. Ενδεικτικές εγγραφές είναι αυτές που αφορούν τις: 

 Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία, 

 Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία και 

 Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία. 
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Οντότητα : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
(KATHGORIA_PRWTATHLHMATOS) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

Μ
ήκ
ος

 

Π
ρω

τε
ύο

ν 
Κ
λε
ιδ
ί 

Ξέ
νο

 
Κ
λε
ιδ
ί 

Κωδικός Κατηγορίας Πρωταθλήµατος 
(Kathgoria_Prwtathlhmatos_ID) AUTONUMBER 0 Ναι Όχι 

Περιγραφή Κατηγορίας Πρωταθλήµατος 
(Perigrafh_Kathgorias_Prwtathlhmatos) VARCHAR 50 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.6 

 

3.33.7. Οντότητα: Αγωνιστική Περίοδος 
 

Στην οντότητα αγωνιστική περίοδος καταχωρούνται οι αγωνιστικές 

περίοδοι, στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται τα πρωταθλήµατα. 

∆εδοµένου ότι η κάθε αγωνιστική περίοδος καθορίζεται από το έτος έναρξης 

και λήξης της (π.χ. 1999-2000, 2000-2001 κ.ο.κ.), αρκεί να καταχωρηθεί ως 

πρωτεύων κλειδί το έτος έναρξης το οποίο είναι µοναδικό για κάθε εγγραφή 

αγωνιστικής περιόδου. Τα πεδία τρέχουσα και ολοκληρωµένη είναι τύπου 

Boolean12. Στο πεδίο τρέχουσα η αληθής (true) τιµή υποδηλώνει ότι η 

συγκεκριµένη περίοδος είναι η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος. Η αληθής 

(true) τιµή του πεδίου ολοκληρωµένη δείχνει ότι έχει ολοκληρωθεί η 

συγκεκριµένη αγωνιστική περίοδος. 

 

Οντότητα : ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (AGWNISTIKH_PERIODOS) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Έτος Έναρξης 
(Agwnistikh_Periodos_ID_Etos_Enar3hs) INTEGER 0 Ναι Όχι 

Τρέχουσα 
(Trexousa) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Ολοκληρωµένη 
(Oloklhrwmenh) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.7 

                                                 
12 Τα πεδία τύπου Boolean, ως γνωστόν, µπορούν να πάρουν δύο τιµές. Η µία τιµή είναι η 
«Αληθής» (true ή yes ή 1) και η άλλη είναι η «Ψευδής» (false ή no ή 0). 
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3.33.8. Οντότητα: Πρωτάθληµα 
 

Οντότητα : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (PRWTATHLHMA) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Έτος Έναρξης 
(Agwnistikh_Periodos_ID_Etos_Enar3hs) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός Κατηγορίας Πρωταθλήµατος 
(Kathgoria_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Αριθµός Οµίλων 
(Arithmos_Omilwn) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Βαθµοί Νίκης 
(Bathmoi_Nikhs) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Βαθµοί Ισοπαλίας 
(Bathmoi_Isopalias) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Βαθµοί Ήττας 
(Bathmoi_Httas) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.8 

 

Στην οντότητα πρωτάθληµα καταχωρούνται οι εγγραφές των 

πρωταθληµάτων. Πρωτεύον κλειδί της κάθε εγγραφής είναι το έτος έναρξης 

της αγωνιστικής περιόδου και ο κωδικός κατηγορίας πρωταθλήµατος. Με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η τήρηση των εγγραφών πρωταθληµάτων 

διαχρονικά. Επίσης, σε κάθε εγγραφή πρωταθλήµατος ορίζεται ο αριθµός 

των οµίλων του και το σύστηµα βαθµολόγησης του, όπως αυτό καθορίζεται 

από τους βαθµούς νίκης, ισοπαλίας και ήττας. Η τήρηση του συστήµατος 

βαθµολόγησης είναι σηµαντική επειδή αυτοί οι βαθµοί καθορίζουν τη 

βαθµολογία ενός οµίλου πρωταθλήµατος και όχι κάποιοι άλλοι 

προκαθορισµένοι βαθµοί. 

 
Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 

Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 
Έτος Έναρξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Έτος Έναρξης 
Κωδικός Κατηγορίας 
Πρωταθλήµατος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Κωδικός Κατηγορίας 
Πρωταθλήµατος 

Πίνακας 3.9 

 
3.33.9. Οντότητα: Όµιλος Πρωταθλήµατος 

 
Όπως έχει προαναφερθεί, κάθε πρωτάθληµα µπορεί να έχει έναν ή 

περισσότερους οµίλους. Έτσι, στην οντότητα όµιλος πρωταθλήµατος 

καταχωρούνται οι εγγραφές των οµίλων των πρωταθληµάτων. Για κάθε 

εγγραφή οµίλου πρωταθλήµατος καταχωρείται ο αριθµός του οµίλου και ο 
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αριθµός των σωµατείων του οµίλου. Επίσης, υπάρχει το πεδίο «Κλήρωση 

ΟΚ» το οποίο είναι τύπου Boolean και η αληθής τιµή του υποδηλώνει ότι, 

έχει γίνει η κλήρωση για το συγκεκριµένο όµιλο και έχει καταρτιστεί το 

πρόγραµµα αγώνων του. 

 

Οντότητα : ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
(OMILOS_PRWTATHLHMATOS) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

Μ
ήκ
ος

 

Π
ρω

τε
ύο

ν 
Κ
λε
ιδ
ί 

Ξέ
νο

 
Κ
λε
ιδ
ί 

Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID) AUTONUMBER 0 Ναι Όχι 

Έτος Έναρξης 
(Agwnistikh_Periodos_ID_Etos_Enar3hs) INTEGER 0 Όχι Ναι 

Κωδικός Κατηγορίας Πρωταθλήµατος 
(Kathgoria_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

Αριθµός Οµίλου 
(Arithmos_Omilou) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Αριθµός Σωµατείων Οµίλου 
(Arithmos_Omadwn_Omilou) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Κλήρωση ΟΚ 
(Klhrwsh) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.10 

 

Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 
Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 

Έτος Έναρξης ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Έτος Έναρξης 
Κωδικός Κατηγορίας 
Πρωταθλήµατος ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κωδικός Κατηγορίας 

Πρωταθλήµατος 
Πίνακας 3.11 

 

3.33.10. Οντότητα: Οµάδα 
 

Σύµφωνα µε την περιγραφή των διαδικασιών των Ε.Π.Σ., σε κάθε όµιλο 

πρωταθλήµατος µετέχουν κάποια σωµατεία. Έτσι, στην οντότητα οµάδα, 

καταχωρούνται οι εγγραφές των σωµατείων που µετέχουν στους διάφορους 

οµίλους πρωταθλήµατος. Επιπλέον, υπάρχει το πεδίο για τον αριθµό 

κλήρωσης, στο οποίο καταχωρείται ο αριθµός που πήρε το σωµατείο κατά 

την κλήρωση που διενεργήθηκε, για την κατάρτιση του προγράµµατος 

αγώνων. 
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Οντότητα : ΟΜΑ∆Α (OMADA) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός Σωµατείου 
(Swmateio_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Αριθµός Κλήρωσης 
(Arithmos_Klhrwshs) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.12 

 
Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 
Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 

Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος 

Κωδικός Σωµατείου ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κωδικός Σωµατείου 
Πίνακας 3.13 

 
3.33.11. Οντότητα: Ποδοσφαιριστής-Οµάδα 

 

Στην οντότητα ποδοσφαιριστής-οµάδα καταχωρούνται εγγραφές για τους 

ποδοσφαιριστές των σωµατείων για κάποια αγωνιστική περίοδο. 

 

Οντότητα : ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΟΜΑ∆Α (PODOSFAIRISTHS_OMADA) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός Σωµατείου 
(Swmateio_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Αριθµός ∆ελτίου 
(Arithmos_Deltiou_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Πίνακας 3.14 

 

Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 
Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 

Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος ΟΜΑ∆Α Κωδικός Οµίλου 

Πρωταθλήµατος 
Κωδικός Σωµατείου ΟΜΑ∆Α Κωδικός Σωµατείου 
Αριθµός ∆ελτίου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Αριθµός ∆ελτίου 

Πίνακας 3.15 
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3.33.12. Οντότητα: Αγωνιστική Ηµέρα 
 

Οντότητα : ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ (AGWNISTIKH_HMERA) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

Μ
ήκ
ος

 

Π
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τε
ύο

ν 
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ί 

Ξέ
νο

 
Κ
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ί 

Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Αριθµός Αγωνιστικής Ηµέρας 
(Arithmos_Agwnistikhs_Hmeras) INTEGER 0 Ναι Όχι 

Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος (Ρεπό) 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID_Swmateio_Repo) INTEGER 0 Όχι Ναι 

Κωδικός Σωµατείου (Ρεπό) 
(Swmateio_ID_Repo) INTEGER 0 Όχι Ναι 

Πίνακας 3.16 

 

Οι αγώνες των οµίλων πραγµατοποιούνται στα πλαίσια αγωνιστικών 

ηµερών. Στην οντότητα αγωνιστική ηµέρα καταχωρούνται οι εγγραφές των 

αγωνιστικών ηµερών των οµίλων. Επιπλέον, όπως έχει προαναφερθεί στην 

ενότητα της περιγραφή των διαδικασιών των Ε.Π.Σ., στους οµίλους µε 

περιττό αριθµό σωµατείων κάποιο σωµατείο έχει ρεπό για κάθε αγωνιστική 

ηµέρα. Η καταχώρηση αυτής της πληροφορίας γίνεται στα πεδία «Κωδικός 

Οµίλου Πρωταθλήµατος (ρεπό)» και «Κωδικός Σωµατείου (ρεπό)». 

 

Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 
Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 

Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος 

Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος (Ρεπό) ΟΜΑ∆Α Κωδικός Οµίλου 

Πρωταθλήµατος 
Κωδικός Σωµατείου (Ρεπό) ΟΜΑ∆Α Κωδικός Σωµατείου 

Πίνακας 3.17 

 

3.33.13. Οντότητα: ∆ιαιτητής – Αγώνας 
 

Στην οντότητα διαιτητής – αγώνας καταχωρούνται οι εγγραφές των 

διαιτητών που παίρνουν µέρος σε αγώνα. 
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Οντότητα : ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ (DIAITHTHS_AGWNAS) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Κωδικός Αγώνα 
(Agwnas_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός ∆ιαιτητή 
(Diaithths_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός Ρόλου ∆ιαιτητή 
(Rolos_Diaithth_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Πίνακας 3.18 

 

Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 
Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 

Κωδικός Αγώνα ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Αγώνα 
Κωδικός ∆ιαιτητή ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ Κωδικός ∆ιαιτητή 
Κωδικός Ρόλου ∆ιαιτητή ΡΟΛΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ Κωδικός Ρόλου ∆ιαιτητή 

Πίνακας 3.19 

 
3.33.14. Οντότητα: Ποδοσφαιριστής - Αγώνας 

 

Οντότητα : ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ (PODOSFAIRISTHS_AGWNAS) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Κωδικός Αγώνα 
(Agwnas_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός Σωµατείου 
(Swmateio_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Αριθµός ∆ελτίου 
(Arithmos_Deltiou_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός Τύπου Συµµετοχής 
(Tupos_Summetoxhs_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

Λεπτό Α' Κίτρινης Κάρτας 
(Lepto_A_Kitrinhs_Kartas) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Λεπτό Β' Κίτρινης Κάρτας 
(Lepto_B_Kitrinhs_Kartas) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Λεπτό Κόκκινης Κάρτας 
(Lepto_Kokkinhs_Kartas) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Αριθµός Φανέλας 
(Arithmos_Fanelas) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Ποινή 
(Poinh) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.20 
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Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 
Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 

Κωδικός Αγώνα ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Αγώνα 
Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΟΜΑ∆Α Κωδικός Οµίλου 

Πρωταθλήµατος 
Κωδικός Σωµατείου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΟΜΑ∆Α Κωδικός Σωµατείου 
Αριθµός ∆ελτίου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΟΜΑ∆Α Αριθµός ∆ελτίου 
Κωδικός Τύπου 
Συµµετοχής 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

Κωδικός Τύπου 
Συµµετοχής 

Πίνακας 3.21 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, σε κάθε αγώνα παίρνει µέρος ένα υποσύνολο 

των ποδοσφαιριστών του κάθε αγωνιζόµενου σωµατείου13. Οι εγγραφές των 

συµµετεχόντων ποδοσφαιριστών των σωµατείων στους διάφορους αγώνες 

καταχωρούνται στην οντότητα ποδοσφαιριστής – αγώνας. Επίσης, στις 

εγγραφές αυτές τηρούνται στοιχεία που αφορούν τον αριθµό φανέλας των 

ποδοσφαιριστών, τον τύπο συµµετοχής τους, τις παρατηρήσεις τους µε 

κίτρινη ή κόκκινη κάρτα και την ποινή, που πιθανόν τους έχει επιβληθεί από 

την πειθαρχική επιτροπή. 

 

 

3.33.15. Οντότητα: Αλλαγή 
 

Ως γνωστόν, το κάθε αγωνιζόµενο σωµατείο ενός αγώνα µπορεί να 

αντικαταστήσει τρεις τακτικούς ποδοσφαιριστές µε τρεις αναπληρωµατικούς. 

Στην οντότητα αλλαγή καταχωρούνται οι εγγραφές των αλλαγών των 

ποδοσφαιριστών που πραγµατοποιούν τα σωµατεία στους διάφορους 

αγώνες τους. Συγκεκριµένα, σε κάθε εγγραφή αλλαγής τηρούνται τα στοιχεία 

των δύο ποδοσφαιριστών που παίρνουν µέρος στην αλλαγή και το λεπτό 

στο οποίο πραγµατοποιείται η αλλαγή. 

                                                 
13 Εκτός εάν ο συνολικός αριθµός των ποδοσφαιριστών του σωµατείου είναι µικρός, µε 
αποτέλεσµα να αγωνίζεται στους αγώνες του σωµατείου το σύνολο των ποδοσφαιριστών, 
που του ανήκουν. 
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Οντότητα : ΑΛΛΑΓΗ (ALLAGH) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

Μ
ήκ
ος

 

Π
ρω

τε
ύο

ν 
Κ
λε
ιδ
ί 

Ξέ
νο

 
Κ
λε
ιδ
ί 

Κωδικός Αλλαγής 
(Allagh_ID) AUTONUMBER 0 Ναι Όχι 

(Είσοδος) Κωδικός Αγώνα 
(In_Agwnas_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Είσοδος) Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(In_Omilos_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Είσοδος) Κωδικός Σωµατείου 
(In_Swmateio_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Είσοδος) Αριθµός ∆ελτίου 
(In_Arithmos_Deltiou_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Έξοδος) Κωδικός Αγώνα 
(Out_Agwnas_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Έξοδος) Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(Out_Omilos_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Έξοδος) Κωδικός Σωµατείου 
(Out_Swmateio_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Έξοδος) Αριθµός ∆ελτίου 
(Out_Arithmos_Deltiou_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

Λεπτό Αλλαγής 
(Lepto_Allaghs) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.22 

 

 

Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 
Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 

(Είσοδος) Κωδικός Αγώνα ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Αγώνα 
(Είσοδος) Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Οµίλου 

Πρωταθλήµατος 
(Είσοδος) Κωδικός Σωµατείου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Σωµατείου 
(Είσοδος) Αριθµός ∆ελτίου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Αριθµός ∆ελτίου 
(Έξοδος) Κωδικός Αγώνα ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Αγώνα 
(Έξοδος) Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Οµίλου 

Πρωταθλήµατος 
(Έξοδος) Κωδικός Σωµατείου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Σωµατείου 
(Έξοδος) Αριθµός ∆ελτίου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Αριθµός ∆ελτίου 

Πίνακας 3.23 
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3.33.16. Οντότητα: Τέρµα 

 

Οι αγωνιζόµενοι ποδοσφαιριστές ενός σωµατείου σε κάποιο αγώνα είναι 

πιθανό να επιτύχουν τέρµα. Η καταγραφή των τερµάτων γίνεται στην 

οντότητα τέρµα και συγκεκριµένα σε κάθε εγγραφή τέρµατος καταγράφεται 

το πρωτεύον κλειδί της εγγραφής του ποδοσφαιριστή στην οντότητα 

ποδοσφαιριστής-αγώνας και το λεπτό επίτευξης του τέρµατος. 

 

Οντότητα : ΤΕΡΜΑ (TERMA) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Μήκος Πρωτεύον 
Κλειδί 

Ξένο 
Κλειδί 

Κωδικός Αγώνα 
(Agwnas_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Κωδικός Σωµατείου 
(Swmateio_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Αριθµός ∆ελτίου 
(Arithmos_Deltiou_ID) INTEGER 0 Ναι Ναι 

Λεπτό Τέρµατος 
(Lepto_Termatos) INTEGER 0 Ναι Όχι 

Πίνακας 3.24 

 

Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 
Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 

Κωδικός Αγώνα ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Αγώνα 
Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Οµίλου 

Πρωταθλήµατος 
Κωδικός Σωµατείου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Κωδικός Σωµατείου 
Αριθµός ∆ελτίου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ Αριθµός ∆ελτίου 

Πίνακας 3.25 

 

 

3.33.17. Οντότητα: Αγώνας 
 

Στην οντότητα αγώνας καταχωρούνται τα στοιχεία των αγώνων, που δεν 

καταγράφονται στις προαναφερθείσες οντότητες, που σχετίζονται µε αυτή 

του αγώνα (π.χ. στις οντότητες ποδοσφαιριστής-αγώνας, τέρµα, αλλαγή, 

διαιτητής-αγώνας). Η οντότητα αγώνας αποτελείται από δύο κατηγορίες 

πεδίων. 
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Η πρώτη κατηγορία πεδίων περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιέχονται 

στο φύλλο αγώνα και συγκεκριµένα είναι τα γενικά στοιχεία του αγώνα (π.χ. 

ηµεροµηνία αγώνα, πόλη, γήπεδο κ.α.), τα αγωνιζόµενα σωµατεία, ο 

αριθµός των τερµάτων που πέτυχαν τα σωµατεία στον αγώνα, καθώς και οι 

λοιπές πληροφορίες για τα αγωνιζόµενα σωµατεία (π.χ. προπονητής, 

γιατρός κ.α.). 

Η δεύτερη κατηγορία πεδίων περιλαµβάνει αυτά στα οποία καταγράφεται 

η κατάσταση των εγγραφών των οντοτήτων που σχετίζονται µε την οντότητα 

του αγώνα. Η τήρηση αυτών των πεδίων είναι αναγκαία, επειδή ο 

σχεδιασµός της εφαρµογής είναι τέτοιος που απαιτεί αυτή την 

πληροφόρηση. Τα πεδία που επιτυγχάνουν αυτή τη λειτουργία είναι τύπου 

Boolean και η σηµασία της αληθής (true) τιµής περιγράφεται στον πίνακα 

3.2614. 

 

 

 

Πεδίο Αληθής (true) Τιµή  

Συνθέσεις Γηπεδούχου ΟΚ έχει καταχωρηθεί η σύνθεση του 
γηπεδούχου σωµατείου 

Συνθέσεις Φιλοξενούµενου ΟΚ έχει καταχωρηθεί η σύνθεση του 
φιλοξενούµενου σωµατείου 

Τέρµατα Γηπεδούχου ΟΚ 
έχουν καταχωρηθεί τα τέρµατα των 
ποδοσφαιριστών του γηπεδούχου 
σωµατείου 

Τέρµατα Φιλοξενούµενου ΟΚ 
έχουν καταχωρηθεί τα τέρµατα των 
ποδοσφαιριστών του φιλοξενούµενου 
σωµατείου 

Αλλαγές Γηπεδούχου ΟΚ 
έχουν καταχωρηθεί οι αλλαγές των 
ποδοσφαιριστών του γηπεδούχου 
σωµατείου 

Αλλαγές Φιλοξενούµενου ΟΚ 
έχουν καταχωρηθεί οι αλλαγές των 
ποδοσφαιριστών του φιλοξενούµενου 
σωµατείου 

∆ιαιτητές ΟΚ έχει καταχωρηθεί ο ορισµός των 
διαιτητών για τον αγώνα 
Πίνακας 3.26 

 

 

                                                 
14 Η ψευδής (false) τιµή των πεδίων έχει ακριβώς την αντίθετη σηµασία. 
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Οντότητα : ΑΓΩΝΑΣ (AGWNAS) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

Μ
ήκ
ος

 

Π
ρω

τε
ύο

ν 
Κ
λε
ιδ
ί 

Ξέ
νο

 
Κ
λε
ιδ
ί 

Κωδικός Αγώνα 
(Agwnas_ID) AUTONUMBER 0 Ναι Όχι 

Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID) INTEGER 0 Όχι Ναι 

Αριθµός Αγωνιστικής Ηµέρας 
(Arithmos_Agwnistikhs_Hmeras) INTEGER 0 Όχι Ναι 

Ηµεροµηνία Αγώνα 
(Hmeromhnia) DATE 0 Όχι Όχι 

Γήπεδο 
(Ghpedo) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Πόλη 
(Polh) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Ώρα Προγραµµατισµένης Έναρξης 
(Wra_Programathismenhs_Enarkshs) CHAR 5 Όχι Όχι 

Ώρα Πραγµατικής Έναρξης 
(Wra_Pragmatikhs_Enarkshs) CHAR 5 Όχι Όχι 

∆ιάρκεια Αγώνα 
(Diarkeia_Agwna) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Παρατηρητής 
(Parathrhths) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Βοηθός Παρατηρητή 
(Bohthos_Parathrhth) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Γιατρός Αγώνα 
(Giatros_Agwna) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

(Γηπεδούχος) Κωδικός Οµίλου Πρωταθλήµατος 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID_Ghpedouxou) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Γηπεδούχος) Κωδικός Σωµατείου 
(Swmateio_ID_Ghpedouxos) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Φιλοξενούµενος) Κωδικός Οµίλου 
(Omilos_Prwtathlhmatos_ID_Filoksenoumenou) INTEGER 0 Όχι Ναι 

(Φιλοξενούµενος) Κωδικός Σωµατείου 
(Swmateio_ID_Filoksenoumenos) INTEGER 0 Όχι Ναι 

Τέρµατα Γηπεδούχου 
(Termata_Ghpedouxou) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Τέρµατα Φιλοξενούµενου 
(Termata_Filoksenoumenou) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Παρατηρήσεις ∆ιαιτητή 
(Parathrhseis_Diaithth) NVARCHAR 4000 Όχι Όχι 

Γιατρός Γηπεδούχου 
(Giatros_Ghpedouxou_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Εκπρόσωπος Γηπεδούχου 
(Ekproswpos_Ghpedouxou_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Μασέρ Γηπεδούχου 
(Maser_Ghpedouxou_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Προπονητής Γηπεδούχου 
(Proponhths_Ghpedouxou_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 
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Οντότητα : ΑΓΩΝΑΣ (AGWNAS) 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

Μ
ήκ
ος

 

Π
ρω

τε
ύο

ν 
Κ
λε
ιδ
ί 

Ξέ
νο

 
Κ
λε
ιδ
ί 

Βοηθός Προπονητή Γηπεδούχου 
(Bohthos_Proponhth_Ghpedouxou_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Γιατρός Φιλοξενούµενου 
(Giatros_Filoksenoumenhs_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Εκπρόσωπος Φιλοξενούµενου 
(Ekproswpos_Filoksenoumenhs_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Μασέρ Φιλοξενούµενου 
(Maser_Filoksenoumenhs_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Προπονητής Φιλοξενούµενου 
(Proponhths_Filoksenoumenhs_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Βοηθός Προπονητή Φιλοξενούµενου 
(Bohthos_Proponhth_Filoksenoumenhs_Omadas) NVARCHAR 100 Όχι Όχι 

Συνθέσεις Γηπεδούχου ΟΚ 
(Suntheseis_Ghpedouxos) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Συνθέσεις Φιλοξενούµενου ΟΚ 
(Suntheseis_Filoksenoumenos) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Τέρµατα Γηπεδούχου ΟΚ 
(Termata_G_OK) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Τέρµατα Φιλοξενούµενου ΟΚ 
(Termata_F_OK) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Αλλαγές Γηπεδούχου ΟΚ 
(Allagh_G_OK) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Αλλαγές Φιλοξενούµενου ΟΚ 
(Allagh_F_OK) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Ποινή Γηπεδούχου 
(Poinh_Ghpedouxou) INTEGER 0 Όχι Όχι 

Ποινή Φιλοξενούµενου 
(Poinh_Filoksenoumenou) INTEGER 0 Όχι Όχι 

∆ιαιτητές ΟΚ 
(Diaithtes_OK) BOOLEAN 0 Όχι Όχι 

Πίνακας 3.27 

Οντότητες και Πεδία Αναφοράς Ξένων Κλειδιών 
Πεδίο Οντότητα Αναφοράς Πεδίο Αναφοράς 

Κωδικός Οµίλου 
Πρωταθλήµατος ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ Κωδικός Οµίλου 

Πρωταθλήµατος 
Αριθµός 
Αγωνιστικής Ηµέρας ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ Αριθµός 

Αγωνιστικής Ηµέρας 
(Γηπεδούχος) Κωδικός 
Οµίλου Πρωταθλήµατος ΟΜΑ∆Α Κωδικός Οµίλου 

Πρωταθλήµατος 
(Γηπεδούχος) 
Κωδικός Σωµατείου ΟΜΑ∆Α Κωδικός Σωµατείου 

(Φιλοξενούµενος) Κωδικός 
Οµίλου Πρωταθλήµατος ΟΜΑ∆Α Κωδικός Οµίλου 

Πρωταθλήµατος 
(Φιλοξενούµενος) 
Κωδικός Σωµατείου ΟΜΑ∆Α Κωδικός Σωµατείου 

Πίνακας 3.28 
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3.33.18. Σχέσεις του Μοντέλου ∆εδοµένων 
 

Οντότητα Α 

Π
λη
θά
ρι
θµ
ος

 Α
 

Συνδετική Φράση 

Συ
νδ
εσ
ιµ
ότ
ητ
α 

Π
λη
θά
ρι
θµ
ος

 Α
 

Οντότητα Β 

ΑΓΩΝΑΣ 1:Ν διευθύνει 1:Ν 1:1 ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ 

ΑΓΩΝΑΣ 1:Ν παίρνει µέρος 1:Ν 1:1 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-
ΑΓΩΝΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 1:Ν αποτελείται από 1:Ν 1:1 ΑΓΩΝΑΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 0:Ν διοργανώνεται στα 

πλαίσια 1:Ν 1:1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 0:Ν παίρνει µέρος σε αγώνα 1:Ν 1:1 ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 0:Ν διοργανώνεται στα 

πλαίσια 1:Ν 1:1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΟΜΑ∆Α 0:Ν Γηπεδούχος Αγώνα 1:Ν 1:1 ΑΓΩΝΑΣ 

ΟΜΑ∆Α 0:Ν Φιλοξενούµενος Αγώνα 1:Ν 1:1 ΑΓΩΝΑΣ 

ΟΜΑ∆Α 0:Ν έχει ρεπό 1:Ν 0:1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

ΟΜΑ∆Α 0:Ν ανήκει 1:Ν 1:1 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-
ΟΜΑ∆Α 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1:Ν αποτελείται από 1:Ν 1:1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1:Ν συµµετέχει σε όµιλο 1:Ν 1:1 ΟΜΑ∆Α 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 1:Ν συµµετέχει σε σωµατείο 1:Ν 1:1 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-
ΟΜΑ∆Α 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-
ΑΓΩΝΑΣ 0:Ν εξέρχεται από τον αγώνα 1:Ν 1:1 ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-
ΑΓΩΝΑΣ 0:Ν εισέρχεται στον αγώνα 1:Ν 1:1 ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-
ΑΓΩΝΑΣ 0:Ν επιτυγχάνει 1:Ν 1:1 ΤΕΡΜΑ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-
ΟΜΑ∆Α 0:Ν συµµετέχει σε αγώνα 1:Ν 1:1 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-

ΑΓΩΝΑΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1:Ν αποτελείται από 1:Ν 1:1 ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΡΟΛΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 1:Ν συµµετοχή ως 1:Ν 1:1 ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΑΓΩΝΑΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 0:Ν παίρνει µέρος σε όµιλο 1:Ν 1:1 ΟΜΑ∆Α 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

1:Ν συµµετοχή ως 1:Ν 1:1 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-
ΑΓΩΝΑΣ 

Πίνακας 3.29 
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3.33.19. ∆ιάγραµµα του Μοντέλου ∆εδοµένων 
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4. Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήµατος 
 

Για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος χρησιµοποιήθηκε το 

Visual Studio.Net της Microsoft και συγκεκριµένα η γλώσσα 

προγραµµατισµού Visual Basic.Net. Για την ανάπτυξη της Β∆ επιλέχθηκε o 

SQL Server 2000 της Microsoft. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή τα δύο αυτά 

εργαλεία µπορούν να συνεργαστούν πολύ καλά, δεδοµένου ότι είναι 

κατασκευασµένα από την ίδια εταιρία. Ο SQL Server 2000 είναι από τα πιο 

διαδεδοµένα προγράµµατα ανάπτυξης και διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

και χρησιµοποιείται σε πάρα πολλές επαγγελµατικές εφαρµογές. Το Visual 
Studio.Net αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωµένα 

περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρµογών για την πλατφόρµα των Windows, 

αλλά και για εφαρµογές βασισµένες στο διαδίκτυο (web based applications). 

Η υλοποίηση του συστήµατος έγινε µε βάση την ανάλυση του, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η εφαρµογή που υλοποιήθηκε 

καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων χρήσης που αναλύθηκαν. 

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται παρουσίαση και σχολιασµός της 

εφαρµογής που αναπτύχθηκε. Η παρουσίαση αυτή γίνεται στα πλαίσια των 

οθονών της εφαρµογής και σχολιάζεται ο τρόπος λειτουργίας τους, αλλά και 

οι αλληλεπιδράσεις τους µε τη Β∆. Στόχος λοιπόν αυτής της παρουσίασης 

είναι η περιγραφή των βασικών οθονών της εφαρµογής και των κυριοτέρων 

οθονών σφαλµάτων και επιβεβαιώσεων15. 

 

4.1. Αρχική Οθόνη της Εφαρµογής 
 

Η αρχική οθόνη της εφαρµογής αποτελεί το πάνελ µέσω του οποίου ο 

χρήστης αλληλεπιδρά µε το σύστηµα. Η προσέγγιση, που ακολουθήθηκε, 

ήταν να κατηγοριοποιηθούν οι διάφορες διαδικασίες, έτσι ώστε να υπάρχει 

ένα κεντρικό µενού επιλογών, που θα εµφανίζει τις διαδικασίες 

οµαδοποιηµένες. Το µενού µε το σύνολο των επιλογών χρήσης του 

συστήµατος απεικονίζονται στην εικόνα 4.1. Οι επιλογές αυτές 

περιλαµβάνουν τη διαχείριση των: 

                                                 
15 ∆εν αναφέρονται όλες οι περιπτώσεις σφαλµάτων και επιβεβαιώσεων των διαφόρων 
χρήσεων του συστήµατος, δεδοµένου ότι έχουν αναφερθεί στην ενότητα της ανάλυσης. 
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 ποδοσφαιριστών 

 σωµατείων 

 διαιτητών 

 πρωταθληµάτων 

 οµίλων 

 αγώνων 

 βαθµολογιών 

 κατηγοριών και 

 αγωνιστικών περιόδων. 

 

Οι οθόνες των επιλογών αυτών σχολιάζονται αναλυτικά στις επόµενες 

ενότητες. 

 

 
Εικόνα 4.1 

 

4.2. ∆ιαχείριση Ποδοσφαιριστών 
 

Το µενού διαχείρισης ποδοσφαιριστών, όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα 

4.2, περιλαµβάνει τις παρακάτω επιλογές χρήσης του συστήµατος: 

 

1. Προσθήκη νέου ποδοσφαιριστή 

2. Προβολή και επεξεργασία στοιχείων ποδοσφαιριστών 

3. Καταχώρηση µεταγραφής ποδοσφαιριστή 
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Εικόνα 4.2 

 

4.2.1. Επιλογή Προσθήκης Ποδοσφαιριστή 
 

Κατά την επιλογή προσθήκης νέου ποδοσφαιριστή εµφανίζεται η οθόνη 

της εικόνας 4.3. 

 

 
Εικόνα 4.3 

 

Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία του 

ποδοσφαιριστή και επιλέγει το σωµατείο στο οποίο ανήκει. Με το πάτηµα 

του κουµπιού καταχώρησης, γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των εισαχθέντων 

στοιχείων. Σε περίπτωση αποτυχίας του ελέγχου εµφανίζεται το κατάλληλο 

µήνυµα σφάλµατος. Για παράδειγµα, εάν πληκτρολογηθεί αριθµός δελτίου 

που έχει καταχωρηθεί σε άλλον ποδοσφαιριστή, εµφανίζεται το µήνυµα της 

εικόνας 4.4. 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για τη ∆ιαχείριση Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 
∆άνης Ευάγγελος 

 
Σελίδα 118 

 
Εικόνα 4.4 

Στην περίπτωση που όλα τα στοιχεία είναι έγκυρα, εµφανίζεται η οθόνη 

επιβεβαίωσης, µε το σύνολο των στοιχείων που εισήχθησαν από το χρήστη 

(εικόνα 4.5). Η επιβεβαίωση του µηνύµατος έχει ως αποτέλεσµα την 

καταχώρηση της εγγραφής στη Β∆. 

 

 
Εικόνα 4.5 

 
4.2.2.  Επιλογή Προβολής και Επεξεργασίας Στοιχείων 
 Ποδοσφαιριστών 

 

Κατά την επιλογή προβολής και επεξεργασίας στοιχείων 

ποδοσφαιριστών εµφανίζεται η οθόνη της εικόνας 4.6. 

 

 
Εικόνα 4.6 
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Στην οθόνη αυτή ο χρήστης επιλέγει το σωµατείο που επιθυµεί και 

εµφανίζεται η λίστα των ποδοσφαιριστών του σωµατείου. Έπειτα, 

επιλέγοντας τον ποδοσφαιριστή που επιθυµεί, εµφανίζονται τα στοιχεία του 

στα αντίστοιχα πεδία. 

Επιπλέον, από την οθόνη προβολής ποδοσφαιριστών είναι δυνατή η 

προβολή στατιστικών και η τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων του 

επιλεγµένου ποδοσφαιριστή.  

 

 
Εικόνα 4.7 

 

Κατά την προβολή των στατιστικών στοιχείων εµφανίζεται η οθόνη της 

εικόνας 4.7, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων 

του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή, καθώς και τα στατιστικά του στοιχεία που 

αφορούν: 

α) τα τέρµατα, που έχει επιτύχει, 

β) τις κίτρινες κάρτες, που έχει δεχθεί, 

γ) τις κόκκινες κάρτες που έχει δεχθεί, 

δ) τους αποκλεισµούς του από αγώνες, που του έχουν επιβληθεί, 

ε) τις συµµετοχές του σε αγώνες ως τακτικός ποδοσφαιριστής και 

στ) τις συµµετοχές του σε αγώνες ως αναπληρωµατικός ποδοσφαιριστής. 

Τα στατιστικά στοιχεία που προβάλλονται αφορούν µία συγκεκριµένη 

αγωνιστική περίοδο και δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την 

αγωνιστική περίοδο που επιθυµεί. 

 

 
Εικόνα 4.8 
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Στη περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την τροποποίηση των στοιχείων 

του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της 

εικόνας 4.8. Εάν ο χρήστης επιβεβαιώσει το µήνυµα, τότε εµφανίζεται η 

οθόνη της εικόνας 4.9, στην οποία εµφανίζονται όλα τα πεδία µε τα 

καταχωρηµένα στοιχεία του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή και παρέχεται η 

δυνατότητα τροποποίησης τους. Εάν γίνει τροποποίηση των στοιχείων και 

ζητηθεί η καταχώρησή τους, τότε γίνεται  έλεγχος εγκυρότητας των 

εισαχθέντων στοιχείων και εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης. 

 

 

 
Εικόνα 4.9 

 

 

 

4.2.3. Επιλογή Καταχώρησης Μεταγραφής Ποδοσφαιριστή 
 

Κατά την επιλογή καταχώρησης µεταγραφής ποδοσφαιριστή εµφανίζεται 

η οθόνη της εικόνας 4.10. Σε αυτή την οθόνη ο χρήστης επιλέγει το 

σωµατείο στο οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής που πρόκειται να µεταγραφεί. 

Με την επιλογή του σωµατείου, εµφανίζεται η λίστα των ποδοσφαιριστών 

που αγωνίζονται στο επιλεγµένο σωµατείο. Ο χρήστης επιλέγει τον 

ποδοσφαιριστή και το σωµατείο στο οποίο πρόκειται να µεταγραφεί και 

πατάει το κουµπί για να πραγµατοποιηθεί η µεταγραφή. 
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Εικόνα 4.10 

 

Στη συνέχεια, εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.11 και 

εάν επιβεβαιωθεί, τότε γίνονται οι κατάλληλες τροποποιήσεις στη Β∆. 

 

 
Εικόνα 4.11 

 

Η µοναδική περίπτωση σφάλµατος εµφανίζεται σε περίπτωση που 

επιλεγεί να µεταγραφεί ποδοσφαιριστής στο σωµατείο που ήδη ανήκει. Σε 

ένα τέτοιο ενδεχόµενο, δεν πραγµατοποιείται καµία τροποποίηση στη Β∆ και 

εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος της εικόνας 4.12. 

 

 
Εικόνα 4.12 
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4.3. ∆ιαχείριση Σωµατείων 
 

Το µενού διαχείρισης σωµατείων περιλαµβάνει την επιλογή προσθήκης 

νέου σωµατείου, όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.13. 

 

 
Εικόνα 4.13 

 

Κατά την επιλογή προσθήκης νέου σωµατείου εµφανίζεται η οθόνη της 

εικόνας 4.14. 

 

 
Εικόνα 4.14 

 

Σε αυτήν την οθόνη ο χρήστης πληκτρολογεί τον κωδικό και την ονοµασία 

του σωµατείου. Στη συνέχεια, επιλέγοντας την καταχώρηση των στοιχείων, 

γίνεται έλεγχος εγκυρότητας για να διαπιστωθεί εάν έχουν καταχωρηθεί ήδη 

σε εγγραφή άλλου σωµατείου. Σε περίπτωση αποτυχίας του ελέγχου, 

εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος, όπως για παράδειγµα αυτό της εικόνας 

4.15 που εµφανίζεται όταν ο κωδικός που εισήχθηκε χρησιµοποιείται ήδη 

από άλλο σωµατείο. 

 

 
Εικόνα 4.15 
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Εάν ο έλεγχος εγκυρότητας δεν εντοπίσει σφάλµατα, τότε εµφανίζεται το 

µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.16 και εφόσον επιβεβαιωθεί γίνεται η 

καταχώρηση του νέου σωµατείου στη Β∆. 

 

 
Εικόνα 4.16 

 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα προβολής των ήδη καταχωρηµένων 

σωµατείων στη Β∆, µε την επιλογή του αντίστοιχου κουµπιού στην οθόνη 

της εικόνας 4.14. Η οθόνη προβολής των ήδη καταχωρηµένων σωµατείων 

φαίνεται στην εικόνα 4.17. 

 

 
Εικόνα 4.17 

 

4.4. ∆ιαχείριση ∆ιαιτητών 
 

Το µενού διαχείρισης διαιτητών φαίνεται στην εικόνα 4.18 και 

περιλαµβάνει τις παρακάτω επιλογές χρήσης του συστήµατος: 

1. Προσθήκη νέου διαιτητή 

2. Προβολή και επεξεργασία στοιχείων διαιτητών 
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Εικόνα 4.18 

 

4.4.1. Επιλογή Προσθήκης Νέου ∆ιαιτητή 
 

Κατά την επιλογή προσθήκης νέου διαιτητή εµφανίζεται η οθόνη της 

εικόνας 4.19 στην οποία ο χρήστης πληκτρολογεί τα στοιχεία του νέου 

διαιτητή. 

 

 
Εικόνα 4.19 

 

Με την επιλογή του κουµπιού για την καταχώρηση της εγγραφής νέου 

διαιτητή, γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων και σε περίπτωση 

αποτυχίας του εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος, όπως για 

παράδειγµα αυτό της εικόνας 4.20. 

 

 
Εικόνα 4.20 

 

Εάν ο έλεγχος εγκυρότητας δεν εντοπίσει σφάλµατα, τότε εµφανίζεται το 

µήνυµα επιβεβαίωσης καταχώρησης της εικόνας 4.21 και σε περίπτωση 

επιβεβαίωσης του γίνεται η κατάλληλη εγγραφή στη Β∆. 
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Εικόνα 4.21 

 

4.4.2. Επιλογή Προβολής και Επεξεργασίας Στοιχείων ∆ιαιτητών 
 

Κατά την επιλογή προβολής και επεξεργασίας των στοιχείων των 

διαιτητών εµφανίζεται η οθόνη της εικόνας 4.22.  

 

 
Εικόνα 4.22 

Σε αυτή την οθόνη, ο χρήστης πληκτρολογεί τα πρώτα γράµµατα του 

επωνύµου των διαιτητών, που επιθυµεί να αναζητηθούν16. Στη συνέχεια, 

επιλέγοντας την αναζήτηση των διαιτητών εµφανίζεται η λίστα αυτών, που 

το επώνυµό τους πληρεί το κριτήριο αναζήτησης. Έπειτα, επιλέγοντας το 

διαιτητή που επιθυµεί, εµφανίζονται τα επιµέρους καταχωρηµένα στοιχεία 

του. 

Εκτός από την προβολή των στοιχείων των διαιτητών, υπάρχει και η 

δυνατότητα τροποποίησης τους. Με την επιλογή από το χρήστη του διαιτητή 

που επιθυµεί και µε το πάτηµα του αντίστοιχου κουµπιού, εµφανίζεται το 

µήνυµα επιβεβαίωσης για την τροποποίηση των στοιχείων του, όπως για 

παράδειγµα αυτό της εικόνας 4.23. 

                                                 
16 Για παράδειγµα, στην οθόνη της εικόνας 4.22 αναζητούνται και εµφανίζονται όλοι οι 
καταχωρηµένοι διαιτητές, που το επώνυµό τους αρχίζει από «ΚΟ». 
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Εικόνα 4.23 

Εάν επιβεβαιωθεί το µήνυµα από το χρήστη, τότε εµφανίζεται η οθόνη 

της εικόνας 4.24, στην οποία υπάρχουν όλα τα καταχωρηµένα στοιχεία του 

διαιτητή και συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης τους.  

 

 
Εικόνα 4.24 

Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία και στη συνέχεια, κατά 

την καταχώρηση των αλλαγών, γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι εγκυρότητας, 

όπως αυτοί περιγράφηκαν στη διαδικασία προσθήκης νέου διαιτητή. 

 

4.5. ∆ιαχείριση Πρωταθληµάτων 
 

Το µενού για τη διαχείριση των πρωταθληµάτων περιλαµβάνει τη 

δηµιουργία και τη διαγραφή ενός πρωταθλήµατος17, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 4.25. 

 

 
Εικόνα 4.25 

                                                 
17 Οι δύο αυτές ενέργειες (της δηµιουργίας και της διαγραφής πρωταθλήµατος) γίνονται 
µόνο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 
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4.5.1. Επιλογή ∆ηµιουργίας Πρωταθλήµατος 
 

Κατά την επιλογή δηµιουργίας πρωταθλήµατος εµφανίζεται η οθόνη της 

εικόνας 4.26. 

 

 
Εικόνα 4.26 

 

Στην οθόνη αυτή υπάρχει µία αναδιπλούµενη λίστα µε τις κατηγορίες 

πρωταθλήµατος, για τις οποίες δεν έχει δηµιουργηθεί το πρωτάθληµά τους. 

Επιπλέον, υπάρχουν τα πεδία για το σύστηµα βαθµολόγησης, τα οποία 

έχουν αρχικές τιµές αυτές που εµφανίζονται στην εικόνα 4.26, δεδοµένου ότι 

αυτό το σύστηµα βαθµολόγησης είναι το πλέον διαδεδοµένο. Παρόλα αυτά 

υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του συστήµατος βαθµολόγησης. 

Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία που επιθυµεί, καθορίζει τον αριθµό 

των οµίλων της και τροποποιεί, αν το επιθυµεί, το σύστηµα βαθµολόγησης. 

Εν συνεχεία, πατώντας το κουµπί για τη δηµιουργία του πρωταθλήµατος 

γίνεται ο έλεγχος εγκυρότητας των επιλογών του. 

 

 
Εικόνα 4.27 

 

Σε περίπτωση που ο αριθµός των οµίλων ή οι βαθµοί του συστήµατος 

βαθµολόγησης δεν έχουν θετικές ακέραιες τιµές εµφανίζεται το µήνυµα της 

εικόνας 4.27. 
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Εικόνα 4.28 

 

Εάν οι προαναφερθείσες τιµές είναι θετικοί ακέραιοι, αλλά οι βαθµοί νίκης 

δεν είναι περισσότεροι από τους βαθµούς ισοπαλίας και οι βαθµοί ισοπαλίας 

δεν είναι περισσότεροι από τους βαθµούς ήττας, τότε εµφανίζεται το µήνυµα 

σφάλµατος της εικόνας 4.28. 

 

 
Εικόνα 4.29 

 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος εγκυρότητας δεν εντοπίσει σφάλµατα, 

εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του 

χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνας 4.29. Η επιβεβαίωση του µηνύµατος 

έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των κατάλληλων εγγραφών στη Β∆. 

 

 

4.5.2. Επιλογή ∆ιαγραφής Πρωταθλήµατος 
 

Κατά την επιλογή διαγραφής πρωταθλήµατος εµφανίζεται η οθόνη της 

εικόνας 4.30. 
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Εικόνα 4.30 

Στην οθόνη αυτή υπάρχει µια αναδιπλούµενη λίστα µε τις κατηγορίες, των 

οποίων το πρωτάθληµα δεν έχει δηµιουργηθεί. Ο χρήστης επιλέγει την 

κατηγορία που επιθυµεί και πατάει το πλήκτρο για να διαγραφεί το 

πρωτάθληµα της κατηγορίας.  

 

 
Εικόνα 4.31 

 

Στη συνέχεια εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.31 µε το 

οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης ότι, η διαγραφή του πρωταθλήµατος θα έχει 

ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των αγώνων των οµίλων του πρωταθλήµατος, 

καθώς και των καταχωρηµένων στοιχείων των αγώνων αυτών. Η 

επιβεβαίωση του µηνύµατος θα έχει ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των 

εγγραφών του πρωταθλήµατος από τη Β∆. 

 

4.6. ∆ιαχείριση Οµίλων 
 

Το µενού διαχείρισης των οµίλων, όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.32, 

περιλαµβάνει τις εξής επιλογές18: 

1. Ορισµός συµµετεχόντων σωµατείων οµίλου 

2. ∆ιαγραφή συµµετεχόντων σωµατείων οµίλου 

3. Κατάρτιση προγράµµατος αγώνων οµίλου 

4. ∆ιαγραφή προγράµµατος αγώνων οµίλου. 

                                                 
18 Όλες οι επιλογές αφορούν µόνο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 
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Εικόνα 4.32 

 

4.6.1. Επιλογή Ορισµού Συµµετεχόντων Σωµατείων Οµίλου 
 

Κατά την επιλογή ορισµού συµµετεχόντων σωµατείων οµίλου εµφανίζεται 

η οθόνη της εικόνας 4.33. 

 

 
Εικόνα 4.33 

 

Σε αυτή την οθόνη υπάρχουν δύο αναδιπλούµενες λίστες. Στην πρώτη 

εµφανίζονται οι κατηγορίες των οποίων το πρωτάθληµα, έχει δηµιουργηθεί. 

Στη δεύτερη, ανάλογα µε την επιλογή κατηγορίας της πρώτης λίστας, 

εµφανίζονται οι όµιλοι της επιλεγµένης κατηγορίας των οποίων τα 

συµµετέχοντα σωµατεία, δεν έχουν οριστεί. 

Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία και τον όµιλο αυτής που επιθυµεί και 

πατάει το κουµπί για να προχωρήσει στη δεύτερη οθόνη ορισµού 

συµµετεχόντων σωµατείων, η οποία φαίνεται στις εικόνες 4.34 και 4.35. 
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Εικόνα 4.34 

 

Στη δεύτερη οθόνη, εµφανίζονται οι επιλογές του χρήστη όσον αφορά την 

κατηγορία και τον όµιλό της. Επίσης, υπάρχει η λίστα µε τα διαθέσιµα 

σωµατεία, δηλαδή µε τα σωµατεία, που δεν έχουν αντιστοιχηθεί σε όµιλο 

πρωταθλήµατος για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο χρήστης επιλέγει 

διαδοχικά τα σωµατεία που επιθυµεί να εντάξει στον όµιλο και πατάει το 

κουµπί για ενταχθούν στη λίστα των επιλεγµένων σωµατείων. 

 

 
Εικόνα 4.35 
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Εάν ένα σωµατείο έχει ενταχθεί στη λίστα των επιλεγµένων σωµατείων 

του οµίλου και επιλεγεί από το χρήστη στη λίστα των διαθέσιµων 

σωµατείων, τότε εµφανίζεται η ένδειξη «ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ»19. Στην αντίθετη 

περίπτωση υπάρχει η ένδειξη «∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ»20. 

 

 
Εικόνα 4.36 

Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τις επιλογές του για τα συµµετέχοντα 

σωµατεία του οµίλου και πατήσει το κουµπί για να καταχωρηθούν οι 

επιλογές του, εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.36, το 

οποίο περιέχει το σύνολο των επιλογών του χρήστη. Σε περίπτωση 

επιβεβαίωσης του µηνύµατος γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη Β∆. 

 

4.6.2. Επιλογή ∆ιαγραφής Συµµετεχόντων Σωµατείων Οµίλου 
 

Κατά την επιλογή διαγραφής συµµετεχόντων σωµατείων οµίλου 

εµφανίζεται η οθόνη της εικόνας 4.37. 

 

 
Εικόνα 4.37 

                                                 
19 Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.35 για το σωµατείο «ΑΡΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ». 
20 Όπως για παράδειγµα φαίνεται στην εικόνα 4.34. 
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Στην οθόνη αυτή υπάρχουν δύο αναδιπλούµενες λίστες. Στην πρώτη 

λίστα εµφανίζονται οι κατηγορίες των πρωταθληµάτων για τα οποία έχει γίνει 

ο ορισµός. Στη δεύτερη λίστα εµφανίζονται οι όµιλοι του επιλεγµένου 

πρωταθλήµατος της πρώτης λίστας για τους οποίους έχουν οριστεί τα 

συµµετέχοντα σωµατεία αλλά δεν έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων. 

 

 
Εικόνα 4.38 

 

Ο χρήστης επιλέγει τον όµιλο που επιθυµεί να διαγράψει τον ορισµό των 

συµµετεχόντων σωµατείων του και πατώντας το κουµπί για τη διαγραφή 

εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.38. Η επιβεβαίωση του 

µηνύµατος θα έχει ως αποτέλεσµα να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις 

στις εγγραφές της Β∆ για να διαγραφεί ο ορισµός των συµµετεχόντων 

σωµατείων του επιλεγµένου οµίλου. 

 

4.6.3. Επιλογή Κατάρτισης Προγράµµατος Αγώνων Οµίλου 
 

Κατά την επιλογή κατάρτισης προγράµµατος αγώνων οµίλου εµφανίζεται 

η οθόνη της εικόνας 4.39. 

 

 
Εικόνα 4.39 

 

Στην οθόνη αυτή υπάρχουν δύο αναδιπλούµενες λίστες. Η πρώτη λίστα 

εµφανίζει τα πρωταθλήµατα για τα οποία έχει γίνει ο ορισµός τους. Η 

δεύτερη λίστα εµφανίζει τους οµίλους του επιλεγµένου πρωταθλήµατος της 
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πρώτης λίστας για τους οποίους έχει γίνει ο ορισµός των συµµετεχόντων 

σωµατείων τους, αλλά δεν έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων τους. Ο 

χρήστης επιλέγει τον όµιλο που επιθυµεί και πατάει το κουµπί για να 

εµφανιστεί η δεύτερη οθόνη, όπως απεικονίζεται στις εικόνες 4.40 και 4.42. 

 

 
Εικόνα 4.40 

 

Στην δεύτερη οθόνη εµφανίζεται η λίστα των συµµετεχόντων σωµατείων 

του επιλεγµένου οµίλου. Επίσης, από τα κουµπιά των διαθέσιµων αριθµών 

κλήρωσης ενεργοποιούνται αυτά που ο αριθµός τους είναι µικρότερος ή ίσος 

µε τον αριθµό των σωµατείων του οµίλου21. 

 

 
Εικόνα 4.41 

 

Ο χρήστης, µε βάση τους αριθµούς κλήρωσης που πήραν τα σωµατεία, 

αντιστοιχίζει το κάθε σωµατείο µε τον αριθµό του. Για κάθε επιλογή του, 

εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.41. Η επιβεβαίωση του 

µηνύµατος έχει ως αποτέλεσµα να απενεργοποιείται το κουµπί του αριθµού 

                                                 
21 Στο παράδειγµα της εικόνας 4.40 υπάρχουν 6 σωµατεία στον όµιλο µε αποτέλεσµα να 
ενεργοποιούνται τα κουµπιά που αντιστοιχούν στους αριθµούς κλήρωσης από το 1 έως το 6. 
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κλήρωσης και το σωµατείο να µην είναι διαθέσιµο, όπως για παράδειγµα 

φαίνεται στην εικόνα 4.42 για το ήδη επιλεγµένο σωµατείο. 

 

 
Εικόνα 4.42 

 

Για να καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων του οµίλου, ο χρήστης θα 

πρέπει να αντιστοιχήσει όλα τα σωµατεία µε αριθµό κλήρωσης. 

 

 
Εικόνα 4.43 

 

Εάν ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση όλων των σωµατείων µε αριθµό 

κλήρωσης και πατηθεί το κουµπί για την κατάρτιση του προγράµµατος 
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αγώνων, τότε εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.43. Το 

µήνυµα αυτό περιέχει το σύνολο των επιλογών του χρήστη για τις 

αντιστοιχήσεις των σωµατείων µε αριθµούς κλήρωσης και η επιβεβαίωση 

του έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των κατάλληλων εγγραφών, για τους 

αγώνες των σωµατείων του οµίλου. 

 

 
Εικόνα 4.44 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει αντιστοιχήσει όλα τα σωµατεία µε 

αριθµό κλήρωσης και επιλέξει την καταχώρηση των επιλογών του 

εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος της εικόνα 4.44 και δεν καταχωρείται 

καµία εγγραφή στη Β∆. 

 

4.6.4. Επιλογή ∆ιαγραφής Προγράµµατος Αγώνων Οµίλου 
 

Κατά την επιλογή διαγραφής προγράµµατος αγώνων οµίλου εµφανίζεται 

η οθόνη της εικόνας 4.45. 

 

 
Εικόνα 4.45 

 

Στην οθόνη αυτή υπάρχουν δύο αναδιπλούµενες λίστες. Η πρώτη λίστα 

εµφανίζει τα πρωταθλήµατα για τα οποία έχει γίνει ο ορισµός τους. Η 

δεύτερη λίστα εµφανίζει τους οµίλους του επιλεγµένου πρωταθλήµατος της 

πρώτης λίστας για τους οποίους έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων 

τους. Ο χρήστης επιλέγει τον όµιλο που επιθυµεί και πατάει το κουµπί για να 

διαγραφεί το πρόγραµµα αγώνων του.  
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Εικόνα 4.46 

 

Στη συνέχεια, εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.46 στο 

οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης ότι, η διαγραφή του προγράµµατος αγώνων 

του οµίλου θα έχει ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των καταχωρηµένων 

στοιχείων των αγώνων, εάν αυτά έχουν καταχωρηθεί. Η επιβεβαίωση του 

µηνύµατος έχει ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των αγώνων του οµίλου από τη 

Β∆. 

 

4.7. ∆ιαχείριση Αγώνων 
 

To µενού διαχείρισης των αγώνων των οµίλων, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 4.47, περιλαµβάνει την επιλογή προβολής και επεξεργασίας των 

αγώνων. 

 

 
Εικόνα 4.47 
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Κατά την επιλογή προβολής αγώνων οµίλου εµφανίζεται η οθόνη της 

εικόνας 4.48. 

 

 
Εικόνα 4.48 

 

Στη οθόνη αυτή υπάρχουν δύο αναδιπλούµενες λίστες. Στην πρώτη λίστα 

εµφανίζονται οι κατηγορίες των πρωταθληµάτων που έχουν οριστεί για την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Στη δεύτερη λίστα εµφανίζονται οι όµιλοι της 

επιλεγµένης κατηγορίας της πρώτης λίστας, για τους οποίους έχει 

καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων τους. Ο χρήστης επιλέγει τον όµιλο που 

επιθυµεί και πατώντας το κουµπί για να παρουσιαστούν οι αγώνες του 

οµίλου εµφανίζεται η δεύτερη οθόνη, που απεικονίζεται στις εικόνες 4.49, 

4.50 και 4.51. 

 

 
Εικόνα 4.49 

 

Στη δεύτερη οθόνη γίνεται η προβολή των αγώνων µε βάση τις επιλογές 

του χρήστη. Συγκεκριµένα υπάρχουν 2 αναδιπλούµενες λίστες. Η πρώτη 

λίστα περιέχει τις αγωνιστικές ηµέρες του οµίλου, στα πλαίσια των οποίων 

πραγµατοποιούνται οι αγώνες. Η δεύτερη λίστα περιέχει τα συµµετέχοντα 

σωµατεία του οµίλου. Οι επιλογές του χρήστη, όσον αφορά την προβολή 

των αγώνων, περιλαµβάνουν 3 ενδεχόµενα, τα οποία είναι: 
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1. Προβολή όλων των αγώνων µιας συγκεκριµένης αγωνιστικής ηµέρας 

(εικόνα 4.49) 

2. Προβολή όλων των αγώνων ενός σωµατείου του οµίλου  

(εικόνα 4.50) 

3. Προβολή του αγώνα του επιλεγµένου σωµατείου την επιλεγµένη 

αγωνιστική ηµέρα (εικόνα 4.51) 

 

 
Εικόνα 4.50 

 

Εποµένως, ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη εµφανίζονται οι αγώνες 

που επιθυµεί και µπορούν να επεξεργαστούν περαιτέρω. 

 

 
Εικόνα 4.51 

 

Στη συνέχεια, επιλέγοντας τον αγώνα που επιθυµεί και πατώντας το 

κουµπί για να επεξεργαστεί τα στοιχεία του φύλου αγώνα του εµφανίζεται η 

οθόνη της εικόνας 4.52. 
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Εικόνα 4.52 

 

Η οθόνη αυτή αποτελεί το κεντρικό πάνελ µέσω του οποίου γίνεται η 

επεξεργασία (δηλαδή η εισαγωγή, η προβολή και η διαγραφή) των στοιχείων 

που αφορούν το συγκεκριµένο αγώνα. Οι επιλογές επεξεργασίας αφορούν: 

• τις συνθέσεις των σωµατείων,  

• τις αλλαγές των ποδοσφαιριστών, 

• τα τέρµατα των ποδοσφαιριστών, 

• τις κάρτες των ποδοσφαιριστών, 

• τις ποινές των ποδοσφαιριστών, 

• τις ποινές των σωµατείων, 

• τον ορισµό των διαιτητών του αγώνα και 

• τα λοιπά στοιχεία του φύλλου αγώνα. 

Οι προαναφερθείσες επιλογές λαµβάνουν χώρα µε το πάτηµα του 

αντίστοιχου κουπιού22 της οθόνης της εικόνας 4.52 και σχολιάζονται 

αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες. 

 

4.7.1. Επιλογή Επεξεργασίας Σύνθεσης Σωµατείων 
 

Κατά την επιλογή επεξεργασίας της σύνθεσης ενός σωµατείου υπάρχουν 

δύο ενδεχόµενα. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί η σύνθεση του σωµατείου, 

εµφανίζεται η οθόνη εισαγωγής σύνθεσης της εικόνας 4.53. Στην περίπτωση 

που έχει καταχωρηθεί ήδη η σύνθεση σωµατείου, εµφανίζεται η οθόνη 

προβολής της εικόνας 4.60. 

                                                 
22 Για να γίνει επεξεργασία των στοιχείων ενός σωµατείου, που µετέχει στον επιλεγµένο 
αγώνα, επιλέγεται το κατάλληλο κουµπί, που βρίσκεται κάτω από την επωνυµία του στην 
οθόνη της εικόνας 4.52. 
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Εικόνα 4.53 

 

Στην οθόνη εισαγωγής σύνθεσης σωµατείου, υπάρχει µια λίστα µε όλους 

τους ποδοσφαιριστές του σωµατείου. Ο χρήστης επιλέγει τους 

ποδοσφαιριστές που συµµετείχαν στον αγώνα και καθορίζει τον αριθµό 

φανέλας τους. 

 

 
Εικόνα 4.54 

Σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής δεν έχει επιλεγεί τότε 

εµφανίζεται η ένδειξη «∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ», όπως φαίνεται στην εικόνα 4.53. 

Στην αντίθετη περίπτωση, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 4.54, υπάρχει η 

ένδειξη «ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ». 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για τη ∆ιαχείριση Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 
∆άνης Ευάγγελος 

 
Σελίδα 142 

 
Εικόνα 4.55 

 

Εάν ένας αριθµός φανέλας έχει αντιστοιχηθεί ήδη σε ποδοσφαιριστή και 

ανατεθεί πάλι σε άλλον, τότε εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος της εικόνας 

4.55 µε το οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης, για να τροποποιήσει την επιλογή 

του. 

 
Εικόνα 4.56 

 

Επίσης, εάν ένας ποδοσφαιριστής έχει ενταχθεί ήδη στη σύνθεση του 

σωµατείου και επιλεγεί πάλι, τότε εµφανίζεται το µήνυµα της εικόνας 4.56 για 

να ενηµερωθεί ο χρήστης και να επιλέξει άλλον ποδοσφαιριστή. 

Εάν ο χρήστης ολοκληρώσει τις επιλογές του για τους συµµετέχοντες 

ποδοσφαιριστές και πατήσει το κουµπί για να καταχωρηθούν, τότε γίνεται 

έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν έχουν επιλεγεί τουλάχιστον 9 τακτικοί 

ποδοσφαιριστές. 

 

 
Εικόνα 4.57 

 

Στην περίπτωση που ο αριθµός των τακτικών ποδοσφαιριστών που 

επιλέχθηκαν είναι µικρότερος από 9, εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος της 

εικόνας 4.57 και δεν πραγµατοποιείται καµία καταχώρηση στη Β∆. 
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Εάν όµως ο έλεγχος δεν εντοπίσει σφάλµα, τότε εµφανίζεται µήνυµα 

επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του χρήστη, όπως αυτό της 

εικόνας 4.58. 

 
Εικόνα 4.58 

 

Εάν επιβεβαιωθεί το µήνυµα, τότε γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη 

Β∆ και εµφανίζεται µήνυµα που ενηµερώνει το χρήστη για την ολοκλήρωση 

της καταχώρησης, όπως αυτό της εικόνας 4.59. 

 

 
Εικόνα 4.59 

 

Κατά την περίπτωση που έχει καταχωρηθεί ήδη η σύνθεση ενός 

σωµατείου σε κάποιο αγώνα, το πάτηµα του κουµπιού για τις συνθέσεις 
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Σελίδα 144 

στην οθόνη της εικόνας 4.52, θα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση της 

οθόνης προβολής της ήδη καταχωρηµένης σύνθεσης, όπως αυτή 

απεικονίζεται στην εικόνα 4.60. 

 

 
Εικόνα 4.60 

 

Στην οθόνη προβολής σύνθεσης εµφανίζονται οι λίστες των τακτικών και 

αναπληρωµατικών ποδοσφαιριστών του σωµατείου στον επιλεγµένο αγώνα.  

 

 
Εικόνα 4.61 

 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής της σύνθεσης πατώντας το 

κουµπί διαγραφής. Στην περίπτωση αυτή εµφανίζεται το µήνυµα 

επιβεβαίωσης της εικόνας 4.61 και η επιβεβαίωση του έχει ως αποτέλεσµα 

τη διαγραφή των κατάλληλων εγγραφών από τη Β∆. 

 

4.7.2. Επιλογή Επεξεργασίας Αλλαγών Ποδοσφαιριστών 
 

Για να λάβει χώρα η επεξεργασία των αλλαγών ενός σωµατείου για 

κάποιο αγώνα, θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί η σύνθεση του σωµατείου για 
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το συγκεκριµένο αγώνα. Στην αντίθετη περίπτωση, εµφανίζεται το µήνυµα 

σφάλµατος της εικόνας 4.62. 

 

 
Εικόνα 4.62 

 

Εάν έχει καταχωρηθεί η σύνθεση του σωµατείου και επιλεγεί το κουµπί 

για τις αλλαγές, τότε υπάρχουν δύο ενδεχόµενα. Το πρώτο ενδεχόµενο είναι 

να µην έχουν καταχωρηθεί οι αλλαγές, οπότε εµφανίζεται η οθόνη 

εισαγωγής αλλαγών, όπως φαίνεται στις εικόνες 4.63 και 4.64. Το δεύτερο 

ενδεχόµενο συµβαίνει, όταν έχουν καταχωρηθεί οι αλλαγές και εµφανίζεται η 

οθόνη προβολής της εικόνας 4.68. 

 

 
Εικόνα 4.63 

 

Στην οθόνη εισαγωγής αλλαγών ποδοσφαιριστών, υπάρχουν δύο λίστες. 

Η πρώτη λίστα περιέχει τους τακτικούς ποδοσφαιριστές και η δεύτερη τους 

αναπληρωµατικούς ποδοσφαιριστές, όπως αυτοί ορίστηκαν στη σύνθεση 

του σωµατείου. Ο χρήστης καταχωρεί τις αλλαγές καθορίζοντας για κάθε 
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αλλαγή το λεπτό της, τον τακτικό ποδοσφαιριστή και τον αναπληρωµατικό 

ποδοσφαιριστή, που αντικατέστησε τον τακτικό. 

 

 
Εικόνα 4.64 

 

Εάν για κάποιον τακτικό ή αναπληρωµατικό ποδοσφαιριστή έχει 

καταχωρηθεί ήδη αλλαγή, τότε εµφανίζεται η ένδειξη «ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ» 

όπως φαίνεται στην εικόνα 4.64. Στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει η 

ένδειξη «∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ», όπως φαίνεται στην εικόνα 4.63. 

 

 
Εικόνα 4.65 

 

Για κάθε αλλαγή που καθορίζει ο χρήστης, εµφανίζεται το µήνυµα 

επιβεβαίωσης της εικόνας 4.65. Στο µήνυµα αυτό εµφανίζεται το σύνολο των 

επιλογών του χρήστη και η επιβεβαίωση του έχει ως αποτέλεσµα να 

ενταχθούν τα στοιχεία της αλλαγής στη λίστα, που υπάρχει στην οθόνη 

(εικόνες 4.63 και 4.64), µε τις αλλαγές προς καταχώρηση στη Β∆. 
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Εικόνα 4.66 

 

Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τις επιλογές του για τις αλλαγές και πατήσει 

το πλήκτρο για να καταχωρηθούν στη Β∆, εµφανίζεται το µήνυµα µε το 

σύνολο των επιλογών του, όπως φαίνεται στην εικόνας 4.66. Εάν 

επιβεβαιώσει το µήνυµα, τότε γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στη Β∆ και 

εµφανίζεται το µήνυµα επιτυχούς καταχώρησης της εικόνας 4.67. 

 

 
Εικόνα 4.67 

 

Όπως προαναφέρθηκε, κατά το δεύτερο ενδεχόµενο, το πάτηµα του 

κουµπιού για τις αλλαγές θα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση της οθόνης 

προβολής των αλλαγών, όπως αυτή φαίνεται στην εικόνα 4.68. Εκτός από 

την προβολή των αλλαγών, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τις διαγράψει 

πατώντας το αντίστοιχο κουµπί της οθόνης. 
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Εικόνα 4.68 

 

Σε αυτή τη περίπτωση εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 

4.69, στο οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης ότι, η διαγραφή των αλλαγών θα 

έχει ως αποτέλεσµα και τη διαγραφή τυχόν καταχωρηµένων τερµάτων των 

αναπληρωµατικών ποδοσφαιριστών, που έγιναν αλλαγή. 

 

 
Εικόνα 4.69 

 

4.7.3. Επιλογή Επεξεργασίας Τερµάτων Ποδοσφαιριστών 
 

Για να καταχωρηθούν τα τέρµατα των ποδοσφαιριστών ενός σωµατείου 

για κάποιο αγώνα θα πρέπει προηγουµένως να έχει καταχωρηθεί η σύνθεση 

του σωµατείου. Εάν δεν έχει συµβεί αυτό, τότε µε το πάτηµα του κουµπιού 

για τα τέρµατα εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος της εικόνας 4.70. 

 

 
Εικόνα 4.70 

 

Όπως κατά την επεξεργασία των συνθέσεων και των αλλαγών, έτσι και 

κατά την επεξεργασία των τερµάτων, µπορούν να συµβούν δύο ενδεχόµενα. 
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Το πρώτο συµβαίνει όταν δεν έχουν καταχωρηθεί τα τέρµατα και εµφανίζεται 

η οθόνης εισαγωγής τερµάτων, που απεικονίζεται στην εικόνα 4.71. Το 

δεύτερο συµβαίνει όταν έχουν καταχωρηθεί ήδη τα τέρµατα και εµφανίζεται 

η οθόνη προβολής τερµάτων της εικόνας 4.79. 

 

 
Εικόνα 4.71 

 

Στην οθόνη εισαγωγής τερµάτων υπάρχουν οι λίστες των τακτικών 

ποδοσφαιριστών και των αναπληρωµατικών που αγωνίστηκαν στον αγώνα. 

Ο χρήστης επιλέγει τους ποδοσφαιριστές που πέτυχαν τέρµα και καθορίζει 

το λεπτό επίτευξης του κάθε τέρµατος. 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατό να εµφανιστούν 

µηνύµατα σφαλµάτων, λόγω λανθασµένων επιλογών του χρήστη. 

 

 
Εικόνα 4.72 

 

Για παράδειγµα, εάν επιλεγεί η καταχώρηση τέρµατος σε τακτικό 

ποδοσφαιριστή σε µεταγενέστερο λεπτό από αυτό που αντικαταστάθηκε, 

τότε εµφανίζεται µήνυµα, όπως αυτό της εικόνας 4.72. 
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Εικόνα 4.73 

 

Στην περίπτωση αναπληρωµατικού ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε  δεν 

είναι δυνατή η καταχώρηση τέρµατος σε προγενέστερο λεπτό από το λεπτό 

που εισήλθε στον αγώνα. Εάν συµβεί αυτό, τότε ο χρήστης ενηµερώνεται µε 

µήνυµα σφάλµατος, όπως για παράδειγµα αυτό της εικόνας 4.73. 

 

 
Εικόνα 4.74 

 

Επίσης, η επιλογή λεπτού τέρµατος εκτός του εύρους από 1 έως 90 έχει 

ως αποτέλεσµα την εµφάνιση του µηνύµατος σφάλµατος της εικόνας 4.74. 

 

 
Εικόνα 4.75 

 

Εάν οι επιλογές του χρήστη για την καταχώρηση τέρµατος είναι έγκυρες, 

τότε εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.75, στο οποίο 

προβάλλεται το σύνολο των επιλογών του χρήστη για το συγκεκριµένο 

τέρµα. Η επιβεβαίωση του µηνύµατος θα έχει ως αποτέλεσµα την ένταξη του 

τέρµατος στη λίστα της οθόνης, µε τα τέρµατα προς καταχώρηση στη Β∆. 
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Εικόνα 4.76 

 

Εάν ο χρήστης ολοκληρώσει τις επιλογές του για τα τέρµατα και πατήσει 

το κουµπί για να καταχωρηθούν στη Β∆, τότε εµφανίζεται το µήνυµα 

επιβεβαίωσης µε το σύνολο των επιλογών του, όπως για παράδειγµα αυτό 

της εικόνας 4.76. 

 

 
Εικόνα 4.77 

 

Η επιβεβαίωση του µηνύµατος έχει ως αποτέλεσµα την καταχώρηση των 

τερµάτων στη Β∆ και την εµφάνιση του µηνύµατος της εικόνας 4.77 στο 

οποίο αναγράφεται ο συνολικός αριθµός τερµάτων που καταχωρήθηκαν. 

 

 
Εικόνα 4.78 

 

Μια ειδική περίπτωση, όσον αφορά την καταχώρηση τερµάτων 

ποδοσφαιριστών σε κάποιο αγώνα, είναι αυτή κατά την οποία κανένας 
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ποδοσφαιριστής δεν έχει επιτύχει τέρµατα και εποµένως τα συνολικά 

τέρµατα του σωµατείου είναι µηδέν23. 

Η περίπτωση αυτή λαµβάνει χώρα µε το πάτηµα του αντίστοιχου 

κουµπιού στην οθόνη εισαγωγής τερµάτων και έχει ως αποτέλεσµα την 

εµφάνιση του µηνύµατος επιβεβαίωσης της εικόνας 4.78. Η επιβεβαίωση 

του µηνύµατος θα έχει ως αποτέλεσµα τον ορισµό των τερµάτων για το 

συγκεκριµένο αγώνα σε µηδέν. 

 

 

 
Εικόνα 4.79 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, εάν έχουν καταχωρηθεί τα τέρµατα 

ενός σωµατείου για κάποιο αγώνα, τότε το πάτηµα του κουµπιού για τα 

τέρµατα στο κεντρικό πάνελ διαχείρισης των στοιχείων του αγώνα θα έχει 

ως αποτέλεσµα να εµφανιστεί η οθόνη προβολής τερµάτων της εικόνας 

4.79. 

Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται τα τέρµατα του επιλεγµένου σωµατείου 

στον επιλεγµένο αγώνα αναγράφοντας το λεπτό επίτευξης του κάθε 

τέρµατος και τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή που το πέτυχε. 

                                                 
23 Η ιδιαιτερότητα αυτής της περίπτωσης εµφανίζεται επειδή, κατά τη δηµιουργία των 
εγγραφών των αγώνων, µέσω της διαδικασίας κατάρτισης προγράµµατος αγώνων, δεν 
υπάρχει κάποια αρχική τιµή για τα τέρµατα των αγωνιζόµενων σωµατείων. Έτσι, εάν ένα 
σωµατείο σε κάποιο αγώνα δεν επιτύχει τέρµα, τότε θα πρέπει να καθορισθεί ο αριθµός των 
τερµάτων του σε µηδέν. 
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Εικόνα 4.80 

 

Παράλληλα, εκτός από τη δυνατότητα προβολής των τερµάτων υπάρχει 

και η δυνατότητα διαγραφής τους µε το πάτηµα του αντίστοιχου κουµπιού. 

Σε αυτή την περίπτωση, εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 

4.80, µε το οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης ότι η διαγραφή των τερµάτων του 

σωµατείου για το συγκεκριµένο αγώνα, θα έχει ως αποτέλεσµα τον 

καθορισµό του αριθµού των τερµάτων του σε µηδέν. Η επιβεβαίωση του 

µηνύµατος διαγράφει τις εγγραφές των τερµάτων από τη Β∆ και ορίζει τα 

τέρµατα του σωµατείου σε µηδέν. 

 

4.7.4. Επιλογή Επεξεργασίας Καρτών Ποδοσφαιριστών 
 

 
Εικόνα 4.81 
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Κατά την επιλογή επεξεργασίας των καρτών των ποδοσφαιριστών ενός 

σωµατείου για κάποιο αγώνα εµφανίζεται η οθόνη της εικόνας 4.81. Στην 

οθόνη αυτή υπάρχει η λίστα των ποδοσφαιριστών της σύνθεσης του 

σωµατείου στο συγκεκριµένο αγώνα. Εκτός από τα στοιχεία τους, 

αναγράφεται ο αριθµός φανέλας τους, τα λεπτά απόκτησης κίτρινης ή 

κόκκινης κάρτας και ο τύπος συµµετοχής τους στον αγώνα24. Όσον αφορά 

τα λεπτά απόκτησης Α’ και Β’ κίτρινης κάρτας και κόκκινης κάρτας, η 

ύπαρξη µηδενικής τιµής υποδηλώνει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει δεχθεί 

τη συγκεκριµένη κάρτα. Αντίθετα, οποιαδήποτε άλλη τιµή δείχνει το λεπτό 

στο οποίο δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής την κάρτα. 

Ο χρήστης, για να επεξεργαστεί τα στοιχεία των καρτών, επιλέγει από τη 

λίστα τον ποδοσφαιριστή που επιθυµεί και πατάει το κουµπί για την 

επεξεργασία των στοιχείων των καρτών του. 

 

 
Εικόνα 4.82 

 

Αποτέλεσµα αυτής της ενέργειας είναι να εµφανιστεί η οθόνη της εικόνας 

4.82 στην οποία προβάλλονται τα τρέχοντα δεδοµένα και συγχρόνως δίνεται 

η δυνατότητα τροποποίησης τους. 

Εάν ο χρήστης τροποποιήσει τα στοιχεία, τότε γίνεται έλεγχος 

εγκυρότητας αυτών και σε περίπτωση εντοπισµού σφάλµατος, εµφανίζεται 

το κατάλληλο µήνυµα. 

                                                 
24 ∆ηλαδή εάν είναι τακτικοί ή αναπληρωµατικοί. 
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Εικόνα 4.83 

 

Ενδεικτικό είναι το µήνυµα σφάλµατος της εικόνας 4.83, το οποίο 

εµφανίζεται όταν ο ποδοσφαιριστής έχει επιτύχει τέρµα σε µεταγενέστερο 

λεπτό από αυτό που πληκτρολογήθηκε για κόκκινη κάρτα. 

 

 
Εικόνα 4.84 

 

Άλλο σύνηθες µήνυµα σφάλµατος είναι αυτό της εικόνας 4.84, το οποίο 

εµφανίζεται όταν πληκτρολογείται µεταγενέστερο λεπτό κόκκινης κάρτας 

από αυτό που αντικαταστάθηκε ένας τακτικός ποδοσφαιριστής. 

 

 
Εικόνα 4.85 

 

Εάν ο έλεγχος εγκυρότητας δεν εντοπίσει σφάλµατα, τότε εµφανίζεται το 

µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.85, µε το οποίο ενηµερώνεται ο 

χρήστης για τις επιλογές του. Η επιβεβαίωση του µηνύµατος θα έχει ως 

αποτέλεσµα να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις για τα λεπτά των 

καρτών του ποδοσφαιριστή στη Β∆. 
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4.7.5. Επιλογή Επεξεργασίας Ποινών Ποδοσφαιριστών 
 

Κατά την επιλογή επεξεργασίας των ποινών των ποδοσφαιριστών για 

κάποιο συγκεκριµένο αγώνα εµφανίζεται η οθόνη της εικόνας 4.86. 

 

 
Εικόνα 4.86 

 

Στην οθόνη αυτή υπάρχει η λίστα των ποδοσφαιριστών µε τα στοιχεία 

τους και µε τον αριθµό των αγώνων που τους έχει επιβληθεί αποκλεισµός 

από την πειθαρχική επιτροπή για το συγκεκριµένο αγώνα. Η µηδενική τιµή 

δείχνει ότι δεν τους έχει επιβληθεί καµία ποινή, ενώ οποιαδήποτε άλλη τιµή 

δείχνει τον αριθµό των αγώνων αποκλεισµού τους. 

 

 
Εικόνα 4.87 
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Εκτός από τη δυνατότητα προβολής των ποινών των ποδοσφαιριστών, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα τροποποίησής τους. Στην περίπτωση αυτή, 

επιλέγει από τη λίστα τον ποδοσφαιριστή που επιθυµεί και πατάει το κουµπί 

για την επεξεργασία της ποινής του. Αποτέλεσµα αυτής της ενέργειας είναι 

να εµφανιστεί η οθόνη της εικόνας 4.87, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα 

τροποποίησης της ποινής του επιλεγµένου ποδοσφαιριστή, καθορίζοντας 

τον αριθµό των αγώνων αποκλεισµού. 

 

 
Εικόνα 4.88 

 

Εάν τροποποιηθεί ο αριθµός των αγώνων αποκλεισµού του επιλεγµένου 

ποδοσφαιριστή, τότε εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.88 

και η επιβεβαίωση του θα έχει ως αποτέλεσµα την τροποποίηση της ποινής 

του ποδοσφαιριστή στη Β∆. 

 

4.7.6. Επιλογή Επεξεργασίας Ορισµού ∆ιαιτητών Αγώνα 
 

 
Εικόνα 4.89 
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Κατά την επεξεργασία του ορισµού των διαιτητών ενός αγώνα υπάρχουν 

δύο ενδεχόµενα. Το πρώτο συµβαίνει όταν δεν έχει καταχωρηθεί ο ορισµός 

των διαιτητών και εµφανίζεται η οθόνη εισαγωγής ορισµού διαιτητών της 

εικόνας 4.89. Το δεύτερο ενδεχόµενο συµβαίνει εάν έχει καταχωρηθεί ήδη ο 

ορισµός διαιτητών ενός αγώνα και εµφανίζεται η οθόνη προβολής του 

ορισµού των διαιτητών του αγώνα (εικόνα 4.92). 

Στην οθόνη εισαγωγής ορισµού διαιτητών αγώνα (εικόνα 4.89) υπάρχουν 

τρεις αναδιπλούµενες λίστες, οι οποίες περιέχουν όλους τους 

καταχωρηµένους διαιτητές. Η πρώτη λίστα αφορά τον κύριο διαιτητή του 

αγώνα, ενώ οι άλλες δύο αφορούν τους δύο βοηθούς διαιτητές. Ο χρήστης 

επιλέγει τους διαιτητές που επιθυµεί να ορίσει για τους τρεις ρόλους και 

πατώντας το κουµπί για να καταχωρηθούν γίνεται έλεγχος εγκυρότητας 

αυτών. 

 

 
Εικόνα 4.90 

 

Εάν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει τρεις διαφορετικούς διαιτητές για τους 

τρεις ρόλους, τότε εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος της εικόνας 4.90. 

 

 
Εικόνα 4.91 

 

Στην περίπτωση που οι τρεις επιλεγµένοι διαιτητές είναι διαφορετικοί 

εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.91. Η επιβεβαίωση του 

µηνύµατος έχει ως αποτέλεσµα να γίνουν οι κατάλληλες εγγραφές των 

διαιτητών του αγώνα στη Β∆. 
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Εάν ο χρήστης έχει καθορίσει τον ορισµό των διαιτητών του αγώνα, τότε 

µε το πάτηµα του αντίστοιχου κουµπιού εµφανίζεται η οθόνη προβολής του 

ορισµού των διαιτητών, όπως αυτή φαίνεται στην εικόνα 4.92.  

 

 
Εικόνα 4.92 

 

Στην οθόνη αυτή, εκτός από τη δυνατότητα προβολής των διαιτητών, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τον ορισµό των διαιτητών του 

αγώνα πατώντας το αντίστοιχο κουµπί. 

 

 
Εικόνα 4.93 

 

Στην περίπτωση αυτή εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 

4.93 και η επιβεβαίωση του διαγράφει τις εγγραφές των διαιτητών του 

αγώνα από τη Β∆. 
 
4.7.7. Επιλογή Επεξεργασίας Ποινών Σωµατείων 

 

Κατά την επιλογή καταχώρησης ποινών σωµατείων, είναι δυνατόν να 

συµβούν δύο ενδεχόµενα. Το πρώτο συµβαίνει όταν δεν έχουν καταχωρηθεί 

ποινές σωµατείων και εµφανίζεται η οθόνη εισαγωγής ποινών σωµατείων 

της εικόνας 4.95. Το δεύτερο ενδεχόµενο συµβαίνει όταν έχουν καταχωρηθεί 

ήδη οι ποινές των σωµατείων και έτσι εµφανίζεται η οθόνη προβολής 

ποινών σωµατείων της εικόνας 4.98. 
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Εικόνα 4.94 

 

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία εισαγωγής ποινών σωµατείων και πριν από 

την εµφάνιση της οθόνης εισαγωγής ποινών, εµφανίζεται το µήνυµα της 

εικόνας 4.94. Στο µήνυµα αυτό ο χρήστης ενηµερώνεται ότι η καταχώρηση 

ποινών θα τροποποιήσει τις καταχωρήσεις για τα τέρµατα των σωµατείων. 

Η επιβεβαίωση του µηνύµατος έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση της 

οθόνης εισαγωγής ποινών σωµατείων. 

 

 
Εικόνα 4.95 

 

Στην οθόνη εισαγωγής ποινών σωµατείων εµφανίζονται τα δύο 

αγωνιζόµενα σωµατεία του αγώνα, καθώς και ο αριθµός των τερµάτων τους, 

εφόσον έχουν καταχωρηθεί. Στην οθόνη αυτή, ο χρήστης καθορίζει σε ποιο 

σωµατείο επιθυµεί να καταχωρηθεί ποινή, δηλαδή το γηπεδούχο ή το 

φιλοξενούµενο. Επίσης, καθορίζει και τους αφαιρούµενους βαθµούς για το 

τιµωρούµενο σωµατείο. 
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Εικόνα 4.96 

 

Στη συνέχεια, πατώντας το κουµπί για να καταχωρηθεί η ποινή, 

εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.96 µε το σύνολο των 

επιλογών του. Η επιβεβαίωση του µηνύµατος θα έχει ως αποτέλεσµα να 

καταχωρηθεί η ποινή του σωµατείου στη Β∆ και να τροποποιηθούν οι 

εγγραφές για τα τέρµατα των σωµατείων. 

 

 
Εικόνα 4.97 

 

Μια περίπτωση σφάλµατος παρουσιάζεται όταν δεν πληκτρολογείται 

αρνητικός ακέραιος αριθµός για τους αφαιρούµενους βαθµούς ποινής µε 

αποτέλεσµα να εµφανίζεται το µήνυµα της εικόνας 4.97. 

 

 
Εικόνα 4.98 
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Στη δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί ποινές 

σωµατείων, το πάτηµα του κουµπιού για τις ποινές θα έχει ως αποτέλεσµα 

να εµφανιστεί η οθόνη προβολής των ποινών (εικόνα 4.98). Στην οθόνη 

αυτή εµφανίζεται η καταχωρηµένη ποινή, δηλαδή οι αφαιρούµενοι βαθµοί 

των σωµατείων. 

 

 
Εικόνα 4.99 

 

Ο χρήστης, εκτός από τη δυνατότητα προβολής, έχει τη δυνατότητα να 

διαγράψει την καταχωρηµένη ποινή, πατώντας το αντίστοιχο κουµπί. Στην 

περίπτωση αυτή εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.99 µε 

το οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης ότι η διαγραφή της ποινής θα έχει ως 

αποτέλεσµα να οριστεί το αποτέλεσµα του αγώνα ισόπαλο µε µηδενικά 

τέρµατα για τα δύο αγωνιζόµενα σωµατεία. Η επιβεβαίωση του µηνύµατος 

έχει ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των εγγραφών των τερµάτων και των 

ποινών των σωµατείων για το συγκεκριµένο αγώνα. 

 

4.7.8. Επιλογή Επεξεργασίας Λοιπών Στοιχείων Αγώνα 
 

 
Εικόνα 4.100 
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Κατά την επιλογή επεξεργασίας των λοιπών στοιχείων του αγώνα 

εµφανίζεται η οθόνη της εικόνας 4.100. Στην οθόνη αυτή υπάρχουν τα πεδία 

για όλα τα άλλα στοιχεία του φύλλου αγώνα που δεν καλύφθηκαν από τις 

προηγούµενες οθόνες. Η οθόνη, κατά την εµφάνισή της, περιέχει τα ήδη 

καταχωρηµένα στοιχεία στη Β∆, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα 

τροποποίησής τους. 

 

4.8. ∆ιαχείριση Βαθµολογιών 
 

Στο µενού για τη διαχείριση των βαθµολογιών υπάρχει η επιλογή για την 

προβολή της βαθµολογίας των οµίλων των πρωταθληµάτων, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 4.101. 

 

 
Εικόνα 4.101 

Αποτέλεσµα αυτής της επιλογής είναι η εµφάνιση της οθόνης της εικόνας 

4.102. 

 

 
Εικόνα 4.102 
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Εικόνα 4.103 

 

Σε αυτή την οθόνη υπάρχουν τρεις αναδιπλούµενες λίστες, εκ των 

οποίων η πρώτη αφορά τις αγωνιστικές περιόδους (εικόνα 4.103), η δεύτερη 

τα πρωταθλήµατα (εικόνα 4.104) και η τρίτη τους οµίλους(εικόνα 4.105). 

 

 
Εικόνα 4.104 

 

Ο χρήστης επιλέγει την αγωνιστική περίοδο που επιθυµεί, στην πρώτη 

λίστα. Ανάλογα µε την επιλογή του εµφανίζονται στη δεύτερη λίστα τα 

πρωταθλήµατα που έχουν οριστεί για την επιλεγµένη αγωνιστική περίοδο. 

 

 
Εικόνα 4.105 

 

Εν συνεχεία, επιλέγει το πρωτάθληµα που επιθυµεί από τη δεύτερη λίστα 

και εµφανίζονται οι όµιλοι του επιλεγµένου πρωταθλήµατος για τους οποίους 

έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα αγώνων τους στην τρίτη λίστα. Τέλος, 

επιλέγει από την τρίτη λίστα τον όµιλο που επιθυµεί. 

 

 
Εικόνα 4.106 

 

Επίσης, στην οθόνη προβολής βαθµολογίας υπάρχει ένα πλαίσιο 

πολλαπλών επιλογών (εικόνα 4.106), στο οποίο ο χρήστης καθορίζει το 

υποσύνολο των ολοκληρωµένων αγώνων25 του οµίλου, που θα 

                                                 
25 Ολοκληρωµένοι θεωρούνται οι αγώνες για τους οποίους έχουν καθοριστεί τα τέρµατα και 
για τα δύο αγωνιζόµενα σωµατεία. 
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χρησιµοποιηθούν για να υπολογιστεί η βαθµολογία. Οι επιλογές, που 

παρέχονται, είναι οι εξής: 

• συνυπολογισµός όλων των αγώνων των σωµατείων, 

• συνυπολογισµός µόνο των εντός έδρας αγώνων των σωµατείων και 

• συνυπολογισµός µόνο των εκτός έδρας αγώνων των σωµατείων. 

Εφόσον ολοκληρωθούν οι επιλογές του χρήστη για τον όµιλο που 

επιθυµεί και για το υποσύνολο των ολοκληρωµένων αγώνων του οµίλου 

που θα χρησιµοποιηθεί, γίνεται ο υπολογισµός της βαθµολογίας, η οποία 

εµφανίζεται στον αντίστοιχο πίνακα (εικόνα 4.107). 

 

 
Εικόνα 4.107 

 

Τα υπολογιζόµενα µεγέθη που απεικονίζονται στον πίνακα της 

βαθµολογίας για κάθε σωµατείο είναι: 

• ο συνολικός αριθµός αγώνων, 

• το σύνολο των βαθµών, 

• το σύνολο των βαθµών αγώνων, 

• το σύνολο των αφαιρούµενων βαθµών των ποινών, 

• ο συνολικός αριθµός νικών, 

• ο συνολικός αριθµός ισοπαλιών, 

• ο συνολικός αριθµός ηττών, 

• ο συνολικός αριθµός τερµάτων υπέρ και 

• ο συνολικός αριθµός τερµάτων κατά. 

 

 

4.9. ∆ιαχείριση Κατηγοριών 
 

Στο µενού για τη διαχείριση των κατηγοριών, υπάρχει η επιλογή για τη 

δηµιουργία νέας κατηγορίας, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.108. 
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Εικόνα 4.108 

 

Κατά την επιλογή δηµιουργίας νέας κατηγορίας εµφανίζεται η οθόνη της 

εικόνας 4.109. 

 

 
Εικόνα 4.109 

 

Στην οθόνη αυτή, ο χρήστης πληκτρολογεί την περιγραφή της κατηγορίας 

και πατώντας το αντίστοιχο κουµπί για τη δηµιουργία της, εµφανίζεται το 

µήνυµα επιβεβαίωσης της εικόνας 4.110. Εάν ο χρήστης επιβεβαιώσει το 

µήνυµα, τότε καταχωρείται η νέα κατηγορία στη Β∆. 

 

 
Εικόνα 4.110 

 

Εκτός από τη δυνατότητα δηµιουργίας νέας κατηγορίας, ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να προβληθούν οι ήδη καταχωρηµένες κατηγορίες µε το 

πάτηµα του αντίστοιχου κουµπιού της οθόνης. Ενδεικτική είναι η οθόνη 

προβολής κατηγοριών της εικόνας 4.111. 
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Εικόνα 4.111 

 

4.10. ∆ιαχείριση Αγωνιστικών Περιόδων 
 

Το µενού διαχείρισης των αγωνιστικών περιόδων, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 4.112, έχει ως µοναδική επιλογή αυτή της λήξης της τρέχουσας 

αγωνιστικής περιόδου και της δηµιουργίας νέας. 

 

 
Εικόνα 4.112 

 

Η επιλογή αυτή λαµβάνει χώρα όταν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι 

προγραµµατισµένοι αγώνες των οµίλων της τρέχουσας αγωνιστικής 

περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης της 

εικόνας 4.113. µε το οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης ότι εάν ολοκληρωθεί η 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδος, τότε δε θα µπορούν να τροποποιηθούν 

περαιτέρω τα στοιχεία των αγώνων της. 
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Εικόνα 4.113 

 

Εάν ο χρήστης επιβεβαιώσει το µήνυµα, τότε εµφανίζεται η οθόνη της 

εικόνας 4.114 στην οποία υπάρχει µια µπάρα προόδου (progress bar) η 

οποία αυξάνεται καθώς γίνονται όλες οι αναγκαίες εγγραφές αρχικοποίησης 

της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Β∆. 

 

 
Εικόνα 4.114 

 

Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι 

προγραµµατισµένοι αγώνες, εµφανίζεται το µήνυµα της εικόνας 4.115, µε το 

οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της 

τρέχουσας περιόδου και δε γίνεται καµία περαιτέρω ενέργεια. 

 

 
Εικόνα 4.115 
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5.  Μελλοντικές Επεκτάσεις και Χρήσεις του 
 Πληροφοριακού Συστήµατος 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, το πληροφοριακό σύστηµα που αναλύθηκε και 

αναπτύχθηκε στοχεύει κυρίως στη µηχανογράφηση των διαδικασιών  

που αφορούν τις διοργανώσεις πρωταθληµάτων. Συγκεκριµένα, 

µηχανογραφήθηκαν πλήρως οι διαδικασίες για τους προγραµµατισµένους 

αγώνες των πρωταθληµάτων, οι οποίοι καθορίζονται κατά την κλήρωση και 

την κατάρτιση του προγράµµατος αγώνων. ∆ηλαδή, δε συµπεριλήφθηκαν 

στην ανάλυση και υλοποίηση του συστήµατος οι τυχόν αγώνες µπαράζ 

(play-offs) που προβλέπονται από τις προκηρύξεις πρωταθληµάτων. 

Εκτός από τους αγώνες µπαράζ, δεν αναλύθηκε και η διοργάνωση του 

ερασιτεχνικού κυπέλλου. Οι λόγοι για τους οποίους δε συµπεριλήφθηκαν οι 

προαναφερθείσες διαδικασίες εξηγούνται αναλυτικά στην ενότητα της 

περιγραφής των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις Ε.Π.Σ.. 

Επιγραµµατικά, οι κύριοι λόγοι είναι η µεγάλη παραµετροποίηση, αλλά και η 

µεγάλη διαφοροποίηση των διαδικασιών αυτών από αγωνιστική περίοδο σε 

αγωνιστική περίοδο, µε αποτέλεσµα η ανάλυση και η υλοποίηση τους να 

υπερβαίνουν το σκοπό της παρούσας εργασίας. 

Από την άλλη πλευρά και όσον αφορά τις εµπλεκόµενες οντότητες του 

συστήµατος (δηλαδή τα σωµατεία, τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές και 

τις κατηγορίες), η ανάλυση και κάλυψη τους από την εφαρµογή είναι 

πλήρης. 

Εποµένως, το πληροφοριακό σύστηµα που αναλύθηκε και υλοποιήθηκε 

στην παρούσα εργασία µπορεί να επεκταθεί, έτσι ώστε να καλύψει το 

σύνολο των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις Ε.Π.Σ.. Οι επεκτάσεις 

αυτές θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν παράλληλα µε κάποιο 

ανασχεδιασµό των διαδικασιών. Στόχος ενός τέτοιου ανασχεδιασµού θα 

πρέπει να είναι η µείωση του βαθµού παραµετροποίησης και 

διαφοροποίησης των πολύπλοκων διαδικασιών από αγωνιστική περίοδο σε 

αγωνιστική περίοδο, µε αποτέλεσµα να είναι εφικτή η µηχανογράφηση τους. 

Εκτός από τις επεκτάσεις του πληροφοριακού συστήµατος για την 

κάλυψη του συνόλου των διαδικασιών των Ε.Π.Σ., θα µπορούσε να 

αναπτυχθεί µια διαδικτυακή τοποθεσία (web site) που να αποσκοπεί στην 

ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού. Έτσι, θα προέκυπτε µια 

διαφορετική προσέγγιση του όλου συστήµατος, κατά την οποία οι υπάλληλοι 
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τις Ε.Π.Σ. θα τροφοδοτούν το σύστηµα µε τα τρέχοντα στοιχεία, ενώ 

ταυτόχρονα θα υπάρχει µια διαδικτυακή τοποθεσία που θα χειρίζεται αυτά 

τα στοιχεία για να προβάλλονται χρήσιµες πληροφορίες στο ενδιαφερόµενο 

κοινό. 

Βέβαια, εκτός από τις Ε.Π.Σ., που ασχολούνται µε τις ερασιτεχνικές 

διοργανώσεις ποδοσφαίρου, υπάρχουν η Ελληνική Ποδοσφαιρική 

Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών 

(Ε.Π.Α.Ε.), που ασχολούνται µε τις υπόλοιπες διοργανώσεις ποδοσφαίρου. 

Συγκεκριµένα, η Ε.Π.Ο. είναι υπεύθυνη για την «∆’ Εθνική Ερασιτεχνική» 

κατηγορία και το «Κύπελλο Ελλάδος», ενώ η Ε.Π.Α.Ε. είναι η διοργανώτρια 

αρχή των πρωταθληµάτων που µετέχουν οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες 

Εταιρίες (Π.Α.Ε.), δηλαδή αυτά των «Α’, Β’ και Γ’ Εθνικών Επαγγελµατικών» 

κατηγοριών. 

Εποµένως, το πληροφοριακό σύστηµα της παρούσας εργασίας θα 

µπορούσε να αποτελέσει πρότυπο, µε βάση το οποίο να αναλυθούν και να 

υλοποιηθούν συστήµατα για τις διοργανώσεις της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Α.Ε.. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι διοργανώσεις της Ε.Π.Α.Ε. και της Ε.Π.Ο., λόγω 

της συµµετοχής των Π.Α.Ε., προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον του 

φίλαθλου κοινού, µε αποτέλεσµα η σκοπιµότητα ανάπτυξης ενός διαρκώς 

ενηµερωµένου συστήµατος πληροφόρησης να κρίνεται αρκετά σηµαντική. 

Τέλος, η Ε.Π.Α.Ε. και η Ε.Π.Ο. έχουν µεγαλύτερους προϋπολογισµούς από 

τις Ε.Π.Σ. (ως ανώτερες διοργανώτριες αρχές) και έτσι η υλοποίηση και η 

συντήρηση αυτών των συστηµάτων να είναι πιο βιώσιµη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

∆είγµα Φύλλου Αγώνα 
 

 

 
Σελίδα 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Τυποποιηµένοι Πίνακες 
 

Παρακάτω παρατίθενται οι τυποποιηµένοι πίνακες, που 

χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση προγραµµάτων αγώνων, από 2 έως 14 

συµµετέχοντα σωµατεία. Εµφανίζονται µόνο οι αγώνες του α’ γύρου 

(δεδοµένου ότι αυτοί του β’ γύρου προκύπτουν από απλή αντιµετάθεση 

γηπεδούχου και φιλοξενούµενου). 

 
2 Σωµατεία Αγώνες 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 

 

3 Σωµατεία Αγώνες Ρεπό 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 2-3 1 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 3-1 2 

 

4 Σωµατεία Αγώνες 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3-4 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 2-3 4-1 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 3-1 2-4 

 
5 Σωµατεία Αγώνες Ρεπό 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3-4 5 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 1-3 2-5 4 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 4-1 3-5 2 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 5-1 2-4 3 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 3-2 4-5 1 

 

6 Σωµατεία Αγώνες 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3-4 5-6 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 1-3 2-5 4-6 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 4-1 6-2 3-5 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 5-1 2-4 6-3 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 1-6 3-2 4-5 
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7 Σωµατεία Αγώνες Ρεπό 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3-4 5-6 7 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 4-1 2-6 7-3 5 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 1-5 4-2 6-7 3 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 7-2 3-6 5-4 1 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 1-3 2-5 4-7 6 

6η Αγωνιστική Ηµέρα 6-1 2-3 5-7 4 

7η Αγωνιστική Ηµέρα 7-1 3-5 6-4 2 

 

8 Σωµατεία Αγώνες 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 4-3 5-6 8-7 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 3-1 2-4 7-5 6-8 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 1-6 8-2 5-3 4-7 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 5-1 2-7 3-8 6-4 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 4-1 7-3 6-2 8-5 

6η Αγωνιστική Ηµέρα 1-7 2-5 3-6 4-8 

7η Αγωνιστική Ηµέρα 8-1 2-3 5-4 7-6 

 

9 Σωµατεία Αγώνες Ρεπό 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3-4 5-6 8-7 9 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 3-1 2-5 4-9 6-8 7 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 1-4 7-2 8-3 9-6 5 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 5-1 2-9 4-8 6-7 3 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 6-3 8-2 4-7 9-5 1 

6η Αγωνιστική Ηµέρα 1-6 7-9 2-4 5-3 8 

7η Αγωνιστική Ηµέρα 7-1 3-2 4-5 9-8 6 

8η Αγωνιστική Ηµέρα 1-8 2-6 5-7 3-9 4 

9η Αγωνιστική Ηµέρα 9-1 7-3 6-4 8-5 2 

 

10 Σωµατεία Αγώνες 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 4-1 2-5 6-3 8-9 10-7 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 1-6 7-2 3-8 9-4 5-10 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 8-1 2-9 10-3 4-6 7-5 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 1-10 3-2 4-8 5-9 6-7 

6η Αγωνιστική Ηµέρα 3-1 2-4 8-5 10-6 9-7 

7η Αγωνιστική Ηµέρα 7-1 8-2 5-3 4-10 6-9 

8η Αγωνιστική Ηµέρα 1-9 2-6 3-7 5-4 10-8 

9η Αγωνιστική Ηµέρα 1-5 2-10 9-3 7-4 6-8 
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11 Σωµατεία Αγώνες Ρεπό 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 4-11 5-10 6-9 7-8 3 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 3-1 2-4 11-6 10-7 8-9 5 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 1-4 5-3 6-2 8-11 9-10 7 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 5-1 4-6 3-7 2-8 10-11 9 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 1-6 7-5 8-4 9-3 10-2 11 

6η Αγωνιστική Ηµέρα 7-1 6-8 5-9 4-10 3-11 2 

7η Αγωνιστική Ηµέρα 1-8 9-7 10-6 11-5 2-3 4 

8η Αγωνιστική Ηµέρα 9-1 8-10 7-11 5-2 4-3 6 

9η Αγωνιστική Ηµέρα 1-10 11-9 2-7 3-6 4-5 8 

10η Αγωνιστική Ηµέρα 11-1 9-2 8-3 7-4 6-5 10 

11η Αγωνιστική Ηµέρα 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 1 

 

12 Σωµατεία Αγώνες 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 4-1 2-3 6-9 8-5 10-11 12-7 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 1-6 5-2 3-10 7-4 11-8 9-12 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 8-1 2-7 12-3 4-9 6-11 10-5 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 1-10 9-2 3-8 11-4 7-6 5-12 

6η Αγωνιστική Ηµέρα 12-1 2-11 6-3 4-5 10-7 8-9 

7η Αγωνιστική Ηµέρα 1-3 6-2 7-5 8-4 9-11 10-12 

8η Αγωνιστική Ηµέρα 5-1 2-10 3-9 4-6 11-7 12-8 

9η Αγωνιστική Ηµέρα 1-9 8-2 7-3 12-4 5-11 6-10 

10η Αγωνιστική Ηµέρα 11-1 2-12 3-5 10-4 6-8 9-7 

11η Αγωνιστική Ηµέρα 1-7 4-2 3-11 5-9 8-10 12-6 

 
13 Σωµατεία Αγώνες Ρεπό 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 3 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 3-1 2-4 13-6 12-7 11-8 10-9 5 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 1-4 5-3 6-2 8-13 9-12 10-11 7 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 5-1 4-6 3-7 2-8 13-10 12-11 9 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 1-6 7-5 8-4 9-3 10-2 12-13 11 

6η Αγωνιστική Ηµέρα 7-1 6-8 5-9 4-10 3-11 2-12 13 

7η Αγωνιστική Ηµέρα 1-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 2 

8η Αγωνιστική Ηµέρα 9-1 8-10 7-11 6-12 5-13 3-2 4 

9η Αγωνιστική Ηµέρα 1-10 11-9 12-8 13-7 2-5 4-3 6 

10η Αγωνιστική Ηµέρα 11-1 10-12 9-13 7-2 6-3 5-4 8 

11η Αγωνιστική Ηµέρα 1-12 13-11 2-9 3-8 4-7 6-5 10 

12η Αγωνιστική Ηµέρα 13-1 11-2 10-3 9-4 8-5 7-6 12 

13η Αγωνιστική Ηµέρα 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 8-7 1 
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14 Σωµατεία Αγώνες 

1η Αγωνιστική Ηµέρα 1-2 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

2η Αγωνιστική Ηµέρα 3-1 2-4 14-5 13-6 12-7 11-8 10-9 

3η Αγωνιστική Ηµέρα 1-4 5-3 6-2 7-14 8-13 9-12 10-11 

4η Αγωνιστική Ηµέρα 5-1 4-6 3-7 2-8 14-9 13-10 12-11 

5η Αγωνιστική Ηµέρα 1-6 7-5 8-4 9-3 10-2 11-14 12-13 

6η Αγωνιστική Ηµέρα 7-1 6-8 5-9 4-10 3-11 2-12 14-13 

7η Αγωνιστική Ηµέρα 1-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 

8η Αγωνιστική Ηµέρα 9-1 8-10 7-11 6-12 5-13 4-14 3-2 

9η Αγωνιστική Ηµέρα 1-10 11-9 12-8 13-7 14-6 2-5 4-3 

10η Αγωνιστική Ηµέρα 11-1 10-12 9-13 8-14 7-2 6-3 5-4 

11η Αγωνιστική Ηµέρα 1-12 13-11 14-10 2-9 3-8 4-7 6-5 

12η Αγωνιστική Ηµέρα 13-1 12-14 11-2 10-3 9-4 8-5 7-6 

13η Αγωνιστική Ηµέρα 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 8-7 
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