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Abstract 

The aim of present thesis is the development of a database application  aiming 

at the Management of Enterprising Resources of a research laboratory.  

More concretely, the economic management is consisted  by the follow-up of 

project that undertake the laboratory, the follow-up relative with the project 

documents, the follow-up of pecuniary surges per project, the distribution of credits of 

project in categories of expenses and the planning and the follow-up of these, the 

distribution of expenses in individual expenses per financed institution and period -as 

well as the follow-up of these-, the follow-up of relative receipts as well as in the 

direct projection of the complete picture of the course of the completition of the 

undertaken project, of the transactions with  the financed institutions   – providers of  

services or materials as well as the total economic picture of relations of laboratory 

with dealing with this institutions   

 

In the course of this thesis there will be presented initially the  model of 

entities-correlation (E -  R model) of the application, then the analysis of natural 

model that results, the description of the development of the application, as well as 

way of use of this from the side of final user, and finally there will be presented the  

proposals for her further extension so that covers also other needs of management of 

resources of laboratory. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη µίας εφαρµογής βάσεων 

δεδοµένων µε σκοπό την ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων ενός ερευνητικού 

εργαστηρίου. 

Πιο συγκεκριµένα, η οικονοµική διαχείριση  συνίσταται από την 

παρακολούθηση των έργων που αναλαµβάνει το εργαστήριο, την παρακολούθηση 

των σχετικών µε το έργο εγγράφων, την παρακολούθηση των χρηµατικών εισροών 

ανά έργο, την κατανοµή των πιστώσεων του έργου σε κατηγορίες δαπανών και τον 

προγραµµατισµό και την παρακολούθηση αυτών, την κατανοµή των δαπανών σε 

επιµέρους δαπάνες ανά χρηµατοδοτούµενο φορέα και περίοδο καθώς και την 

παρακολούθηση αυτών, την παρακολούθηση των σχετικών παραστατικών καθώς και 

στην άµεση παροχή µίας ολοκληρωµένης εικόνας την πορείας υλοποιήσεως του 

έργου, των εκκρεµοτήτων µε τους χρηµατοδοτούµενους φορείς – πάροχους 

υπηρεσιών η υλικών καθώς και η συνολική οικονοµική εικόνα των σχέσεων του 

εργαστηρίου µε τους συναλλασσόµενους µε αυτό φορείς  

Στην πορεία της εργασίας θα παρουσιαστεί αρχικά το µοντέλο οντοτήτων-

συσχετισµών (E - R µοντέλο) της εφαρµογής , κατόπιν θα γίνει ανάλυση του φυσικού 

µοντέλου που προκύπτει, θα γίνει περιγραφή της ανάπτυξης της εφαρµογής καθώς 

και του τρόπου χρήσης αυτής από την πλευρά του τελικού χρήστη και τέλος θα 

γίνουν προτάσεις για την περαιτέρω επέκτασή της ώστε να καλύψει και άλλες 

ανάγκες διαχείρισης πόρων του εργαστηρίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Περιγραφή και Ανάλυση των απαιτήσεων της εφαρµογής 

1.1 Εισαγωγή 

Σκοπός της εφαρµογής είναι η οικονοµική διαχείριση των έργων που 

διαχειρίζεται ένα ερευνητικό εργαστήριο µε σκοπό την παροχή άµεσης και ευκρινούς 

εικόνας της οικονοµικής πορείας των προγραµµάτων που αυτό έχει αναλάβει. 

Η οικονοµική διαχείριση  συνίσταται από : 

i. Την παρακολούθηση των έργων που αναλαµβάνει το εργαστήριο. 

Κάθε έργο που ανατίθεται έχει συγκεκριµένο προϋπολογισµό  τον 

οποίο το εργαστήριο δεν πρέπει να υπερβεί 

ii. Την παρακολούθηση των σχετικών µε το έργο εγγράφων. Η εφαρµογή 

θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να οργανώνει και 

να παρουσιάζει τα σχετικά µε τα έργα έγγραφα ώστε να µπορεί να έχει 

άµεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αυτά περιέχουν. Τα έγγραφα 

µπορεί να είναι διαφόρων µορφών και τύπων, ανάλογα µε το πώς 

επιλέγουν οι φορείς που αναθέτουν τα έργα να τα δηµοσιεύσουν. Η 

εφαρµογή θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να προβάλλει και να 

διαχειριστεί πολλούς τύπους εγγράφων, αρκεί αυτοί να 

υποστηρίζονται από εφαρµογές εγκατεστηµένες στον υπολογιστή 

iii. Την παρακολούθηση των χρηµατικών εισροών ανά έργο. Οι 

χρηµατικές εισροές είναι οι χρηµατικές καταβολές από τους 

χρηµατοδότες των έργων προς το εργαστήριο για την περάτωση των 

έργων. 

iv. Την κατανοµή των πιστώσεων του έργου σε κατηγορίες δαπανών και 

τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση αυτών. Τα στάδιο αυτό 

αποτελεί και το πρώτο στάδιο οικονοµικού προγραµµατισµού του 

έργου καθώς ορίζονται οι κατηγορίες δαπανών όπου θα απαιτηθούν 

και µέσω αυτού επιβάλλεται  η γενική εποπτεία του έργου Οι 

κατηγορίες δαπανών µπορεί να ορίζουν είτε είδος παροχής υπηρεσιών 
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είτε κατηγορίες ειδών που προµηθεύεται το εργαστήριο για την 

υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου. 

v. Την κατανοµή των δαπανών σε επιµέρους δαπάνες ανά 

χρηµατοδοτούµενο φορέα, συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης – όπως 

αυτή έχει οριστεί προηγουµένως, και περίοδο καθώς και την 

παρακολούθηση αυτών. Με αυτήν την εργασία γίνεται η 

συγκεκριµενοποίηση των δαπανών καθώς δεσµεύονται ποσά για 

συγκεκριµένους χρηµατοδοτούµενους φορείς και για συγκεκριµένες 

χρονικές περιόδους. Οι χρηµατοδοτούµενοι φορείς µπορεί να είναι είτε 

φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα. Επίσης κατά την παρακολούθηση των 

επιµέρους δαπανών γίνεται ο τελικός έλεγχος των πληρωµών του 

εργαστηρίου και ο λεπτοµερής απολογισµός αυτών.  

vi. Την παρακολούθηση των σχετικών παραστατικών. Τα σχετικά 

παραστατικά τα εκδίδουν οι χρηµατοδοτούµενοι φορείς και µπορεί να 

είναι είτε τιµολόγια παροχής υπηρεσιών για συγκεκριµένες εργασίες 

που αναλαµβάνουν αυτοί για το εργαστήριο είτε τιµολόγια ή 

αποδείξεις για την αγορά υλικών ή ειδών κ.ο.κ. 

vii. Την άµεση παροχή µίας ολοκληρωµένης εικόνας την πορείας 

υλοποιήσεως του έργου. Αυτή θα πρέπει να παρέχεται είτε µε την 

άµεση παροχή των κρίσιµων πληροφοριών στα στάδια του 

προγραµµατισµού του έργου είτε µε την παροχή αναφορών όπου 

εµφανίζεται η οικονοµική πορεία των έργων. Οι αναφορές αυτές 

µπορεί να αφορούν την παρουσίαση των εκκρεµοτήτων µε τους 

χρηµατοδοτούµενους φορείς – πάροχους υπηρεσιών η υλικών, την 

παρουσίαση των σχετικών αναφορών προόδου του έργου, την 

παρουσίαση των πληρωµών προς τους χρηµατοδοτούµενους φορείς 

και γενικά κάθε αναφοράς που µπορεί να ζητηθεί από τους φορείς από 

όπου ανατίθεται το έργο. 
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1.2 Εργαλεία Ανάπτυξης της εφαρµογής 

Ως εργαλείο ανάπτυξης επιλέχθηκε το σχεσιακό σύστηµα βάσης δεδοµένων 

(RDBMS) Microsoft Access στην έκδοση 2000 (9.0.3007) και η Γλώσσα 

Προγραµµατισµού Visual Basic For Applications που την συνοδεύει. Η 

συγκεκριµένη λύση προσφέρει τα πλεονεκτήµατα µίας εύχρηστης και δυνατής 

γλώσσας προγραµµατισµού µε µία σταθερή και διαδεδοµένη βάση δεδοµένων  µε 

ιδιαίτερα ισχυρά εργαλεία για την δηµιουργία αναφορών και την δυνατότητα 

ενσωµάτωσης πληθώρας εργαλείων της για πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις της 

εφαρµογής. 

Ως Τρόπος υλοποίησης επιλέχθηκε η χρήση δύο βάσεων της Ms Access, µία 

που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση των δεδοµένων και µία 

δεύτερη που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση των φορµών και αναφορών καθώς και 

του κώδικα της εφαρµογής. Οι πίνακες που αποθηκεύονται τα δεδοµένα συνδέονται 

στην δεύτερη βάση δεδοµένων και έτσι επιτυγχάνεται η τυχόν επιθυµητή πρόσβαση 

στα δεδοµένα από περισσότερους από έναν χρήστες. Επιπλέον µε τον τρόπο αυτό 

γίνεται εύκολή η αναβάθµιση της εφαρµογής -εφόσον δεν περιλαµβάνονται αλλαγές 

στην δοµή των δεδοµένων – µε την απλή αλλαγή της πρώτης βάσης µε άλλη που 

έχουν ήδη γίνει οι τροποποιήσεις.   

Επίσης ως δεύτερο εργαλείο ανάπτυξης επιλέχθηκε το σχεσιακό σύστηµα 

βάσης δεδοµένων (RDBMS) Oracle Database στην έκδοση Enterprise 9.2.0.1 µε την 

χρήση του Oracle Developer Studio 9.2. και πιο συγκεκριµένα τα εργαλεία Oracle 

Forms Developer 9i [32 Bit] Version 9.0.2.9.0 , Oracle Toolkit Version 9.0.4.0.23, 

Oracle Procedure Builder V9.0.2.0.7 Build #1022, Oracle Reports Developer 9i, 

Oracle Repository Administration Utility 9i και η Γλώσσα Προγραµµατισµού 

PL/SQL Version 9.0.1.3.1 που τα συνοδεύει. Η συγκεκριµένη λύση προσφέρει τα 

πλεονεκτήµατα µίας ισχυρής γλώσσας προγραµµατισµού προσανατολισµένη προς 

την λογική των βάσεων δεδοµένων µε µία σταθερή και διαδεδοµένη βάση δεδοµένων. 

Επίσης µε την χρήση της Oracle 9i Forms Services η εφαρµογή εκτελείται µέσω του 

browser ως Java Appletts.  
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1.3 Γενικά περί της εφαρµογής 

∆ια να επιτύχει τους σκοπούς της η εφαρµογή θα πρέπει να περιλαµβάνει 

υποδείγµατα (φόρµες) εισαγωγής των υπό παρακολούθηση στοιχείων καθώς και την 

δυνατότητα παροχής αναφορών µε την παροχή των όσον το δυνατόν πιο ειδικών ή 

γενικών περιορισµών αυτών από τον χρήστη 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η εφαρµογή θα πρέπει 

• Να παρέχει την όσο το δυνατότερο πληρέστερη και αναλυτική κωδικοποίηση 

των στοιχείων, χωρίς όµως αυτή να είναι εις βάρος της χρηστικότητας της 

εφαρµογής 

• Να παρέχει στον χειριστή άµεση και αναλυτική εικόνα της κατανοµής των 

δαπανών ενός κατά τον επιµερισµό και την ενηµέρωση αυτών µε σύντοµο, 

συνοπτικό και σαφή τρόπο. Καθώς η κατανοµή των δαπανών γίνεται 

τµηµατικά θα πρέπει και η εικόνα να δίνεται όχι µόνο γενικά αλλά και 

τµηµατικά στα επιµέρους στάδια της κατανοµής και της παρακολούθησης 

αυτών. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού όλες αυτές οι εργασίες θα πρέπει 

να γίνονται από µία οθόνη που θα παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και 

θα εισάγονται τα στοιχεία επιµερισµού και παρακολούθησης των δαπανών 

• Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί κατά τον 

προϋπολογισµό και προγραµµατισµό των δαπανών τυχόν υπερβάσεων είτε 

των ποσών  που αντιστοιχούν σε κάθε συγκεκριµένη κατηγορία δαπανών είτε 

του συνολικού προϋπολογισµού του έργου και να ειδοποιούν ανάλογα τον 

χρήστη ώστε αυτός να αποφασίζει για την αποδοχή της υπέρβασης του ποσού 

της δαπάνης. Η γενικότερη φιλοσοφία που υιοθετήθηκε είναι κατά τον 

προϋπολογισµό και τον προγραµµατισµό των δαπανών ο έλεγχος γίνεται για 

υπέρβαση του ποσού του ανώτερου σταδίου ενώ κατά τον απολογισµό των 

καταβληθέντων δαπανών γίνεται κατά την καταχώρηση. 

• Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα χειρισµού σχετιζόµενων µε  

το κάθε έργο εγγράφων 

• Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει στον χειριστή την δυνατότητα να εκτυπώνει 

µία σειρά από αναφορές που θα δίνουν µε ευκρινή και σαφή τρόπο είτε την 
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πορεία των δαπανών, είτε την εικόνα του προγραµµατισµού ενός έργου, είτε 

την οικονοµική εικόνα των συναλλασσόµενων µε το εργαστήριο φορέων, την 

εικόνα των συνοδευόντων ενός έργου παραστατικών δαπανών και την εικόνα 

των ταµιακών εσόδων ενός έργου. Στις περισσότερες από τις αναφορές αυτές 

θα πρέπει να παρέχεται στον χειριστή η δυνατότητα επιλογών του εύρους των 

στοιχείων  που αυτός θέλει να περιληφθούν στην αναφορά. Η επιλογή αυτή θα 

πρέπει να γίνεται από ενδιάµεσο υπόδειγµα (φόρµα) όπου ο χειριστής θα 

ορίζει είτε το χρονικό εύρος είτε το εύρος των έργων που επιθυµεί είτε το 

εύρος των κατηγοριών δαπανών που επιθυµεί να περιλάβει στην αναφορά. 
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1.4 Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετισµών (E - R µοντέλο)  

Το µοντέλλο οντοτήτων συσχετισµών παρουσιάζεται στα κάτωθι σχήµατα 1 

και 2  

 

Σχήµα 1 E-R µοντέλλο της εφαρµογής πρώτο µέρος 
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Σχήµα 2 E-R µοντέλλο της εφαρµογής δεύτερο µέρος 
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1.4. α  Περιγραφή οντοτήτων 

Οι κύριες οντότητες της εφαρµογής. όπως αυτές προέκυψαν από την 

κανονικοποίηση  στην τρίτη κανονική µορφή είναι οι 

1) Έργα 

  Η οντότητα Έργα αποτελεί την κύρια οντότητα του µοντέλου. Αυτή η 

οντότητα αντιπροσωπεύει τα έργα τα οποία αναλαµβάνει το εργαστήριο να 

διαχειριστεί.. 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι 

• Κωδικός 

• Τίτλος ΄Εργου 

• Χρηµατοδότης του Έργου 

• Πρόγραµµα στο οποίο ανήκει 

• Ηµεροµηνία Έναρξης Έργου 

• Ηµεροµηνία Λήξης Έργου 

• Έγγραφο Προκήρυξης 

• Έγγραφο Πρότασης 

• Url Προκήρυξης 

• Προϋπολογισθέν Ποσό 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο συνδυασµός του Τίτλου έργου µε τον 

Χρηµατοδότη του έργου και το Πρόγραµµα αλλά για λόγους ευκολίας ανάπτυξης της 

εφαρµογής χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 

 

 

2) Έγγραφα  

Η οντότητα έγγραφα  αντιπροσωπεύει τα σχετιζόµενα µε την οντότητα Έργα  

έγγραφα (όπως έγγραφο προκήρυξης, έγγραφό ανάθεσης, αλληλογραφία κ.α.)  , τα 

οποία τηρούνται από την εφαρµογή έτσι ώστε να είναι δυνατή η άµεση προσπέλαση 

τους για παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών . 
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Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 

• Αρχείο 

• Url 

• Σχετικό Έργο 

• Ηµεροµηνία 

• Περιγραφή 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο συνδυασµός του Αρχείου µε το 

Σχετιζόµενο Έγγραφο αλλά για λόγους ευκολίας ανάπτυξης της εφαρµογής 

χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 

3) Ταµιακές εισροές  

Η οντότητα Ταµιακές εισροές αντιπροσωπεύει τα χρηµατικά ποσά που 

καταβάλλονται στο Εργαστήριο από τους χρηµατοδότες των έργων για την 

πραγµατοποίηση των έργων που αυτό έχει αναλάβει 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 

• Έργο 

• Περίοδος 

• Ποσό 

• Ηµεροµηνία Καταβολής 

• Περιγραφή 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο συνδυασµός του Έργου µε την 

Σχετιζόµενη Περίοδο αλλά για λόγους ευκολίας ανάπτυξης της εφαρµογής 

χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 
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4) Κατηγορία ∆απανών 

Η οντότητα Κατηγορία ∆απανών αντιπροσωπεύει τις οµάδες-κατηγορίες  

δαπανών που θα πραγµατοποιήσει το εργαστήριο ώστε να πραγµατοποιήσει τα 

αναληφθέντα έργα. 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 

• Περιγραφή 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι η Περιγραφή ο αλλά για λόγους 

ευκολίας ανάπτυξης της εφαρµογής χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 

5) Υπεύθυνοι ∆απανών 

Η οντότητα Υπεύθυνοι ∆απανών  αντιπροσωπεύει το άτοµο που το 

εργαστήριο ορίζει ως υπεύθυνο για τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση τον 

δαπανών Ενός έργου ανά κατηγορία δαπάνης 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 

• Επώνυµο 

• Όνοµα 

• Πατρώνυµο 

• Ιδιότητα 

• Τηλέφωνο 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο συνδυασµός του Επωνύµου, του 

Ονόµατος και του Πατρώνυµου  αλλά για λόγους ευκολίας ανάπτυξης της εφαρµογής 

χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 

6) ∆απάνες Έργου Ανά κατηγορία 

Η οντότητα ∆απάνες Έργου Ανά κατηγορία αντιπροσωπεύει τον επιµερισµό 

που γίνεται στο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό ενός έργου σε επιµέρους κατηγορίες 

δαπανών 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 
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• Κωδικός 

• Έργο 

• Κατηγορία ∆απάνης 

• Προϋπολογισθέν Ποσό 

• Προγραµµατισθέν Ποσό 

• Καταβληθέν Ποσό (αποτελεί υπολογιζόµενο γνώρισµα) 

• Ηµεροµηνία Προγραµµατισµού 

• Υπεύθυνος 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο συνδυασµός του Έργου και της 

Κατηγορίας ∆απάνης αλλά για λόγους ευκολίας ανάπτυξης της εφαρµογής 

χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 

7) Επιµέρους ∆απάνες 

Η οντότητα Επιµέρους ∆απάνες αντιπροσωπεύει την επιπλέον κατανοµή των 

δαπανών έργου ανά κατηγορία σε δαπάνες ανά χρηµατοδοτούµενο φορέα και ανά 

δεδοµένη χρονική περίοδο που ορίζεται από την περίοδο έναρξης έως την περίοδο 

λήξης της δαπάνης. Οι επιµέρους δαπάνες χαρακτηρίζονται από τον τύπο τους εάν 

αποτελούν προϋπολογισθέντες επιµέρους δαπάνες, προγραµµατισµένες επιµέρους 

δαπάνες , οπότε και αναφέρονται σε  συγκεκριµένες προϋπολογισθέντες επιµέρους 

δαπάνες,  ή καταβληθείσες επιµέρους δαπάνες , οπότε και αναφέρονται σε 

συγκεκριµένες προγραµµατισµένες επιµέρους δαπάνες.. Ο χαρακτηρισµός µίας 

επιµέρους  δαπάνης ως προϋπολογισθείσας σηµαίνει ότι δεσµεύει πόρους από τον 

συνολικό προϋπολογισµό του Έργου. Ανάλογα ο χαρακτηρισµός µίας επιµέρους 

δαπάνης ως προγραµµατιζόµενη σηµαίνει ότι  η δαπάνη αυτή έχει προγραµµατιστεί 

βάσει της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας στην οποία και αναφέρεται, ενώ ο 

χαρακτηρισµός µίας επιµέρους δαπάνης ως καταβληθείσα σηµαίνει ότι στην δαπάνη 

αυτή καταχωρούνται το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί στον συγκεκριµένο 

φορέα στην ορισθείσα χρονική περίοδο βάσει προγραµµατισθείσας δαπάνης στην 

οποία και αναφέρεται. 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 
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• Κατηγορία δαπάνης Έργου 

• Περίοδος Έναρξης 

• Περίοδος Λήξη 

• Ποσό Περιόδου 

• Χρηµατοδοτούµενος Φορέας 

• Τύπος Εγγραφής 

• Αναφορά 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο συνδυασµός της Κατηγορίας ∆απάνης 

Έργου, Του Χρηµατοδοτούµενου Φορέα, της περιόδου έναρξης, της περιόδου λήξης 

και του τύπου εγγραφής, αλλά για λόγους ευκολίας ανάπτυξης της εφαρµογής 

χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 

 8) Περίοδοι 

Η οντότητα Περίοδοι αντιπροσωπεύει τις χρονολογικές περιόδους κατά τις 

οποίες γίνεται έναρξη ή λήξη µίας δαπάνης 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 

• Περίοδος (Περιγραφή) 

• Έναρξη Περίοδου 

• Λήξη Περίοδου 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι η περίοδος αλλά για λόγους ευκολίας 

ανάπτυξης της εφαρµογής χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 

9) Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς 

Η οντότητα  Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς αντιπροσωπεύει τους φορείς οι 

οποίοι χρηµατοδοτούνται από τους πόρους των επιµέρους δαπανών για τις ανάγκες 

του έργου 

  Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 

• Φορέας (Περιγραφή) 
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• Ονοµασία (εναλλακτική) 

• Κατηγορία 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο φορέας αλλά για λόγους ευκολίας 

ανάπτυξης της εφαρµογής χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 

10) Στοιχεία Νοµικών Προσώπων 

Αποτελεί πλήρη υποκατηγορία της οντότητας Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς 

οπού τηρούνται τα στοιχεία των φορέων που είναι χαρακτηρισµένοι ως Νοµικά 

πρόσωπα. 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Φορέας (Κωδικός) 

• Υπαγόµενο Υπουργείο 

• Αρ. Λογαριασµού 

• Τράπεζα 

• Α.Φ.Μ. 

• ΑΜΑΕ 

• Τηλέφωνο 

• ∆ιεύθυνση 

• Πόλη 

• Ταχυδροµικός Κωδικός 

• Υπεύθυνος Επαφής 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο φορέας  

11) Στοιχεία φυσικών Προσώπων 

Αποτελεί πλήρη υποκατηγορία της οντότητας Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς 

οπού τηρούνται τα στοιχεία των φορέων που είναι χαρακτηρισµένοι ως φυσικά 

πρόσωπα. 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Φορέας (Κωδικός) 

• Επώνυµο 
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• Όνοµα 

• Πατρώνυµο 

• Ιδιότητα 

• Α.Φ.Μ 

• Αρ. Μητρώου ΙΚΑ 

• Τηλέφωνο 

• Φαξ 

• E-mail 

• Αρ. Λογαριασµού 

• Τράπεζα 

• ∆ιεύθυνση 

• Πόλη 

• Ταχυδροµικός Κωδικός 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο φορέας  

 

12) Σχετικά Παραστατικά 

Η οντότητα αυτή αντιπροσωπεύει τα παραστατικά που εκδίδουν οι 

Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς και αφορούν συναλλαγές µε το εργαστήριο. Στην 

οντότητα αυτή περιλαµβάνονται µόνο τα βασικά στοιχεία του παραστατικού 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 

• Αριθµός Παραστατικού 

• Ηµεροµηνία 

• Εκδότης 

• Κατηγορία Παραστατικού 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο συνδυασµός του αριθµού 

παραστατικού και του Εκδότη (Χρηµατοδοτούµενου Φορέα) αλλά για λόγους 

ευκολίας ανάπτυξης της εφαρµογής χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 
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13) Γραµµές Παραστατικού  

Η οντότητα αυτή αντιπροσωπεύει τα επιµέρους στοιχεία που περιλαµβάνονται 

στα παραστατικά που εκδίδουν οι Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς. Κάθε στοιχείο της 

οντότητας πρέπει να αντιστοιχεί σε µία Επιµέρους δαπάνη 

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 

• Κωδικός  Σχετικού  Παραστατικού 

• Είδος 

• Ποσότητα 

• Τιµή 

• Σύνολο 

• Σχετική ∆απάνη 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι ο συνδυασµός του κωδικού  σχετικού 

παραστατικού και του είδους αλλά για λόγους ευκολίας ανάπτυξης της εφαρµογής 

χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτής 

14) Κατηγορίες Παραστατικών  

Η οντότητα αυτή αντιπροσωπεύει τις διάφορες κατηγορίες παραστατικών που 

εκδίδουν οι ∆ικαιούχοι Φορείς.  

Τα γνωρίσµατα της οντότητας είναι τα κάτωθι: 

• Κωδικός 

• Είδος Παραστατικού 

Ταυτοτικό γνώρισµα της οντότητας είναι το είδος του  παραστατικού για λόγους 

ευκολίας ανάπτυξης της εφαρµογής χρησιµοποιείται ο κωδικός αυτού 
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1.4.β  Σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων 

Οι σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων στο µοντέλο είναι οι εξής 

 Η οντότητα Έργα σχετίζεται µε την οντότητα Έγγραφα µε σχέση ένα προς 

πολλά  που περιγράφεται µε το ρήµα «σχετίζεται µε» 

 Η οντότητα Έργα σχετίζεται µε την οντότητα Ταµιακές Εισροές µε σχέση ένα 

προς πολλά περιγράφεται µε το ρήµα «καταβάλλονται για» 

 Η οντότητα Έργα σχετίζεται µε την οντότητα ∆απάνες Έργου Ανά Κατηγορία 

µε σχέση ένα προς πολλά  περιγράφεται µε το ρήµα «επιµερίζονται σε» 

 Η οντότητα Κατηγορία ∆απανών  σχετίζεται µε την οντότητα ∆απάνες Έργου 

Ανά Κατηγορία µε σχέση ένα προς πολλά  περιγράφεται µε το ρήµα 

«χαρακτηρίζουν τις» 

 Η οντότητα ∆απάνες Έργου Ανά Κατηγορία σχετίζεται µε την οντότητα 

Επιµέρους ∆απάνες µε σχέση ένα προς πολλά  περιγράφεται µε το ρήµα 

«αναλύονται σε» 

 Η οντότητα Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς σχετίζεται µε την οντότητα 

Επιµέρους ∆απάνες µε σχέση ένα προς πολλά περιγράφεται µε το ρήµα 

«χρηµατοδοτούνται δια» 

 Η οντότητα Στοιχεία νοµικών Προσώπων σχετίζεται µε την οντότητα 

Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς  µε σχέση ένα προς ένα που περιγράφεται µε το 

ρήµα «χαρακτηρίζουν» 

 Η οντότητα Στοιχεία Φυσικών Προσώπων σχετίζεται µε την οντότητα 

Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς  µε σχέση ένα προς πολλά που περιγράφεται µε 

το ρήµα «χαρακτηρίζουν» 

 Η οντότητα Περίοδοι σχετίζεται µε την οντότητα Επιµέρους ∆απάνες µε 

σχέση ένα προς πολλά που περιγράφεται µε το ρήµα «ορίζονται σε»  

 Η οντότητα Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς σχετίζεται µε την οντότητα Σχετικά 

Παραστατικά  µε σχέση ένα προς πολλά που περιγράφεται µε το ρήµα 

«εκδίδουν» 
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 Η οντότητα Σχετικά Παραστατικά  σχετίζεται µε την οντότητα Γραµµές 

Παραστατικού µε σχέση ένα προς πολλά που περιγράφεται µε το ρήµα 

«αναλύονται σε» 

 Η οντότητα Τύποι Παραστατικών  σχετίζεται µε την οντότητα Σχετικά 

Παραστατικά µε σχέση ένα προς πολλά που περιγράφεται µε το ρήµα «είναι 

του τύπου» 

 Η οντότητα Επιµέρους ∆απάνες σχετίζεται µε την οντότητα Γραµµές 

Παραστατικού  µε σχέση ένα προς πολλά που περιγράφεται µε το ρήµα 

«σχετίζεται µε» 

 Η οντότητα Επιµέρους ∆απάνες σχετίζεται µε τον εαυτό της µε σχέση ένα 

προς ένα (πρώτου βαθµού συσχέτιση) που  περιγράφεται µε το ρήµα 

«αναφέρεται σε» 
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1.4 γ Επιχειρηµατικοί Κανόνες (Business Rules) 

Οι πρόσθετοι επιχειρηµατικοί κανόνες που δεν µπορούν να περιγραφούν 

απευθείας από το µοντέλο είναι  

Τα γνωρίσµατα Έγγραφο Προκήρυξης και Έγγραφο Πρότασης της στις 

περιπτώσεις οντότητας Έργα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε περιπτώσεις της 

οντότητας Έγγραφα όπου στην τιµή του γνωρίσµατος Σχετικό Έργο θα έχει την ίδια 

τιµή µε την τιµή του κωδικού της οντότητας Έργα 

Στην οντότητα Έργα η τιµή του γνωρίσµατος Ηµεροµηνία έναρξης θα πρέπει 

να είναι µικρότερη από την τιµή του γνωρίσµατος Ηµεροµηνία Λήξης 

Στην οντότητα ∆απάνες έργου ανά Κατηγορία Έργα η τιµή του γνωρίσµατος 

Προγραµµατισθέν Ποσό  θα πρέπει να είναι µικρότερη από την τιµή του γνωρίσµατος  

Προϋπολογισθέν Πόσό και Έργα η τιµή του γνωρίσµατος Καταβληθέν ποσό θα 

πρέπει να είναι µικρότερη από την τιµή του γνωρίσµατος Προγραµµατισθέν Ποσό. 

Επίσης θα πρέπει να γίνεται έλεγχος εάν τυχόν το συνολικά προϋπολογισθέν ποσό 

υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισµό του έργου 

Κατά την ενηµέρωση των περιπτώσεων της  οντότητας Επιµέρους ∆απάνες θα 

πρέπει: 

1. Εάν η δαπάνη είναι χαρακτηρισµένη ως προϋπολογισθείσα να γίνεται έλεγχος 

εάν τυχόν γίνεται υπέρβαση του συνολικά προϋπολογισθέντος ποσού  στην 

κατηγορία δαπάνης. Στην περίπτωση που αυτό συµβαίνει θα πρέπει να 

εµφανίζεται µήνυµα προειδοποίησης στην χειριστή ώστε να γίνεται αποδεκτή 

η αλλαγή ή όχι 

2. Εάν η δαπάνη είναι χαρακτηρισµένη ως προγραµµατισµένη θα πρέπει αρχικά 

να γίνεται έλεγχος εάν  αυτή αντιστοιχεί σε αντίστοιχη περίπτωση 

προϋπολογισθείσας εγγραφής και να συµπληρώνεται το γνώρισµα Αναφορά 

της περίπτωσης µε την αντίστοιχη τιµή του γνωρίσµατος Κωδικός της 

περίπτωσης της προϋπολογισθείσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

αντίστοιχη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι δυνατή η ενηµέρωση. Επίσης θα 

πρέπει να γίνεται έλεγχος εάν τυχόν γίνεται υπέρβαση του συνολικά 

προγραµµατισθέντος  ποσού  στην κατηγορία δαπάνης. Στην περίπτωση που 
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αυτό συµβαίνει θα πρέπει να εµφανίζεται µήνυµα προειδοποίησης στην 

χειριστή ώστε να γίνεται αποδεκτή η αλλαγή ή όχι 

3. Εάν η δαπάνη είναι χαρακτηρισµένη ως καταβληθείσα θα πρέπει αρχικά να 

γίνεται έλεγχος εάν  αυτή αντιστοιχεί σε αντίστοιχη περίπτωση 

προγραµµατισθείσας εγγραφής και να συµπληρώνεται το γνώρισµα Αναφορά 

της περίπτωσης µε την αντίστοιχη τιµή του γνωρίσµατος Κωδικός της 

περίπτωσης της προγραµµατισθείσας.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

αντίστοιχη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι δυνατή η ενηµέρωση. Επίσης µε 

την ενηµέρωση θα πρέπει να γίνεται ενηµέρωση στην αντίστοιχη περίπτωση 

της οντότητας ∆απάνες Έργου ανά Κατηγορία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Υλοποίηση σε MS Access 2000 

2.1 ∆ηµιουργία Πινάκων 

Το ανωτέρω E-R µοντέλο µετασχηµατίζεται στους κάτωθι πίνακες της Ms 

Access. H δηµιουργία των πινάκων γίνεται µέσω του γραφικού εργαλείου που 

προσφέρει η Ms Access. Ως πρωτεύον κλειδί σε όλους τους πίνακες χρησιµοποιείται 

το πεδίο id, ενώ τα ταυτοτικά γνωρίσµατα των πινάκων ορίζονται σε εναλλακτικά 

κλειδιά που περιλαµβάνουν τα κατά περίπτωση πεδία που περιγράφονται στο 

µοντέλο οντοτήτων συσχετισµών και όπου δεν επιτρέπονται τα διπλότυπα. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απλοποίηση της ανάπτυξης της εφαρµογής. 

Γραµµές_Παραστατικού 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Γραµµές Παραστατικού 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα ∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία 

Έγγραφα 
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Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Έγγραφα 

Επιµέρους_∆απάνες 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Επιµέρους ∆απάνες 

Έργα 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Έργα 

Στοιχεία_Νοµικών_Προσώπων 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Στοιχεία Νοµικών Προσώπων 
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Στοιχεία_Φυσικών_Προσώπων 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Στοιχεία Φυσικών Προσώπων 

Σχετικά_Παραστατικά 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Σχετικά Παραστατικά 

Κατηγορία_∆απανών 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Κατηγορία ∆απανών 

Περίοδοι 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Περίοδοι 

 

 

 28



Ανάπτυξη Εφαρµογής Βάσεων ∆εδοµένων µε Σκοπό την ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων 
 Αντωνιάδης Γεώργιος (Α.Μ.: Μ5/02)  

  

Ταµιακές_Εισροές 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Ταµιακές Εισροές 

Τύποι_Εγγραφών 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Τύποι Εγγραφών 

Τύποι_Παραστατικών 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Τύποι Παραστατικών 

Υπέυθυνοι ∆απάνεων_Έργων 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Υπεύθυνοι ∆απανών Έργων 

Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς 

 

Ο ανωτέρω πίνακας υλοποιεί την οντότητα Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς 

 

 29



Ανάπτυξη Εφαρµογής Βάσεων ∆εδοµένων µε Σκοπό την ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων 
 Αντωνιάδης Γεώργιος (Α.Μ.: Μ5/02)  

  

 

Μετά την δηµιουργία των πινάκων ακολουθεί η ο ορισµός των σχέσεων 

µεταξύ τους σύµφωνα µε το E-R διάγραµµα. Οι προκύπτουσες σχέσεις εµφανίζονται 

στο κάτωθι σχήµα 3 

 

 

Σχήµα 3 ∆ιάγραµµα των σχέσεων των πινάκων της εφαρµογής στην Ms Access 
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2.2. ∆ηµιουργία Φορµών 

∆ηµιουργία Υποδείγµατος Έργα 

Η φόρµα έργα αποτελεί την βασική φόρµα της εφαρµογής µέσω της οποία 

γίνεται η κύρια διαχείριση ων δαπανών του έργου. Η προσπάθεια που καταβλήθηκε 

είχε ως σκοπό να παρέχει την µέγιστη δυνατότητα άµεσου χειρισµού των δαπανών 

του έργου και στα τρία επίπεδα κατανοµής αυτών. 

Η φόρµα είναι χωρισµένη σε τρία βασικά τµήµατα 

α) Tην κυρίως φόρµα µέσω της οποίας γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων που 

αφορούν το έργο.  

Η επιλογή του έγγραφου προκήρυξης και του εγγράφου πρότασης γίνεται από 

τον πίνακα των εγγράφων µέσω συνδυαστικών πλαισίων, στα οποία κατόπιν 

εµφανίζεται το αντίστοιχο όνοµα του αρχείου. Επίσης υπάρχει το πλήκτρο  

«‘Εµφάνιση Λίστας Σχετικών Εγγράφων» απ’ όπου είναι δυνατόν ο χρήστης µέσω 

της φόρµας «Λίστα Εγγράφων» να εµφανίσει όλα τα σχετιζόµενα µε το έργο 

έγγραφα.  

Επιπλέον µε το πλήκτρο «Εκτύπωση ∆απανών Κ» εµφανίζεται η αναφορά 

«Εκτύπωση_∆απανών_Έργου»  ώστε ο χρήστης να έχει την άµεση λήψης αναφοράς 

µε τα στοιχεία των δαπανών του έργου, ενώ µε το πλήκτρο «Εκτύπωση ∆απανών Ο» 

εµφανίζεται η αναφορά «Εκτύπωση_∆απανών_Έργου2» προσφέροντας εναλλακτικό 

τρόπο εµφάνισης των στοιχείων. 

Το πεδίο Προγραµµατισθέν Ποσό είναι υπολογιζόµενο πεδίο ως από το 

σύνολο του προγραµµατιζόµενου ποσού από τον πίνακα 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία που αφορούν το έργο, µέσω έκφραση του 

κατάλληλου ερωτήµατος της SQL που εκτελείται στο τρέχον της φόρµας 

Όµοια το πεδίο Απορροφηθέν Ποσό είναι υπολογιζόµενο πεδίο από το 

άθροισµα  του καταβληθέντος ποσού που αφορούν το έργο από τον πίνακα 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία µέσω έκφρασης του κατάλληλου ερωτήµατος της 

SQL που εκτελείται στο τρέχον της φόρµας 
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Σχήµα 4 Στιγµιότυπο της Φόρµας Έργα 

Ανάλογα το πεδίο Συνολικά Έσοδα είναι υπολογιζόµενο πεδίο από το 

άθροισµα  του ποσού από τον πίνακα Ταµιακές Εισροές που αφορούν το έργο, µέσω 

έκφρασης του κατάλληλου ερωτήµατος της SQL που εκτελείται στο τρέχον της 

φόρµας. 

Τέλος το πεδίο Τρέχον Υπόλοιπο είναι υπολογιζόµενα πεδίο από την διαφορά 

του πεδίου από Απορροφηθέν Ποσό το πεδίο Συνολικά Έσοδα 

β) Την Υποφόρµα ∆απάνες Έργου Ανα Κατηγορία όπου καταχωρούνται οι επιµέρους 

δαπάνες 

 Η καταχώρηση της κατηγορίας δαπανών γίνεται από τον αντίστοιχο πίνακα 

µέσω κατάλληλου συνδυαστικού πλαισίου. Επίσης κατά την εισαγωγή του 

προϋπολογισθέντος ποσού γίνεται έλεγχος τυχόν υπέρβασης του προϋπολογισµού του 
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έργου από το σύνολο των προϋπολογισθέντων δαπανών ανά κατηγορία του έργου, 

οπότε και εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα στον χρήστη. Με αποδοχή του µηνύµατος 

γίνεται αποδεκτή η καταχώρηση αλλιώς το ποσό µηδενίζεται ή επιστρέφει την 

προηγούµενη τιµή σε περίπτωση αλλαγής.. ∆εν µεταβάλλεται όµως το ποσό του 

προϋπολογισµού του έργου. Επιπλέον το ποσό του προγραµµατισµού δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισµού ανά κατηγορία 

γ) Την υποφόρµα Επιµέρους ∆απάνες η οποία ενεργεί σαν υποφόρµα της υποφόρµας 

∆απάνες Έργου Ανα Κατηγορία όπου και καταχωρούνται οι επιµέρους δαπάνες. Η 

σύνδεση µεταξύ τους γίνεται µέσω κατάλληλου κώδικα καθώς η MS Access δεν 

παρέχει αυτόµατα την δυνατότητα αυτή. 

 Στην υποφόρµα αυτή η επιλογή των περιόδων γίνεται από κατάλληλα 

συνδυαστικά πλαίσια από τον πίνακα των περιόδων, όπως επίσης του 

χρηµατοδοτούµενου φορέα από τον πίνακα χρηµατοδοτούµενοι φορείς. Στα πλαίσια 

αυτά κατόπιν εµφανίζεται ο χαρακτηρισµός των περιόδων και η ονοµασία του φορέα. 

 Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής εάν η εγγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως 

προϋπολογισθείσα γίνεται έλεγχος εάν γίνεται υπέρβαση του συνόλου των επιµέρους 

προϋπολογισθείσων δαπανών για την κατηγορία αυτή του έργου από τον 

προϋπολογισµό των δαπανών της κατηγορίας και εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα  

στον χρήστη. Με αποδοχή του µηνύµατος γίνεται αποδεκτή η καταχώρηση αλλιώς το 

ποσό µηδενίζεται ή επιστρέφει την προηγούµενη τιµή σε περίπτωση αλλαγής.. ∆εν 

µεταβάλλεται όµως το ποσό του προϋπολογισµού του έργου ανά κατηγορία.  

 Εάν η εγγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως προγραµµατισµένη γίνεται αρχικά 

έλεγχος εάν υπάρχει αντίστοιχη προϋπολογισθείσα εγγραφή. Εάν υπάρχει εισάγεται 

στο πεδίο αναφορά ο κωδικός της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας εγγραφής. 

Αντίθετα εάν δεν υπάρχει αναιρείται η εγγραφή. Επίσης γίνεται έλεγχος εάν γίνεται 

υπέρβαση από τον προγραµµατισµό των δαπανών της κατηγορίας και εµφανίζεται 

αντίστοιχο µήνυµα. Με αποδοχή του µηνύµατος από τον χρήστη γίνεται αποδεκτή η 

καταχώρηση αλλιώς το ποσό µηδενίζεται ή επιστρέφει την προηγούµενη τιµή σε 

περίπτωση αλλαγής.. ∆εν µεταβάλλεται όµως το ποσό του προγραµµατισµού του 

έργου ανά κατηγορία.  
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 Εάν η εγγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως καταβληθείσα  γίνεται αρχικά έλεγχος 

εάν υπάρχει αντίστοιχη προγραµµατισθείσα εγγραφή. Εάν υπάρχει εισάγεται στο 

πεδίο αναφορά ο κωδικός της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας εγγραφής. Αντίθετα 

εάν δεν υπάρχει αναιρείται η εγγραφή. Επίσης γίνεται έλεγχος εάν γίνεται υπέρβαση 

από τον προγραµµατισµό των δαπανών της κατηγορίας και εµφανίζεται αντίστοιχο 

µήνυµα. Επιπλέον η αλλαγή προκαλεί την ενηµέρωση του πεδίου της αντίστοιχης 

καταβληθείσας δαπάνης ανά κατηγορία και τον επαναϋπολογισµό του πεδίου  

Απορροφηθέν ποσό της κυρίως φόρµας. 

 Έγγραφές στις οποίες υπάρχει άλλη εγγραφή που αναφέρεται σε αυτές δεν 

µπορούν να διαγραφούν πριν από τις αναφερόµενες. Επίσης για να διαγραφεί µία 

εγγραφή πρέπει πρώτα να µηδενιστεί το ποσό. 

∆ηµιουργία Υποδείγµατος Λίστα Εγγράφων 

 

Σχήµα 5 Στιγµιότυπο της Φόρµας Λίστα Εγγράφων 
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 Η φόρµα αυτή καλείται από την φόρµα Έργα και στην φόρµα αυτή γίνεται η 

προβολή των σχετικών µε το Έργο εγγράφων, σε κατάλληλο πλαίσιο λίστας, µαζί µε 

την περιγραφή τους.. Με την επιλογή ενός εγγράφου και την πίεση του πλήκτρου 

προβολή γίνεται – µέσω της χρήσης της κατάλληλης ρουτίνας του Windows API- η 

κλήση της εφαρµογής που προβάλλει το έγγραφο (εάν βεβαίως αυτή έχει 

εγκατασταθεί στον υπολογιστή) και η εκτέλεση του εγγράφου από αυτήν. 

Με την πίεση του πλήκτρου Προσθήκη καλείται  η φόρµα έγγραφα µέσω της 

οποίας γίνεται η δήλωση   νέου  εγγράφου στην εφαρµογή. Αντίθετα µε την πίεση του 

πλήκτρου επιστροφή κλείνει η φόρµα. 

∆ηµιουργία Υποδείγµατος Έγγραφα 

  

Σχήµα 6.  Στιγµιότυπο της Φόρµας Έγγραφα 

Με την φόρµα έγγραφα γίνεται η εισαγωγή εγγράφων στον πίνακα Έγγραφα. 

Η εισαγωγή ενός εγγράφου γίνεται µε την δήλωση του πλήρους ονόµατος του 

αρχείου στο σύστηµα, και όχι µε την εισαγωγή του αρχείο στην βάση δεδοµένων ως 

περιεχόµενο αυτής. Αυτό γίνεται για λόγους περιορισµού το µεγέθους της βάσης 

δεδοµένων της εφαρµογής και για την παροχή ευελιξίας όσον αφορά τον τύπο των 

εγγράφων που µπορούν να εισαχθούν. 
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Με την πίεση του πλήκτρου Αναζήτηση και µε την χρήση του κατάλληλου 

Windows API εµφανίζεται η οθόνη του σχήµατος 7 µέσω της οποίας γίνεται η 

εισαγωγή του ονόµατος του αρχείου του εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται 

σηµαντικά η εισαγωγή του ονόµατος του αρχείου καθώς δεν απαιτείται η 

πληκτρολόγησή του.  

Εναλλακτικά µπορεί να γίνει η εισαγωγή του ονόµατος του αρχείου µε απ’ 

ευθεία πληκτρολόγηση, πρέπει όµως να δηλωθεί το πλήρες όνοµα αυτού (δηλαδή να 

περιλαµβάνεται και η διαδροµή) 

 

Σχήµα 7 Στιγµιότυπο του παραθύρου εισαγωγής νέου εγγράφου 

Με την πίεση του πλήκτρου προβολή γίνεται – µέσω της χρήσης της 

κατάλληλης ρουτίνας του Windows API- η κλήση της εφαρµογής που προβάλλει το 

έγγραφο (εάν βεβαίως αυτή έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή) και η εκτέλεση του 

εγγράφου από αυτήν. 

 36



Ανάπτυξη Εφαρµογής Βάσεων ∆εδοµένων µε Σκοπό την ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων 
 Αντωνιάδης Γεώργιος (Α.Μ.: Μ5/02)  

  

 

∆ηµιουργία Υποδείγµατος Κατηγορίες_∆απανών 

 Πρόκειται για µία απλή φόρµα απ’ όπου γίνεται η εισαγωγή των Κατηγοριών 

δαπανών στον πίνακα Κατηγορία_∆απανών. 

 

  

Σχήµα 8  Στιγµιότυπο της Φόρµας Κατηγορίες ∆απανών 

∆ηµιουργία Υποδείγµατος Περίοδοι 

 Πρόκειται για µία απλή φόρµα απ’ όπου γίνεται η εισαγωγή των 

Χρονολογικών  Περιόδων στον πίνακα Περίοδοι. 

 

  
Σχήµα 9 Στιγµιότυπο της Φόρµας Περίοδοι 
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∆ηµιουργία Υποδείγµατος Υπέυθυνοι_∆απάνεων_Έργων 

 Πρόκειται για µία απλή φόρµα απ’ όπου γίνεται η εισαγωγή των Υπευθύνων 

παρακολούθησης των δαπανών των Έργων στον πίνακα 

Υπέυθυνοι_∆απάνεων_Έργων. 

 

 
 
Σχήµα 10 Στιγµιότυπο της Φόρµας Υπέυθυνοι_∆απάνεων_Έργων 

 

∆ηµιουργία Υποδείγµατος Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς 

 Πρόκειται για την φόρµα από όπου γίνεται καταχώρηση των στοιχείων των 

δικαιούχων χρηµατοδότησης φορέων. 

 Η φόρµα αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη : το κύριο µέρος απ’ όπου γίνεται η 

καταχώρηση των γενικών στοιχείων του φορέα και δύο υποφόρµες για τα ειδικότερα 

στοιχεία αυτού, η οποία εναλλάσσεται ανάλογα αν είναι η κατηγορία αυτού φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο. Κάθε φορά είναι ορατή στην εφαρµογή η φόρα από την οποία 

εισάγονται  τα στοιχεία της συγκεκριµένης κατηγορίας στην οποία ανήκει ο φορέας. 

Η επιλογή της κατηγορίας στην οποία εµπίπτει ο φορέας γίνεται µε την χρήση του 

κατάλληλου συνδυαστικού πλαισίου βασιζόµενο σε λίστα τιµών και όπου κατόπιν και 

εµφανίζεται ο χαρακτηισµός της κατηγορίας. 
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Στην περίπτωση που ο φορέας είναι Φυσικό πρόσωπο εµφανίζεται η 

υποφόρµα ∆ευτερεύουσα φόρµα Στοιχεία_Φυσικών_Προσώπων ενώ εάν ο φορέας 

είναι Νοµικό Πρόσωπο εµφανίζεται η υποφόρµα ∆ευτερεύουσα φόρµα 

Στοιχεία_Νοµικών_Προσώπων. Εάν δεν υπάρχει ορισµένη κατηγορία δεν 

εµφανίζεται καµία υποφόρµα 

 

Σχήµα 11 Στιγµιότυπο της Φόρµας Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου 

 

Με τυχόν αλλαγή της κατηγορίας, και κατόπιν ειδοποιήσεως του χρήστη µε 

κατάλληλο µήνυµα από την εφαρµογή όπου προειδοποιεί για την διαγραφή στοιχείων 

και αποδοχής αυτού από τον χρήστη, εµφανίζεται η άλλη υποφόρµα ενώ ταυτόχρονα 

διαγράφονται τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία του φορέα από το πίνακα στον οποίο 

ενηµερώνει η πρώτης φόρµα. 
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Σχήµα 12 Στιγµιότυπο της Φόρµας Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς σε περίπτωση 
Νοµικού Προσώπου 

 

∆ηµιουργία Υποδείγµατος Τύποι Παραστατικών 

 
 
Σχήµα 13 Στιγµιότυπο της Φόρµας Τύποι Παραστατικών 

 

 Πρόκειται για µία απλή φόρµα απ’ όπου γίνεται η εισαγωγή των κατηγοριών 

των παραστατικών που εκδίδουν οι δικαιούχοι φορείς στον πίνακα 

Τύποι_Παραστατικών 

 

 40



Ανάπτυξη Εφαρµογής Βάσεων ∆εδοµένων µε Σκοπό την ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων 
 Αντωνιάδης Γεώργιος (Α.Μ.: Μ5/02)  

  

∆ηµιουργία Υποδείγµατος Σχετικά_Παραστατικά 

 
 
Σχήµα 14 Στιγµιότυπο της Φόρµας Σχετικά Παραστατικά 

 

H φόρµα σχετικά Παραστατικά αποτελείται από δύο µέρη  

Στο πρώτο µέρος γίνεται η εισαγωγή των γενικών στοιχείων του 

παραστατικού τα οποίο εκδίδει ο δικαιούχος φορέας. Το κάθε παραστατικό µπορεί να 

είναι κάποιου τύπου που επιλέγεται από τον πίνακα Τύποι_Παραστατικών µέσω του 

κατάλληλου συνδυαστικού πλαισίου. 

Στο δεύτερο µέρος της φόρµας που αποτελείται από την υποφόρµα 

Γραµµές_Παραστατικού εισάγονται τα επιµέρους στοιχεία του παραστατικού. Για 

όλες τις κατηγορίες παραστατικών χρησιµοποιείται η ίδια µορφή. 

Οι δαπάνες ενός παραστατικού µπορούν να αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

κατηγορίες δαπανών διαφορετικών έργών ή σε διαφορετικές επιµέρους δαπάνες το 

ίδιου έργου. Παρ’ όλα αυτά η κάθε γραµµή παραστατικού θα πρέπει να αντιστοιχεί 

σε µία µόνο επιµέρους δαπάνη. 

Για τον λόγο αυτό γίνεται σύνδεση της κάθε εγγραφής των γραµµών του 

παραστατικού µε µία εγγραφή του πίνακα Επιµέρους δαπάνες  στην οποία 

χρηµατοδοτούµενος φορέας είναι ο εκδότης του παραστατικού και είναι 
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χαρακτηρισµένη ως καταβληθείσα δαπάνη.. Επιλέχθηκε να µην γίνεται απ’ ευθείας 

ενηµέρωση της ανωτέρω εγγραφής µε την καταχώρηση του παραστατικού για λόγους 

ευελιξίας εισαγωγής. Σε περίπτωση που µία γραµµή ενός παραστατικού επιµερίζεται 

σε παραπάνω από µία εγγραφές δαπανών του πίνακα Επιµέρους δαπάνες, τότε ο 

χειριστής θα πρέπει να επιµερίσει το ποσό και να το εισάγει σε δύο εγγραφές 

γραµµών παραστατικού. 

Η αντιστοίχιση µε την εγγραφή του πίνακα Επιµέρους δαπάνες  γίνεται µέσω 

του κατάλληλου συνδυαστικού πλαισίου στο οποίο κατόπιν εµφανίζεται η κατηγορία 

∆απάνης και σε διπλανό ασύνδετο (Unbound) πεδίο το έργο στο οποίο αντιστοιχεί η 

επιµέρους δαπάνη.  

 

∆ηµιουργία Υποδείγµατος Ταµιακές_Εισροές 

 
 
Σχήµα 15.  Στιγµιότυπο της Φόρµας Ταµιακές_Εισροές 
 
 

 Πρόκειται για µία απλή φόρµα απ’ όπου γίνεται η εισαγωγή των ταµιακών 

εισροών για κάθε έργο στον αντίστοιχο πίνακα Ταµιακές_Εισροές. Οι ταµιακές 

εισροές αποτελούν τα έσοδα του εργαστηρίου. Κάθε ταµιακή εισροή αντιστοιχεί σε 

ένα έργο το οποίο και επιλέγεται από τον Πίνακα Έργα µέσω του κατάλληλου 

συνδυαστικού πλαισίου 
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 Επίσης η κάθε ταµιακή εισροή µπορεί να έχει και αναφορά σε συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο µέσω επιλογής από τον πίνακα των περιόδων, χωρίς όµως η 

αναφορά αυτή να είναι υποχρεωτική. 
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2.2 ∆ηµιουργία Αναφορών 

∆ηµιουργία Αναφοράς Εκτύπωση_∆απανών_Έργου 

 Η αναφορά αυτή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την φόρµα έγγραφα καθώς 

βασίζεται στο έργο που είναι εστιασµένη κάθε φορά η εν λόγω φόρµα. 

 

Σχήµα 16 .  Στιγµιότυπο της αναφοράς  Εκτύπωση_∆απανών_Έργου 

Η αναφορά χωρίζεται σε τρία µέρη 

Στο πρώτο µέρος, που είναι και η επικεφαλίδα της αναφοράς παρουσιάζονται 

τα στοιχεία του έργου, όπως αυτά εµφανίζονται στην φόρµα έργα απ’ όπου και 

καλείται αυτή η αναφορά. 
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Το δεύτερο µέρος που αποτελεί και την αναφορά βασίζεται στο κάτωθι 

ερώτηµα  

SELECT ∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.id, Κατηγορία_∆απανών.Περιγραφή, 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Προυπολογισθέν_Ποσό, 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Προγραµµατισθέν_Ποσό, 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Καταβληθέν_Ποσό, 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Ηµεροµηνία_Προγραµµατισµού FROM 

Κατηγορία_∆απανών INNER JOIN ∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία ON 

Κατηγορία_∆απανών.id = ∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Κατηγορία_∆απάνης 

WHERE (((∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Έργο)=[Forms]![Έργα]![Id])); 

 Στο τµήµα αυτό της αναφοράς παρουσιάζονται τα στοιχεία των δαπανών ανά 

κατηγορία δαπάνης. 

 Το τρίτο µέρος της αναφοράς αποτελείται από την υπό-αναφορά 

∆ευτερεύουσα έκθεση Επιµέρους_∆απάνες η οποία βασίζεται στο κάτωθι ερώτηµα 

SELECT [Επιµέρους_∆απάνες].[id], 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Κατηγορία_∆απάνης_Έργου], 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας], 

[Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς].[Φορέας], [Περίοδοι].[Περίοδος], 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Περίοδος_Έναρξης], Περίοδοι_1.Περίοδος, 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Περίοδος_Λήξης], [Τύποι_Εγγραφών].[Τύπος], 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Τύπος_Εγγαρφής], [Επιµέρους_∆απάνες].[Ποσό_Περίόδου], 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Αναφορά] FROM (Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς INNER JOIN 

(Περίοδοι INNER JOIN (Επιµέρους_∆απάνες INNER JOIN Περίοδοι AS Περίοδοι_1 

ON [Επιµέρους_∆απάνες].[Περίοδος_Λήξης]=Περίοδοι_1.id) ON 

[Περίοδοι].[id]=[Επιµέρους_∆απάνες].[Περίοδος_Έναρξης]) ON 

[Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς].[Id]=[Επιµέρους_∆απάνες].[Χρηµατοδοτουµενος_Φορ

έας]) LEFT JOIN Τύποι_Εγγραφών ON 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Τύπος_Εγγαρφής]=[Τύποι_Εγγραφών].[Id] ORDER BY 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας], 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Περίοδος_Έναρξης], 

[Επιµέρους_∆απάνες].[Περίοδος_Λήξης], [Επιµέρους_∆απάνες].[Τύπος_Εγγαρφής]; 
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 Στο τµήµα αυτό της αναφοράς παρουσιάζονται οι επιµέρους δαπάνες του 

έργου που αφορούν την ανωτέρω κατηγορία δαπανών για το συγκεκρίµενο έργο 

ταξινοµηµένα κατά τον δικαιούχο φορέα  

∆ηµιουργία Αναφοράς Εκτύπωση_∆απανών_Έργου 

 Η αναφορά αυτή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την φόρµα έγγραφα καθώς 

βασίζεται στο έργο που είναι εστιασµένη κάθε φορά η εν λόγω φόρµα. 

 Τα δύο πρώτα µέρη της αναφοράς είναι ακριβώς όµοια µε τα δύο πρώτα µέρη 

της προηγούµενης αναφοράς  Αντίθετα στο τρίτο µέρος αυτής χρησιµοποιείται η υπό-

αναφορά ∆ευτερεύουσα έκθεση Επιµέρους_∆απάνες2 ∆απάνες η οποία βασίζεται 

στο κάτωθι ερώτηµα 

SELECT Επιµέρους_∆απάνες_2.Κατηγορία_∆απάνης_Έργου, 

Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς.Φορέας, 

Επιµέρους_∆απάνες_2.Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας, Περίοδοι.Περίοδος, 

Επιµέρους_∆απάνες_2.Περίοδος_Έναρξης, Περίοδοι_1.Περίοδος, 

Επιµέρους_∆απάνες_2.Περίοδος_Λήξης, Επιµέρους_∆απάνες_2.id, 

Επιµέρους_∆απάνες_2.Τύπος_Εγγαρφής, Επιµέρους_∆απάνες_2.Ποσό_Περίόδου, 

Επιµέρους_∆απάνες.Τύπος_Εγγαρφής, Επιµέρους_∆απάνες_1.Τύπος_Εγγαρφής, 

Επιµέρους_∆απάνες_1.id, Επιµέρους_∆απάνες_1.Ποσό_Περίόδου, 

Επιµέρους_∆απάνες.id, Επιµέρους_∆απάνες.Ποσό_Περίόδου 

FROM Περίοδοι AS Περίοδοι_1 INNER JOIN (Περίοδοι INNER JOIN 

(Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς INNER JOIN ((Επιµέρους_∆απάνες RIGHT JOIN 

Επιµέρους_∆απάνες AS Επιµέρους_∆απάνες_1 ON Επιµέρους_∆απάνες.Αναφορά = 

Επιµέρους_∆απάνες_1.id) RIGHT JOIN Επιµέρους_∆απάνες AS 

Επιµέρους_∆απάνες_2 ON Επιµέρους_∆απάνες_1.Αναφορά = 

Επιµέρους_∆απάνες_2.id) ON Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς.id = 

Επιµέρους_∆απάνες_2.Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας) ON Περίοδοι.id = 

Επιµέρους_∆απάνες_2.Περίοδος_Έναρξης) ON Περίοδοι_1.id = 

Επιµέρους_∆απάνες_2.Περίοδος_Λήξης 

WHERE (((Επιµέρους_∆απάνες_2.Τύπος_Εγγαρφής)=1)); 
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Σχήµα 17 .  Στιγµιότυπο της αναφοράς  Εκτύπωση_∆απανών_Έργου2 

 Στην υπο-φόρµα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση της εξέλιξης των επιµέρους 

δαπανών ταξινοµηµένα ανά φορέα. Παρουσιάζονται τα κοινά στοιχεία που 

οµαδοποιούν µία επιµέρους δαπάνη και τα προϋπολογισθέντα, προγραµµατισθέντα 
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και καταβληθέντα ποσά για αυτήν από την σύνθεση των τριών εγγραφών κάνοντας 

χρήση του πεδίου αναφορά ώστε αυτές να συνδεθούν µεταξύ τους. 

∆ηµιουργία Παραµετροποιηµένων αναφορών 

 Για την δηµιουργία µίας σειράς παραµετροποιηµένων αναφορών είναι 

απαραίτητη η δηµιουργία µίας ασύνδετης φόρµας µέσω της οποίας να ορίζονται τα 

κριτήρια επιλογής των στοιχείων που θα συµπεριληφθούν στην εφαρµογή. Η φόρµα 

αυτή είναι η Στοιχεία Συναλλαγών Φορέων 

 

Σχήµα 18 .  Στιγµιότυπο της φόρµας επιλογής κριτηρίων Αναφορών 

 Στην φόρµα αυτή δίνεται η δυνατότητα επιλογής είτε έργου, είτε 

χρηµατοδοτούµενου φορέα είτε κατηγορίας δαπανών ή χρονικού περιορισµού µέσω 

επιλογής περιόδου έναρξης ή λήξης. Τα κριτήρια αυτά εφαρµόζονται σε όλες τις 

εκθέσεις αθροιστικά, δηλαδή προσθέτει το κάθε ένα κριτήριο επιπλέον περιορισµούς 

στα δεδοµένα που θα εµφανιστούν από τις εκθέσεις. Σε περίπτωση που κάποιο 

κριτήριο αφεθεί κενό δε χρησιµοποιείται αυτό το κριτήριο. 

 Ο χρονικός περιορισµός µεταφράζεται από περιόδους σε ηµεροµηνίες 

;έναρξης και λήξης καθώς κάθε περίοδος δεν είναι σταθερά χρονικά περιορισµένη και 

πιθανόν περίοδοι να επικαλύπτονται. 
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 Η κλήση των αναφορών γίνεται µε την πίεση των αντίστοιχων πλήκτρων που 

βρίσκονται επάνω στην φόρµα. 

 

∆ηµιουργία αναφοράς ∆απάνες_Ανά_Φορέα_Ανά_Έργο 

 Η συγκεκριµένη αναφορά παρουσιάζει τις επιµέρους δαπάνες ανά 

χρηµατοδοτούµενο φορέα ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης. Σκοπός της 

αναφοράς είναι να παρέχει µία άµεση εικόνα των οικονοµικών συναλλαγών µε κάθε 

χρηµατοδοτούµενο φορέα  

 Η αναφορά στηρίζεται στο ερώτηµα  

SELECT Έργα.Τίτλος, Κατηγορία_∆απανών.Περιγραφή, Περίοδοι.Περίοδος, 

Επιµέρους_∆απάνες.Περίοδος_Έναρξης, Περίοδοι_1.Περίοδος, 

Επιµέρους_∆απάνες.Περίοδος_Λήξης, Επιµέρους_∆απάνες.Ποσό_Περίόδου, 

Επιµέρους_∆απάνες_1.Ποσό_Περίόδου, Επιµέρους_∆απάνες_2.Ποσό_Περίόδου, 

Επιµέρους_∆απάνες.Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας, 

Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς.Φορέας 

FROM Κατηγορία_∆απανών INNER JOIN (Έργα INNER JOIN (Περίοδοι AS 

Περίοδοι_1 INNER JOIN (Περίοδοι INNER JOIN (Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς 

INNER JOIN (Επιµέρους_∆απάνες AS Επιµέρους_∆απάνες_2 RIGHT JOIN 

(Επιµέρους_∆απάνες AS Επιµέρους_∆απάνες_1 RIGHT JOIN 

(∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία INNER JOIN Επιµέρους_∆απάνες ON 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.id = 

Επιµέρους_∆απάνες.Κατηγορία_∆απάνης_Έργου) ON 

Επιµέρους_∆απάνες_1.Αναφορά = Επιµέρους_∆απάνες.id) ON 

Επιµέρους_∆απάνες_2.Αναφορά = Επιµέρους_∆απάνες_1.id) ON 

Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς.id = Επιµέρους_∆απάνες.Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας) 

ON Περίοδοι.id = Επιµέρους_∆απάνες.Περίοδος_Έναρξης) ON Περίοδοι_1.id = 

Επιµέρους_∆απάνες.Περίοδος_Λήξης) ON Έργα.Id = 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Έργο) ON Κατηγορία_∆απανών.id = 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Κατηγορία_∆απάνης 
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WHERE (((IIf((IsNull([Forms]![Στοιχεία Συναλλαφών 

Φορέων]![Κατηγορία])),([∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία]![Κατηγορία_∆απάνης])

>0,([∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία]![Κατηγορία_∆απάνης])=[Forms]![Στοιχεία 

Συναλλαφών Φορέων]![Κατηγορία]))<>False) AND ((IIf((IsNull([Forms]![Στοιχεία 

Συναλλαφών 

Φορέων]![Φορέας])),([Επιµέρους_∆απάνες].[Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας])>0,([Επι

µέρους_∆απάνες].[Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας])=[Forms]![Στοιχεία Συναλλαφών 

Φορέων]![Φορέας]))<>False) AND ((IIf((IsNull([Forms]![Στοιχεία Συναλλαφών 

Φορέων]![Έργο])),([Έργα].[Id])>0,([Έργα].[Id])=[Forms]![Στοιχεία Συναλλαφών 

Φορέων]![Έργο]))<>False) AND ((IIf(IsNull([Forms]![Στοιχεία Συναλλαφών 

Φορέων]![Από]),[Περίοδοι]![έναρξη]>0,[Περίοδοι]![έναρξη]>[Forms]![Στοιχεία 

Συναλλαφών Φορέων]![Από1]))<>False) AND ((IIf(IsNull([Forms]![Στοιχεία 

Συναλλαφών 

Φορέων]![Εώς]),[Περίοδοι]![Λήξη]>0,[Περίοδοι]![Λήξη]>[Forms]![Στοιχεία 

Συναλλαφών Φορέων]![Εως1]))<>False)) 

GROUP BY Έργα.Τίτλος, Κατηγορία_∆απανών.Περιγραφή, Περίοδοι.Περίοδος, 

Επιµέρους_∆απάνες.Περίοδος_Έναρξης, Περίοδοι_1.Περίοδος, 

Επιµέρους_∆απάνες.Περίοδος_Λήξης, Επιµέρους_∆απάνες.Ποσό_Περίόδου, 

Επιµέρους_∆απάνες_1.Ποσό_Περίόδου, Επιµέρους_∆απάνες_2.Ποσό_Περίόδου, 

Επιµέρους_∆απάνες.Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας, 

Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς.Φορέας, Έργα.Id, 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Κατηγορία_∆απάνης,  

Επιµέρους_∆απάνες.Τύπος_Εγγαρφής 

HAVING  (((Επιµέρους_∆απάνες.Τύπος_Εγγαρφής)=1)); 
 

Η ανωτέρω αναφορά  βασίζεται στην λογική των κριτηρίων που αναφέρθηκαν 

στην προαναφερθείσα φόρµα επιλογής των κριτηρίων 
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 Σχήµα 19 .  Στιγµιότυπο της αναφοράς  ∆απάνες_Ανά_Φορέα_Ανά_Έργο  
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∆ηµιουργία Αναφοράς Παραστατικά ∆απανών Ανά έργο 
 

 Η αναφορά αυτή έχει σκοπό την προβολή των σχετικών παραστατικών των 

δαπανών ανά έργο και ανά χρηµατοδοτούµενο φορέα. 

 

 
Σχήµα 20 .  Στιγµιότυπο της αναφοράς  Παραστατικά ∆απανών Ανά έργο 
 
Η αναφορά αυτή βασίζετα στο ερώτηµα  

SELECT Ερώτηµα4.*, Σχετικά_Παραστατικά.Παραστατικό, 

Σχετικά_Παραστατικά.Ηµεροµηνία, Περίοδοι.Περίοδος, Περίοδοι_1.Περίοδος 

FROM Περίοδοι AS Περίοδοι_1 INNER JOIN (Περίοδοι INNER JOIN (Ερώτηµα4 

INNER JOIN Σχετικά_Παραστατικά ON Ερώτηµα4.Σχετικό_Παραστατικό = 

Σχετικά_Παραστατικά.Ιd) ON Περίοδοι.id = Ερώτηµα4.Περίοδος_Έναρξης) ON 

Περίοδοι_1.id = Ερώτηµα4.Περίοδος_Λήξης; 

Το οποίο βασίζεται στο ερώτηµα4 που ορίζεται ως  

SELECT Έργα.Τίτλος, Επιµέρους_∆απάνες.Περίοδος_Έναρξης, 

Επιµέρους_∆απάνες.Περίοδος_Λήξης, Επιµέρους_∆απάνες.Τύπος_Εγγαρφής, 
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Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς.Φορέας, Γραµµές_Παραστατικού.Σύνολο, 

Γραµµές_Παραστατικού.Σχετικό_Παραστατικό, Κατηγορία_∆απανών.Περιγραφή 

FROM Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς INNER JOIN (Κατηγορία_∆απανών INNER 

JOIN (Έργα INNER JOIN (∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία INNER JOIN 

(Γραµµές_Παραστατικού RIGHT JOIN Επιµέρους_∆απάνες ON 

Γραµµές_Παραστατικού.Σχετική_∆απάνη = Επιµέρους_∆απάνες.id) ON 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.id = 

Επιµέρους_∆απάνες.Κατηγορία_∆απάνης_Έργου) ON Έργα.Id = 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Έργο) ON Κατηγορία_∆απανών.id = 

∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία.Κατηγορία_∆απάνης) ON 

Χρηµατοδοτούµενοι_Φορείς.id = Επιµέρους_∆απάνες.Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας 

WHERE (((Επιµέρους_∆απάνες.Τύπος_Εγγαρφής)=3) AND 

((IIf((IsNull([Forms]![Στοιχεία Συναλλαφών 

Φορέων]![Κατηγορία])),([∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία]![Κατηγορία_∆απάνης])

>0,([∆απάνες_Εργου_Ανά_Κατηγορία]![Κατηγορία_∆απάνης])=[Forms]![Στοιχεία 

Συναλλαφών Φορέων]![Κατηγορία]))<>False) AND ((IIf((IsNull([Forms]![Στοιχεία 

Συναλλαφών 

Φορέων]![Φορέας])),([Επιµέρους_∆απάνες].[Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας])>0,([Επι

µέρους_∆απάνες].[Χρηµατοδοτουµενος_Φορέας])=[Forms]![Στοιχεία Συναλλαφών 

Φορέων]![Φορέας]))<>False) AND ((IIf((IsNull([Forms]![Στοιχεία Συναλλαφών 

Φορέων]![Έργο])),([Έργα].[Id])>0,([Έργα].[Id])=[Forms]![Στοιχεία Συναλλαφών 

Φορέων]![Έργο]))<>False)); 

Η ανωτέρω αναφορά  βασίζεται στην λογική των κριτηρίων που αναφέρθηκαν 

στην προαναφερθείσα φόρµα επιλογής των κριτηρίων 
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2.4 ∆ηµιουργία µενού πλοήγησης της εφαρµογής 

 Η πλοήγηση στην εφαρµογή γίνεται µέσω γραµµής µενού η οποία παρέχει τις 

εξής επιλογές 

• Αρχείο µε την υπο-επιλογή Έξοδος που προκαλεί έξοδο από την εφαρµογή 

• Παράµετροι µε τις υπο - επιλογές Χρηµατοδοτούµενοι Φορείς, 

• Κατηγορίες ∆απανών, Περίοδοι, Τύποι Παραστατικών και Υπεύθυνοι 

∆απανών Έργων απ’ όπου γίνεται η καταχώρηση των σταθερών παραµέτρων 

της εφαρµογής µε την κλήση των αντίστοιχων φορµών 

• Στοιχεία µε τις υπο-επιλογές Έργα, Έγγραφα και χρηµατοδοτούµενοι φορείς 

απ’ όπου γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων των έργων µε την κλήση των 

αντίστοιχων φορµών 

• Συναλλαγές µε τις υπο-επιλογές Καταχώριση και Εµφάνιση όπου στην µεν 

πρώτη εµφανίζονται οι επιλογές Ταµιακές εισροές και Σχετικά παραστατικά 

ενώ στην δεύτερη η επιλογή κριτήρια Αναφορών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 –Υλοποίηση Της Εφαρµογής σε Oracle 9i 

3.1  ∆ηµιουργία Πινάκων 

Οι πίνακες της εφαρµογής δηµιουργούνται στην βάση δεδοµένων ERGAST 

που δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό σε ένα σύστηµα βάσης δεδοµένων της 

ORACLE 9.2i . Ο χρήστης που δηµιουργήθηκε στην βάση για τους σκοπούς της 

εφαρµογής είναι ο ERGUSER µε κωδικό πρόσβασης ‘123’ και δικαιώµατα 

διαχειριστή βάσης (SYSDBA) .  

Στο σχήµα (schema) του ανωτέρω χρήστη δηµιουργούνται, σύµφωνα µε το 

αρχικό διάγραµµα οντοτήτων συσχετισµών, οι πίνακες της εφαρµογής και εισάγονται 

ταυτόχρονα και τα κλειδιά  που υλοποιούν τα πρωτεύοντα κλειδιά , τα εναλλακτικά 

ταυτοτικά κλειδιά που δηλώνουν την µοναδικότητα των εγγραφών καθώς και τα ξένα 

κλειδιά (Foreign Keys) τα οποία και υλοποιούν τις σχέσεις µεταξύ των πινάκων της 

βάσης δεδοµένων 

Οι πίνακες αυτοί είναι 

1) ERG_ERGA  ο οποίος υλοποιεί την οντότητα έργα µε γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

TITLE VARCHAR2(255) 

FOUNDER VARCHAR2(255) 

PROGRAMME VARCHAR2(255) 

START_DATE DATE 

END_DATE DATE 

URL_ANNOUNCMENT VARCHAR2(255) 

PROCL_DOCUMENT NUMBER(10) 

PROPOSITION_DOCUMENT NUMBER(10) 

BUDGET NUMBER(30) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_ERGA" ("ID" NUMBER(10) NOT NULL, 

"TITLE" VARCHAR2(255 byte) NOT NULL, "FOUNDER" VARCHAR2(255 byte) 

NOT NULL, "PROGRAMME" VARCHAR2(255 byte) NOT NULL, 

«START_DATE" DATE NOT NULL, "URL_ANOUNCMENT" VARCHAR2(255 
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byte), "PROCL_DOCUMENT" NUMBER(10), "PROPOSITION_DOCUMENT"     

NUMBER(10), "BUDGET" NUMBER(30) NOT NULL, "END_DATE" DATE NOT 

NULL, CONSTRAINT "ERGA_PK" PRIMARY KEY("ID")  USING INDEX  

TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 

MAXEXTENTS  2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 

MAXTRANS 255, CONSTRAINT "ERGA_UK" UNIQUE("TITLE", "FOUNDER", 

"PROGRAMME")  USING INDEX TABLESPACE "USERS" STORAGE ( 

INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255) TABLESPACE 

"USERS" PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS     255  STORAGE 

( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS   2147483645 

PCTINCREASE 0)  

2) ERG_DAP_ANA_KATIGORIA ο οποίος υλοποιεί την οντότητα ∆απάνες ανά 

Κατηγορία µε γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

ERGOID NUMBER(10) 

BUDGET_AMOUNT NUMBER(10) 

SCHEDULED_AMOUNT NUMBER(10) 

SPENT_AMOUNT NUMBER(10) 

PROGRAM_DATE DATE 

RESPONSIBLE NUMBER(10) 

KATIGORIA NUMBER(10) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_DAP_ANA_KATIGORIA" ("ID" 

NUMBER(10) NOT NULL, "ERGOID" NUMBER(10) NOT NULL, 

"BUDGET_AMOUNT" NUMBER(10) NOT NULL, "SCHEDULED_AMOUNT" 

NUMBER(10) NOT NULL, "SPENT_AMOUNT" NUMBER(10) NOT NULL, 

"PROGRAM_DATE" DATE NOT NULL, "RESPONSIBLE" NUMBER(10) NOT 

NULL, "KATIGORIA" NUMBER(10) NOT NULL, cONSTRAINT 

"ERG_KAT_PK" PRIMARY KEY("ID") USING INDEX  TABLESPACE "USERS" 

STORAGE (INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 
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2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255, 

CONSTRAINT "FK_DAP_RESP" FOREIGN KEY("RESPONSIBLE") 

REFERENCES "ERGUSER"."ERG_YPEYTH_DAPANON"("ID"), CONSTRAINT 

"FK_ERG_DAPERG" FOREIGN KEY("ERGOID") REFERENCES 

"ERGUSER"."ERG_ERGA"("ID"), CONSTRAINT "FK_KATPDERG" FOREIGN 

KEY("KATIGORIA") REFERENCES 

"ERGUSER"."ERG_KAT_DAPANON"("ID")) TABLESPACE "USERS" PCTFREE 

10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 

0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0)  

3) ERG_DOC_LINE ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Γραµµές Παραστατικού µε 

γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

DOC_ID NUMBER(10) 

PRODUCT VARCHAR2(100) 

QUANTITY NUMBER(10) 

PRICE NUMBER(10) 

VALUE NUMBER(10) 

REF_EP_DAP NUMBER(10) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_DOC_LINES" ("ID" NUMBER(10) NOT 

NULL, "DOC_ID" NUMBER(10) NOT NULL, "PRODUCT" VARCHAR2(100 

byte) NOT NULL, "QUANTITY" NUMBER(10), "PRICE" NUMBER(10), 

"VALUE" NUMBER(10) NOT NULL, "REF_EP_DAP" NUMBER(10) NOT NULL, 

CONSTRAINT "SYS_C008155" PRIMARY KEY("ID") USING INDEX  

TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 

MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 

MAXTRANS 255, CONSTRAINT "SYS_C008156" FOREIGN 

KEY("REF_EP_DAP") REFERENCES 

"ERGUSER"."ERG_EPIMEROUS_DAPANES"("ID"), CONSTRAINT 

"SYS_C008157" FOREIGN KEY("DOC_ID") REFERENCES 

"ERGUSER"."ERG_PDOCUMENTS"("ID")) TABLESPACE "USERS" PCTFREE 
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10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 

0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0)   

4) ERG_EGGRAFA ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Έγγραφα µε γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

FILENAME VARCHAR2(255) 

URL VARCHAR2(255) 

REFERGO NUMBER(10) 

DATE DATE 

DESCRIPTION VARCHAR2(255) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_EGGRAFA" ("ID" NUMBER(10) NOT 

NULL, "FILENAME" VARCHAR2(255 byte) NOT NULL, "URL" 

VARCHAR2(255 byte), "REFERGO" NUMBER(10) NOT NULL, "DATE" DATE, 

"DESCRIPTION" VARCHAR2(255 byte), CONSTRAINT 

"FK_ERGA_EGGRAFA" FOREIGN KEY("REFERGO") REFERENCES 

"ERGUSER"."ERG_ERGA"("ID"), CONSTRAINT "SYS_C008071" PRIMARY 

KEY("ID") USING INDEX  TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K 

NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0) 

PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255) TABLESPACE "USERS" PCTFREE 

10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 

0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0)  

5) ERG_EISROES ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Ταµιακές Εισρές µε 

γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

ERGOID NUMBER(10) 

AMOUNT NUMBER(10) 

DATE_OF_DEPOSIT DATE 

DESCRIPTION VARCHAR2(100) 

PERIOD NUMBER(10) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 
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CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_EISROES" ("ID" NUMBER(10) NOT 

NULL, "ERGOID" NUMBER(10) NOT NULL, "AMOUNT" NUMBER(10) NOT 

NULL, "DATE_OF_DEPOSIT" DATE NOT NULL, "DESCRIPTION" 

VARCHAR2(100 byte), "PERIOD" NUMBER(10), CONSTRAINT "ERGDEP_FK" 

FOREIGN KEY("ERGOID") REFERENCES "ERGUSER"."ERG_ERGA"("ID"), 

CONSTRAINT "SYS_C008126" PRIMARY KEY("ID") USING INDEX  

TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 

MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 

MAXTRANS 255) TABLESPACE "USERS" PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 

1 MAXTRANS 255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 

MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0)  

6) ERG_EPIMEROUS_DAPANES ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Επιµέρους 

∆απάνες µε γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

KAT_DAPANIS NUMBER(10) 

START_PERIOD NUMBER(10) 

END_PERIOD NUMBER(10) 

AMOUNT NUMBER(10) 

FOREAS NUMBER(10) 

TYPE  NUMBER(10) 

REFERENCE NUMBER(10) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_EPIMEROUS_DAPANES" ("ID" 

NUMBER(10) NOT NULL, "KAT_DAPANIS" NUMBER(10) NOT NULL, 

"START_PERIOD" NUMBER(10) NOT NULL, "END_PERIOD" NUMBER(10) 

NOT NULL, "AMOUNT" NUMBER(10) NOT NULL, "FOREAS" NUMBER(10) 

NOT NULL, "TYPE" NUMBER(10) NOT NULL, "REFERENCE" NUMBER(10) 

NOT NULL, CONSTRAINT "EPIM_PK_1" PRIMARY KEY("ID") USING INDEX   

TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 

MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 

MAXTRANS 255, CONSTRAINT "ERG_EPIMEROUS_FK31105905332873" 
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FOREIGN KEY("FOREAS") REFERENCES "ERGUSER"."ERG_FOREAS"("ID"), 

CONSTRAINT "SYS_C008103_1" FOREIGN KEY("KAT_DAPANIS") 

REFERENCES "ERGUSER"."ERG_DAP_ANA_KATIGORIA"("ID"))  

TABLESPACE "USERS" PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 

255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 

2147483645 PCTINCREASE 0)  

7) ERG_FOREAS ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Χρηµατοδοτούµενος Φορέας µε 

γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

NAME VARCHAR2(150) 

ADDITIONAL_DESCR VARCHAR2(150) 

CATEGORY NUMBER(10) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_FOREAS" ("ID" NUMBER(10) NOT NULL, 

"NAME" VARCHAR2(150 byte) NOT NULL, "ADDITIONAL_DESCR" 

VARCHAR2(150 byte), "CATEGORY" NUMBER(10) NOT NULL, CONSTRAINT 

"FOREAS_PK" PRIMARY KEY("ID") USING INDEX  TABLESPACE "USERS" 

STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 

2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255) 

TABLESPACE "USERS" PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 

255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 

2147483645 PCTINCREASE 0)  

8) ERG_KAT_DAPANON ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Κατηγορία ∆απανών µε 

γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

DESCRIPTION VARCHAR2(150) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_KAT_DAPANON" ("ID" NUMBER(10) 

NOT NULL, "DESCRIPTION" VARCHAR2(150 byte) NOT NULL, 

CONSTRAINT "KATDAP_PK" PRIMARY KEY("ID") USING INDEX 
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TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 

MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 

MAXTRANS 255, CONSTRAINT "KATDAP_UN" UNIQUE("DESCRIPTION") 

USING INDEX TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K 

MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 

INITRANS 2 MAXTRANS 255) TABLESPACE "USERS" PCTFREE 10 PCTUSED 

0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K 

MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0)  

9) ERG_PARASTYPES ο οποίος υλοποιεί την οντότητα τύποι παραστατικών µε 

γραµµογράφηση 

 ID NUMBER(10) 

DESCR VARCHAR2(30) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_PARASTYPES" ("ID" NUMBER(10) NOT 

NULL, "DESCR" VARCHAR2(30 byte) NOT NULL, CONSTRAINT 

"SYS_C008162" PRIMARY KEY("ID") USING INDEX  TABLESPACE "USERS"  

STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 

2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255) 

TABLESPACE "USERS" PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 

255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 

2147483645 PCTINCREASE 0)  

10) ERG_PDOCUMENTS  ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Σχετικά Παραστατικά 

µε γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

PAYDOCUMENTS VARCHAR2(30) 

TYPE NUMBER(10) 

DATE DATE 

ISSUER NUMBER(10) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 
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CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_PDOCUMENTS" ("ID" NUMBER(10) NOT 

NULL, "PAYDOCUMENT" VARCHAR2(30 byte) NOT NULL, "TYPE" 

NUMBER(10), "DATE" DATE, "ISSUER" NUMBER(10),     CONSTRAINT 

"ERG_PDOCUMENT_FK3" FOREIGN KEY("TYPE")     REFERENCES 

"ERGUSER"."ERG_PARASTYPES"("ID"), CONSTRAINT "SYS_C008148" 

PRIMARY KEY("ID") USING INDEX  TABLESPACE "USERS" STORAGE ( 

INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255, CONSTRAINT 

"SYS_C008149" FOREIGN KEY("ISSUER") REFERENCES 

"ERGUSER"."ERG_FOREAS"("ID")) TABLESPACE "USERS" PCTFREE 10 

PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K 

MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0)     

11) ERG_PERIODS ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Περίοδοι µε γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

PERIOD VARCHAR2(50) 

FROMDATE DATE 

TODATE DATE 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_PERIODS" ("ID" NUMBER(10) NOT 

NULL, "PERIOD" VARCHAR2(50 byte) NOT NULL, "FROMDATE" DATE NOT 

NULL, "TODATE" DATE NOT NULL, CONSTRAINT "SYS_C008142" 

PRIMARY KEY("ID") USING INDEX TABLESPACE "USERS" STORAGE ( 

INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255) TABLESPACE 

"USERS" PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE ( 

INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS  2147483645 

PCTINCREASE 0)  

12) ERG_STOIXIA_FYSIKON ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Στοιχεία Φυσικών 

Προσώπων µε γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 
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SURNAME VARCHAR2(100) 

NAME VARCHAR2(50) 

FATHER_NAME VARCHAR2(30) 

AFM VARCHAR2(12) 

TITLE VARCHAR2(100) 

TELEPHONE VARCHAR2(30) 

FAX VARCHAR2(30) 

EMAIL VARCHAR2(255) 

BANK VARCHAR2(30) 

ACCOUNT VARCHAR2(30) 

AMIKA VARCHAR2(15) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_STOIXIA_FYSIKON" ("ID" NUMBER(10) 

NOT NULL, "SURNAME" VARCHAR2(100 byte) NOT NULL, "NAME" 

VARCHAR2(50 byte) NOT NULL, "FATHER_NAME" VARCHAR2(30 byte) NOT 

NULL, "AFM" VARCHAR2(12 byte) NOT NULL, "TITLE" VARCHAR2(100 

byte), "TELEPHONE" VARCHAR2(30 byte), "FAX" VARCHAR2(30 byte), 

"EMAIL" VARCHAR2(255 byte), "BANK" VARCHAR2(30 byte), "ACCOUNT" 

VARCHAR2(30 byte), "AMIKA" VARCHAR2(15 byte), CONSTRAINT 

"SYS_C008133" PRIMARY KEY("ID") USING INDEX TABLESPACE "USERS" 

STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 

2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255, 

CONSTRAINT "SYS_C008134" FOREIGN KEY("ID") REFERENCES 

"ERGUSER"."ERG_FOREAS"("ID")) TABLESPACE "USERS" PCTFREE 10 

PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K 

MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0)  

13) ERG_STOIXEIA_NOMIKON  ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Στοιχεία 

Νοµικών Προσώπων µε γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

MINISTRY VARCHAR2(60) 

AFM VARCHAR(12) 
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BANK VARCHAR2(50) 

ACCOUNT VARCHAR2(30) 

AMAE VARCHAR(20) 

TELEPHONE VARCHAR2(30) 

CONTACT VARCHAR2(50) 

ADDRESS VARCHAR2(100) 

ZIP VARCHAR2(10) 

TOWN VARCHAR2(50) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_STOIXIA_NOMIKON" ("ID" NUMBER(10) 

NOT NULL, "MINISTRY" VARCHAR2(60 byte), "AFM" VARCHAR2(12 byte), 

"BANK" VARCHAR2(50 byte), "ACCOUNT" VARCHAR2(30 byte), 

"AMAE"VARCHAR2(20 byte), "TELEPHONE" VARCHAR2(30 byte), 

"CONTACT" VARCHAR2(50 byte), "ADDRESS" VARCHAR2(100 byte) NOT 

NULL,  "ZIP" VARCHAR2(10 byte) NOT NULL, "TOWN" VARCHAR2(50 byte) 

NOT NULL, CONSTRAINT "SYS_C008136" PRIMARY KEY("ID") USING 

INDEX  TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K 

MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 

INITRANS 2 MAXTRANS 255, CONSTRAINT "SYS_C008137" FOREIGN 

KEY("ID") REFERENCES "ERGUSER"."ERG_FOREAS"("ID")) TABLESPACE 

"USERS" PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE ( 

INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 

PCTINCREASE 0)  

14) ERG_YPEYTH_DAPANON ο οποίος υλοποιεί την οντότητα Υπεύθυνοι 

∆απανών µε γραµµογράφηση 

ID NUMBER(10) 

SURNAME VARCHAR2(100) 

NAME VARCHAR2(50) 

FATHERNAME VARCHAR2(50) 

TITLE VARCHAR2(50) 

TELEPHONE VARCHAR2(25) 
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FAXNO VARCHAR2(25) 

EMAIL VARCHAR2(100) 

Η εντολή δηµιουργίας του πίνακα είναι η κάτωθι 

CREATE TABLE "ERGUSER"."ERG_YPEYTH_DAPANON" ("ID" NUMBER(10) 

NOT  NULL, "SURNAME" VARCHAR2(100 byte) NOT NULL, "NAME"  

VARCHAR2(50 byte) NOT NULL, "FATHERNAME" VARCHAR2(50 byte) NOT 

NULL, "TITLE" VARCHAR2(50 byte) NOT NULL, "TELEPHONE" 

VARCHAR2(25 byte) NOT NULL, "FAXNO" VARCHAR2(25 byte) NOT NULL, 

"EMAIL" VARCHAR2(100 byte) NOT NULL, CONSTRAINT "YP_DAP_AK" 

UNIQUE("SURNAME", "NAME", "FATHERNAME") USING INDEX 

TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K MINEXTENTS 1 

MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 INITRANS 2 

MAXTRANS 255, CONSTRAINT "YP_DAP_PK" PRIMARY KEY("ID") USING 

INDEX TABLESPACE "USERS" STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K 

MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0) PCTFREE 10 

INITRANS 2 MAXTRANS 255) TABLESPACE "USERS" PCTFREE 10 PCTUSED 

0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE ( INITIAL 64K NEXT 0K 

MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0)  
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3.2 ∆ηµιουργία Ακολουθιών (Sequences) 

Οι ακολουθίες (Sequences) είναι ένα ιδιαίτερο αντικείµενο της Oracle το 

οποίο χρησιµοποιείται για την δηµιουργία ακολουθίας συνεχούς αρίθµησης. Με την 

κλήση της ιδιότητας nextval µίας ακολουθίας από τον πίνακα Dual της Oracle µας 

επιστρέφεται η επόµενη τιµή από την τελευταία φορά που ζητήσαµε τιµή από την 

ακολουθία..  

Το εργαλείο αυτό χρησιµοποιείται για την αυτόµατη δηµιουργία πρωτευόντων 

κλειδιών αριθµητικής µορφής από φόρµες καταχώρησης. 

Καθώς στην εφαρµογή επιλέχθηκε η λύση της δηµιουργίας αριθµητικών 

πρωτευόντων κλειδιών σε όλους τους πίνακες, δηµιουργείται µία ακολουθία για κάθε 

πίνακα της εφαρµογής. Οι ακολουθίες αυτές είναι: 

1. ERG_DAP_KAT για τον πίνακα ERG_DAP_ANA_KATIGORIA 

2. ERG_DOCLINE_ID για τον πίνακα ERG_DOC_LINES 

3. ERG_DOCTYPE για τον πίνακα ERG_PARASTYPES 

4. ERG_DOCUMENTS για τον πίνακα ERG_EGGRAFA  

5. ERG_ERGA_S για τον πίνακα ERG_ERGA 

6. ERG_FOREAS_ID για τον πίνακα ERG_FOREAS 

7. ERG_KAT_DAP για τον πίνακα ERG_KAT_DAPANON 

8. ERG_PARAS_ID για τον πίνακα ERG_PDOCUMENTS 

9. ERG_PERIODS_ID για τον πίνακα ERG_PERIODS 

10. ERG_TAM  για τον πίνακα ERG_EISROES 

11. ERG_YP_DAP για τον πίνακα ERG_YPEYTH_DAPANON 

 

Η κλήση της ακολουθίας γίνεται πρίν από την εισαγωγή της εγγραφής στον 

πίνακα. Κλήση της ακολουθίας αλλά µη χρησιµοποίηση του αριθµού που επιστρέφει 

στο πρωτεύον κλειδί προκαλεί την παράλειψη του αριθµού αυτού, και την επόµενη 

φορά η ακολουθία επιστρέφει τον επόµενο αυτού αριθµό  
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3.3. ∆ηµιουργία Υποδειγµάτων (Φορµών) 

∆ηµιουργία φόρµας Έργα (Erga.frb) 

Η φόρµα έργα αποτελεί την βασική φόρµα της εφαρµογής µέσω της οποία 

γίνεται η κύρια διαχείριση ων δαπανών του έργου. Η προσπάθεια που καταβλήθηκε 

είχε ως σκοπό να παρέχει την µέγιστη δυνατότητα άµεσου χειρισµού των δαπανών 

του έργου και στα τρία επίπεδα κατανοµής αυτών. 

Η φόρµα είναι χωρισµένη σε τρία βασικά τµήµατα καθένα από τα οποία είναι 

συνδεδεµένο µε ένα διαφορετικό Datablock από το οποίο γίνεται η ανάκτηση και η 

καταχώρηση των στοιχείων στους πίνακες της βάσης δεδοµένων 

Α) Tην κυρίως φόρµα µέσω της οποίας γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων που 

αφορούν το έργο και είναι συνδεδεµένη µε το Datablock ERG_ERGA το οποίο 

συνδέεται µε τον αντίστοιχο πίνακα .  

Η επιλογή του έγγραφου προκήρυξης και του εγγράφου πρότασης γίνεται από 

τον πίνακα των εγγράφων µέσω λιστών τιµών (LOV), και κατόπιν εµφανίζεται το 

αντίστοιχο όνοµα του αρχείου σε ασύνδετο διπλανό πλαίσιο κειµένου. Σε περίπτωση 

εµφάνισης προηγούµενης εγγραφής η εµφάνιση γίνεται µε την χρήση κατάλληλου 

κώδικα της PL/SQL που ενεργοποιείται µε τον Post_query Trigger σε επίπεδο 

datablock. 

Το πεδίο Προγραµµατισθέν Ποσό είναι υπολογιζόµενο πεδίο ως από το 

σύνολο του προγραµµατιζόµενου ποσού από τον πίνακα 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA µέσω έκφρασης του κατάλληλου ερωτήµατος της 

SQL που εκτελείται WHEN NEW FORM INSTANCE TRIGGER 

Όµοια το πεδίο Απορροφηθέν Ποσό είναι υπολογιζόµενο πεδίο από το 

άθροισµα  του καταβληθέντος ποσού που αφορούν το έργο από τον πίνακα 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA µέσω έκφρασης του κατάλληλου ερωτήµατος της 

SQL που εκτελείται WHEN NEW FORM INSTANCE TRIGGER 
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Σχήµα 21 Στιγµιότυπο της Φόρµας Έργα 

Ανάλογα το πεδίο Συνολικά Έσοδα είναι υπολογιζόµενο πεδίο από το 

άθροισµα  του ποσού από τον πίνακα ERG_EISROES που αφορούν το έργο, µέσω 

έκφρασης του κατάλληλου ερωτήµατος της PL/SQL που εκτελείται από τον WHEN 

NEW FORM INSTANCE TRIGGER 

Τέλος το πεδίο Υπόλοιπο είναι υπολογιζόµενα πεδίο από την διαφορά του 

πεδίου από Απορροφηθέν Ποσό το πεδίο Συνολικά Έσοδα 

Β) Τo δεύτερο µέρος το οποίο αποτελεί µορφή  Υπο-φόρµας καταχώρησης ∆απάνεων 

Έργου Ανα Κατηγορία όπου καταχωρούνται οι επιµέρους δαπάνες. Το µέρος αυτό 

είναι συνδεδεµένο µε το Datablock EERG_DAP_ANA_KATIGORIA και ενηµερώνει 

τον αντίστοιχο πίνακα. 
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Η καταχώρηση της κατηγορίας δαπανών γίνεται από τον αντίστοιχο πίνακα 

ERG_KAT_DAPANON µέσω κατάλληλης λίστας τιµών και κατόπιν εµφανίζεται η 

περιγραφή της κατηγορίας δαπάνης σε ασύνδετο διπλανό πλαίσιο κειµένου. Σε 

περίπτωση εµφάνισης προηγούµενης εγγραφής η εµφάνιση γίνεται µε την χρήση 

κατάλληλου κώδικα της PL/SQL που ενεργοποιείται µε τον Post_query Trigger σε 

επίπεδο datablock. 

Επίσης κατά την εισαγωγή του προϋπολογισθέντος ποσού γίνεται , µε την 

χρήση του κατάλληλου Trigger, έλεγχος τυχόν υπέρβασης του προϋπολογισµού του 

έργου από το σύνολο των προϋπολογισθέντων δαπανών ανά κατηγορία του έργου, 

οπότε και εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα στον χρήστη. Με αποδοχή του µηνύµατος 

γίνεται αποδεκτή η καταχώρηση αλλιώς το ποσό µηδενίζεται ή επιστρέφει την 

προηγούµενη τιµή σε περίπτωση αλλαγής.. ∆εν µεταβάλλεται όµως το ποσό του 

προϋπολογισµού του έργου. Επιπλέον το ποσό του προγραµµατισµού δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισµού ανά κατηγορία 

Γ) Τo τρίτο µέρος το οποίο αποτελεί µορφή  υποφόρµας της υποφόρµας ∆απάνες 

Έργου Ανα Κατηγορία όπου και καταχωρούνται οι επιµέρους δαπάνες Το µέρος αυτό 

είναι συνδεδεµένο µε το Datablock ERG_EPIMEROUS_DAPANES και ενηµερώνει 

τον αντίστοιχο πίνακα. Η σύνδεση µεταξύ τους γίνεται απ‘ ευθείας από την Oracle 

µέσω κατάλληλου κώδικα της PL/SQL που δηµιουργεί η εφαρµογή κατά τον ορισµό 

του Datablock. 

Στo µέρος αυτό της φόρµας αυτή η επιλογή των περιόδων γίνεται από 

κατάλληλες λίστες τιµών από τον πίνακα των περιόδων (ERG_PERIODS), όπως 

επίσης του χρηµατοδοτούµενου φορέα από τον πίνακα ERG_FOREAS. Kατόπιν 

εµφανίζεται η περιγραφή των περιόδων  σε ασύνδετα διπλανά του πεδίου πλαίσιων 

κειµένου. Οµοίως εµφανίζεται η Ονοµασία του φορέα σε ασύνδετο διπλανό του 

πεδίου πλαίσιου Σε περίπτωση εµφάνισης προηγούµενης εγγραφής η εµφάνιση 

γίνεται µε την χρήση κατάλληλου κώδικα της PL/SQL που ενεργοποιείται µε τον 

Post_query Trigger σε επίπεδο datablock. 

 Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής εάν η εγγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως 

προϋπολογισθείσα γίνεται έλεγχος εάν γίνεται υπέρβαση του συνόλου των επιµέρους 

προϋπολογισθείσων δαπανών για την κατηγορία αυτή του έργου από τον 
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προϋπολογισµό των δαπανών της κατηγορίας και εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα  

στον χρήστη. Με αποδοχή του µηνύµατος γίνεται αποδεκτή η καταχώρηση αλλιώς το 

ποσό µηδενίζεται ή επιστρέφει την προηγούµενη τιµή σε περίπτωση αλλαγής.. ∆εν 

µεταβάλλεται όµως το ποσό του προϋπολογισµού του έργου ανά κατηγορία.  

 Εάν η εγγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως προγραµµατισµένη γίνεται αρχικά 

έλεγχος εάν υπάρχει αντίστοιχη προϋπολογισθείσα εγγραφή. Εάν υπάρχει εισάγεται 

στο πεδίο αναφορά ο κωδικός της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας εγγραφής. 

Αντίθετα εάν δεν υπάρχει αναιρείται η εγγραφή. Επίσης γίνεται έλεγχος εάν γίνεται 

υπέρβαση από τον προγραµµατισµό των δαπανών της κατηγορίας και εµφανίζεται 

αντίστοιχο µήνυµα. Με αποδοχή του µηνύµατος από τον χρήστη γίνεται αποδεκτή η 

καταχώρηση αλλιώς το ποσό µηδενίζεται ή επιστρέφει την προηγούµενη τιµή σε 

περίπτωση αλλαγής.. ∆εν µεταβάλλεται όµως το ποσό του προγραµµατισµού του 

έργου ανά κατηγορία.  

 Εάν η εγγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως καταβληθείσα  γίνεται αρχικά έλεγχος 

εάν υπάρχει αντίστοιχη προγραµµατισθείσα εγγραφή. Εάν υπάρχει εισάγεται στο 

πεδίο αναφορά ο κωδικός της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας εγγραφής. Αντίθετα 

εάν δεν υπάρχει αναιρείται η εγγραφή. Επίσης γίνεται έλεγχος εάν γίνεται υπέρβαση 

από τον προγραµµατισµό των δαπανών της κατηγορίας και εµφανίζεται αντίστοιχο 

µήνυµα. Επιπλέον η αλλαγή προκαλεί την ενηµέρωση του πεδίου της αντίστοιχης 

καταβληθείσας δαπάνης ανά κατηγορία και τον επαναϋπολογισµό του πεδίου  

Απορροφηθέν ποσό της κυρίως φόρµας. 

 Έγγραφές στις οποίες υπάρχει άλλη εγγραφή που αναφέρεται σε αυτές δεν 

µπορούν να διαγραφούν πριν από τις αναφερόµενες. Επίσης για να διαγραφεί µία 

εγγραφή πρέπει πρώτα να µηδενιστεί το ποσό. 

 71



Ανάπτυξη Εφαρµογής Βάσεων ∆εδοµένων µε Σκοπό την ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων 
 Αντωνιάδης Γεώργιος (Α.Μ.: Μ5/02)  

  

∆ηµιουργία φόρµας Έγγραφα (Eggrafa.fmb) 

 
Σχήµα 22 Στιγµιότυπο της Φόρµας Έγγραφα 

Η φόρµα έγγραφα συνδέεται µε το datablock ERG_EGGRAFA το οποίο και 

ενηµερώνει τον αντίστοιχο πίνακα. Με την φόρµα αυτή γίνεται η δήλωση των 

εγγράφων στην εφαρµογή µε την δήλωση του πλήρες ονόµατος του αρχείου. Η 

Επιλογή του σχετικού έργου γίνεται από τον πίνακα ERG_ERGA µε την βοήθεια της 

κατάλληλης λίστας τιµών. τιµών και κατόπιν εµφανίζεται η ονοµασία του έργου  σε 

ασύνδετο διπλανό πλαίσιο κειµένου. Σε περίπτωση εµφάνισης προηγούµενης 

εγγραφής η εµφάνιση γίνεται µε την χρήση κατάλληλου κώδικα της PL/SQL που 

ενεργοποιείται µε τον Post_query Trigger σε επίπεδο datablock. 
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∆ηµιουργία φόρµας  Υπεύθυνο δαπανών (Yp_Dap.fmb) 

 
Σχήµα 23 Στιγµιότυπο της Φόρµας Υπεύθυνοι ∆απανών 

Η φόρµα υπεύθυνοι δαπανών συνδέεται µε το datablock 

ERG_YPΕΥΤΗ_DAPANON το οποίο και ενηµερώνει τον αντίστοιχο πίνακα. Με την 

φόρµα αυτή γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων των υπεύθυνων παρακολούθησης των 

δαπανών. Τα πλήκτρα έχουν σκοπό την πλοήγηση στις εγγραφές του Datablock 

 

∆ηµιουργία φόρµας  περίοδοι (Periods.fmb) 

 Η φόρµα περίοδοι συνδέεται µε το datablock ERG_Periods το οποίο και 

ενηµερώνει τον αντίστοιχο πίνακα. Στην φόρµα αυτή γίνεται η δήλωση των 

χρονολογικών περιόδων που θα χρησιµοποιήσει κατόπιν η εφαρµογή σε άλλες 

φόρµες της, Τα πλήκτρα έχουν σκοπό την πλοήγηση στις εγγραφές του Datablock 
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Σχήµα 24 Στιγµιότυπο της Φόρµας Περίοδοι 

∆ηµιουργία φόρµας  Τύποι Παραστατικών (parastatika_types.fmb) 

Η φόρµα περίοδοι συνδέεται µε το datablock ERG_PARASTYPES το οποίο 

και ενηµερώνει τον αντίστοιχο πίνακα. Στην φόρµα αυτή γίνεται η δήλωση των 

τύπων παραστατικών που θα χρησιµοποιήσει κατόπιν η εφαρµογή στην φόρµα των 

παραστατικών 

Σχήµα 25 Στιγµιότυπο της Φόρµας Τύποι Παραστατικών 

 74



Ανάπτυξη Εφαρµογής Βάσεων ∆εδοµένων µε Σκοπό την ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων 
 Αντωνιάδης Γεώργιος (Α.Μ.: Μ5/02)  

  

 

∆ηµιουργία φόρµας  Ταµιακές Εισρόές (eisroes.fmb) 

 
Σχήµα 26 Στιγµιότυπο της Φόρµας Εισροές 

Η φόρµα έγγραφα συνδέεται µε το datablock ERG_EISROES το οποίο και 

ενηµερώνει τον αντίστοιχο πίνακα. Με την φόρµα αυτή γίνεται η δήλωση των 

χρηµατικών καταθέσεων που γίνονται υπερ του εργαστηρίου για την ολοκληρωση 

ενός έργου. Η Επιλογή του σχετικού έργου γίνεται από τον πίνακα ERG_ERGA µε 

την βοήθεια της κατάλληλης λίστας τιµών και κατόπιν εµφανίζεται η ονοµασία του 

έργου  σε ασύνδετο διπλανό πλαίσιο κειµένου. Οµοίως γίνεται και η επιλογή της 

περιόδου από τον πίνακα ERG_PERIODS µε την βοήθεια της κατάλληλης λίστας 

τιµών και κατόπιν εµφανίζεται η ονοµασία της περιόδου  σε ασύνδετο διπλανό 

πλαίσιο κειµένου. Η επιλογή περιόδου δεν είναι υποχρεωτική Σε περίπτωση 

εµφάνισης προηγούµενης εγγραφής η εµφάνιση γίνεται µε την χρήση κατάλληλου 

κώδικα της PL/SQL που ενεργοποιείται µε τον Post_query Trigger σε επίπεδο 

datablock. 
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∆ηµιουργία φόρµας  Κατηγορίες ∆απανών (Katigories_Dapanon.fmb) 

 

Σχήµα 27 Στιγµιότυπο της Φόρµας Κατηγορίες ∆απανών 

Η φόρµα Κατηγορίες ∆απανών συνδέεται µε το datablock 

ERG_ΚΑΤ_DAPANON το οποίο και ενηµερώνει τον αντίστοιχο πίνακα. Στην φόρµα 

αυτή γίνεται η δήλωση των κατηγοριών των δαπανών που θα χρησιµοποιήσει κατόπιν 

η εφαρµογή σε άλλες φόρµες της, Τα πλήκτρα έχουν σκοπό την πλοήγηση στις 

εγγραφές του Datablock 

 

∆ηµιουργία φόρµας  Σχετικά Παραστατικά (PARASTATIKA_DAP.fmb) 

 Με την φόρµα αυτή γίνεται η εισαγωγή των παραστατικών που εκδίδουν οι 

χρηµατοδοτούµενοι φορείς. Η φόρµα αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη 
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Σχήµα 28 Στιγµιότυπο της Φόρµας Σχετικά Παραστατικά 

Στο πρώτο µέρος γίνεται η εισαγωγή των γενικών στοιχείων του 

παραστατικού. Το τµήµα αυτό είναι συνδεδεµένο µε το datablock 

ERG_PDOCUMENTS και ενηµερώνει τον αντίστοιχο πίνακα. Η Επιλογή του τύπου 

του παραστατικού γίνεται από τον πίνακα ERG_PARASTYPES µε την βοήθεια της 

κατάλληλης λίστας τιµών και κατόπιν εµφανίζεται η ονοµασία του τύπου του 

παραστατικού σε ασύνδετο διπλανό πλαίσιο κειµένου. Οµοίως γίνεται και η επιλογή 

του εκδότη φορέα από τον πίνακα ERG_FOREAS µε την βοήθεια της κατάλληλης 

λίστας τιµών και κατόπιν εµφανίζεται η ονοµασία του φορέα  σε ασύνδετο διπλανό 

πλαίσιο κειµένου. Σε περίπτωση εµφάνισης προηγούµενης εγγραφής η εµφάνιση 

γίνεται µε την χρήση κατάλληλου κώδικα της PL/SQL που ενεργοποιείται µε τον 

Post_query Trigger σε επίπεδο datablock. 

Στο δεύτερο µέρος της φόρµας γίνεται  η εισαγωγή των ειδικών στοιχείων του 

παραστατικού. Το τµήµα αυτό είναι συνδεδεµένο µε το datablock ERG_DOC_LINES 

και ενηµερώνει τον αντίστοιχο πίνακα.  

Η Επιλογή της σχετικής επιµέρους δαπάνης γίνεται από τον πίνακα 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES όπου η επιµέρους δαπάνες αφορούν τον 

συγκεκριµένο χρηµατοδοτούµενο φορέα µε την βοήθεια της κατάλληλης λίστας 
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τιµών και κατόπιν εµφανίζεται η κατηγορία δαπάνης σε ασύνδετο διπλανό πλαίσιο 

κειµένου. Σε περίπτωση εµφάνισης προηγούµενης εγγραφής η εµφάνιση γίνεται µε 

την χρήση κατάλληλου κώδικα της PL/SQL που ενεργοποιείται µε τον Post_query 

Trigger σε επίπεδο datablock. 

∆ηµιουργία φόρµας  Φορέας (Foreas.fmb) 

 
Σχήµα 28 Στιγµιότυπο της Φόρµας Φορέας στην περίπτωση Νοµικού προσώπου 

 Με την φόρµα αυτή γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων των  

χρηµατοδοτούµενων φορέων. Η φόρµα αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη 

Στο πρώτο µέρος γίνεται η εισαγωγή των γενικών στοιχείων του Φορέα. Το 

τµήµα αυτό είναι συνδεδεµένο µε το datablock ERG_FOREAS και ενηµερώνει τον 

αντίστοιχο πίνακα. Η επιλογή της Κατηγορίας του φορέα γίνεται από πλαίσιο λίστας.  

Με την επιλογή της κατηγορίας του φορέα επιλέγεται το δεύτερο µέρος της 

εφαρµογής. Εάν είναι φυσικός φορέας επιλέγεται το datablock 

ERG_SΤΟΙΧΕΙΑ_FYSIKON ενώ στην αντίθετη περίπτωση το Datablock 

ERG_STOIXIA_NOMIKON. Αλλαγή στην κατηγορία προκαλεί και διαγραφή των 

στοιχείων από τον πίνακα της άλλης κατηγορίας. 
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Σχήµα 29 Στιγµιότυπο της Φόρµας Φορέας στην περίπτωση Φυσικού προσώπου 
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3.4 ∆ηµιουργία Αναφορών 

∆ηµιουργία Αναφοράς Εκτύπωση ∆απανών έργου 

Η αναφορά αυτή χρησιµοποιείται για την εκτύπωση των αναλυτικών δαπανών 

ενός έργου ανά κατηγορία δαπάνης 

Η αναφορά αυτή βασίζεται στο ερώτηµα  

SELECT ALL ERG_EPIMEROUS_DAPANES.AMOUNT, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A1.AMOUNT, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A2.AMOUNT, ERG_FOREAS.NAME, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES.START_PERIOD, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES.END_PERIOD, ERG_PERIODS.PERIOD, 

ERG_PERIODS_A1.PERIOD, ERG_KAT_DAPANON.DESCRIPTION, 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.SCHEDULED_AMOUNT, 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.BUDGET_AMOUNT, 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.SPENT_AMOUNT, ERG_ERGA.TITLE, 

ERG_ERGA.FOUNDER, ERG_ERGA.PROGRAMME, 

ERG_ERGA.START_DATE, ERG_ERGA.BUDGET, 

ERG_ERGA.END_DATEFROM ERG_EPIMEROUS_DAPANES, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A1, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A2, 

ERG_FOREAS, ERG_PERIODS, ERG_PERIODS ERG_PERIODS_A1, 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA, ERG_KAT_DAPANON, ERG_ERGA WHERE 

((ERG_EPIMEROUS_DAPANES.FOREAS = ERG_FOREAS.ID) AND 

(ERG_EPIMEROUS_DAPANES.KAT_DAPANIS = 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.ID) AND 

(ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.KATIGORIA = ERG_KAT_DAPANON.ID) AND 

(ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A1.REFERENCE(+) = 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES.ID) AND 

(ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A2.REFERENCE(+) = 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A1.ID) AND (ERG_PERIODS.ID = 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES.START_PERIOD) 
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 AND (ERG_PERIODS_A1.ID = ERG_EPIMEROUS_DAPANES.END_PERIOD) 

AND (ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.ERGOID = ERG_ERGA.ID)) 

Όπου ERGOREP παράµετρος της αναφοράς για την επιλογή του 

συγκεκριµένου έργου και ζητείται κάθε φορά κατά την κλήση της αναφοράς. 

Η αναφορά είναι οργανωµένη σε τρία Group τα Gtitla, Gperiod και 

Gdescription καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και ένα επίπεδο ανάλυσης στην 

εκτύπωση, το πρώτο του Έργου, Το δεύτερο της κατηγορίας δαπάνης και το τρίτο της 

επιµέρους δαπάνης όπου τα δεδοµένα εµφανίζονται ως τριάδες τριών τύπων 

δαπανών. 

Σχήµα 30 προεπισκόπιση αναφοράς δαπανών έργου 

∆ηµιουργία αναφοράς εκτύπωση δαπανών έργου µε ορισµό εύρους ηµεροµηνίας 

Η αναφορά αυτή χρησιµοποιείται για την εκτύπωση των αναλυτικών δαπανών 

ενός έργου ανά κατηγορία δαπάνης που αφορούν συγκεκριµένο εύρος ηµεροµηνιών 

που ορίζονται από τον χρήστη 

Η αναφορά αυτή βασίζεται στο ερώτηµα  

SELECT ALL ERG_EPIMEROUS_DAPANES.AMOUNT, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A1.AMOUNT, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A2.AMOUNT, ERG_FOREAS.NAME, 
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ERG_EPIMEROUS_DAPANES.START_PERIOD, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES.END_PERIOD, ERG_PERIODS.PERIOD, 

ERG_PERIODS_A1.PERIOD, ERG_KAT_DAPANON.DESCRIPTION, 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.SCHEDULED_AMOUNT, 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.BUDGET_AMOUNT, 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.SPENT_AMOUNT, ERG_ERGA.TITLE, 

ERG_ERGA.FOUNDER, ERG_ERGA.PROGRAMME, 

ERG_ERGA.START_DATE, ERG_ERGA.BUDGET, 

ERG_ERGA.END_DATEFROM ERG_EPIMEROUS_DAPANES, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A1, 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A2, 

ERG_FOREAS, ERG_PERIODS, ERG_PERIODS ERG_PERIODS_A1, 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA, ERG_KAT_DAPANON, ERG_ERGA WHERE 

((ERG_EPIMEROUS_DAPANES.FOREAS = ERG_FOREAS.ID) AND 

(ERG_EPIMEROUS_DAPANES.KAT_DAPANIS = 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.ID) AND 

(ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.KATIGORIA = ERG_KAT_DAPANON.ID) AND 

(ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A1.REFERENCE(+) = 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES.ID) AND 

(ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A2.REFERENCE(+) = 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES_A1.ID) AND (ERG_PERIODS.ID = 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES.START_PERIOD) AND (ERG_PERIODS_A1.ID 

= ERG_EPIMEROUS_DAPANES.END_PERIOD) AND 

(ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.ERGOID = ERG_ERGA.ID)) AND 

ERG_ERGA.ID=:ERGO AND ERG_PERIODS.FROMDATE>=:APO AND 

ERG_PERIODS_A1.TODATE<=:EOS 

Όπου οι παράµετροι APO και EOS χρησιµοποιούνται για να ορίσει ο χειριστής το 

επιθυµητό εύρος ηµεροµηνιών ενώ η παράµετρος Ergo χρησιµοποιείται για την 

επιλογή συγκεκριµένου έργου. 

Η επιλογή αυτή των παραµέτρων γίνεται από το παράθυρο επιλογής της φόρµας 
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Σχήµα 31 Παράθυρο ορισµού παραµέτρων αναφοράς εκτύπωσης δαπανών έργου 

Η εκτύπωση έχει ακριβώς την ίδια µορφή µε την προηγούµενη αναφορά 

∆ηµιουργία Αναφοράς Εκτύπωση Παραστατικών Φορέα 

Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι να προβάλει τα σχετικά παραστατικά που 

αφορούν ένα φορέα ανά έργο και κατηγορία δαπάνης 

Η αναφορά βασίζεται στο κάτωθι ερώτηµα 

SELECT ALL ERG_PARASTYPES.DESCR, 

ERG_KAT_DAPANON.DESCRIPTION, ERG_DOC_LINES."VALUE", 

ERG_PDOCUMENTS.PAYDOCUMENT, ERG_FOREAS.NAME, 

ERG_ERGA.TITLE FROM ERG_DOC_LINES, ERG_PDOCUMENTS, 

ERG_FOREAS, ERG_DAP_ANA_KATIGORIA, ERG_ERGA, 

ERG_KAT_DAPANON, ERG_PARASTYPES WHERE 

((ERG_DOC_LINES.DOC_ID = ERG_PDOCUMENTS.ID) AND 

(ERG_PDOCUMENTS.ISSUER = ERG_FOREAS.ID) AND 

(ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.ERGOID = ERG_ERGA.ID) AND 

(ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.KATIGORIA = ERG_KAT_DAPANON.ID) AND 

(ERG_PDOCUMENTS.DTYPE = ERG_PARASTYPES.ID))  

 83



Ανάπτυξη Εφαρµογής Βάσεων ∆εδοµένων µε Σκοπό την ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων 
 Αντωνιάδης Γεώργιος (Α.Μ.: Μ5/02)  

  

 

Σχήµα 32 Προεπισκόπιση εκτύπωσης αναφοράς Παραστατικών Φορέα 

Η αναφορά είναι οργανωµένη σε τρία Group τα G_Name, G_Title και 

G_descr, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και ένα επίπεδο ανάλυσης στην 

εκτύπωση, το πρώτο του Φορέα, το δεύτερο του έργου και της  κατηγορίας δαπάνης 

και το τρίτο του παραστατικού. 

∆ηµιουργία Αναφοράς Εκτύπωση Παραστατικών Έργου Ανα φορέα 

 Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι να προβάλει τα σχετικά παραστατικά που 

αφορούν ένα φορέα ανά έργο και κατηγορία δαπάνης 

Η αναφορά βασίζεται στο κάτωθι ερώτηµα 

SELECT ALL ERG_PARASTYPES.DESCR, ERG_FOREAS.NAME, 

ERG_PDOCUMENTS.PAYDOCUMENT, ERG_PDOCUMENTS.DDATE, 

ERG_DOC_LINES."VALUE", ERG_KAT_DAPANON.DESCRIPTION, 

ERG_ERGA.TITLE, ERG_ERGA.FOUNDER, ERG_ERGA.PROGRAMME FROM 

ERG_PDOCUMENTS, ERG_PARASTYPES, ERG_FOREAS, ERG_DOC_LINES, 
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ERG_EPIMEROUS_DAPANES, ERG_DAP_ANA_KATIGORIA, 

ERG_KAT_DAPANON, ERG_ERGA WHERE ((ERG_PDOCUMENTS.DTYPE = 

ERG_PARASTYPES.ID) AND (ERG_PDOCUMENTS.ISSUER = 

ERG_FOREAS.ID) AND (ERG_DOC_LINES.DOC_ID = 

ERG_PDOCUMENTS.ID) AND (ERG_DOC_LINES.REF_EP_DAP = 

ERG_EPIMEROUS_DAPANES.ID) AND 

(ERG_EPIMEROUS_DAPANES.FOREAS = ERG_FOREAS.ID) AND 

(ERG_EPIMEROUS_DAPANES.KAT_DAPANIS = 

ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.ID) AND 

(ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.KATIGORIA = ERG_KAT_DAPANON.ID) AND 

(ERG_DAP_ANA_KATIGORIA.ERGOID = ERG_ERGA.ID))  

Η αναφορά είναι οργανωµένη σε τέσσερα Group τα G_4 ,G_3, G_2 και 

G_descr, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και ένα επίπεδο ανάλυσης στην 

εκτύπωση, το πρώτο του έργου, το δεύτερο του Φορέα και της  κατηγορίας δαπάνης 

και το τρίτο του παραστατικού. 

 
Σχήµα 33 προεπισκόπιση εκτύπωσης αναφοράς Παραστατικών ανά έργο και φορέα
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3.5 ∆ηµιουργία µενού πλοήγησης στην εφαρµογή 

 Η πλοήγηση στην εφαρµογή γίνεται µέσω γραµµής µενού η οποία παρέχει τις 

εξής επιλογές 

• Αρχείο µε την υπο-επιλογή Έξοδος που προκαλεί έξοδο από την εφαρµογή 

• Καταχώριση  µε τις υπο - επιλογές Συναλλασσόµενοι Φορείς,  Περίοδοι, 

Τύποι Παραστατικών και Υπεύθυνοι ∆απανών Έργων απ’ όπου γίνεται η 

καταχώρηση των σταθερών παραµέτρων της εφαρµογής µε την κλήση των 

αντίστοιχων φορµών 

• Προγραµµατισµός µε τις υπο-επιλογές Έργα, και Έγγραφα απ’ όπου γίνεται η 

καταχώρηση των στοιχείων των έργων µε την κλήση των αντίστοιχων 

φορµών 

• Συναλλαγές µε τις υπο-επιλογές Καταχώριση Παραστατικών και Εισροές 

όπου στην µεν πρώτη εµφανίζονται τα Σχετικά παραστατικά ενώ στην 

δεύτερη η επιλογή Ταµιακές εισροές  

• Εκτυπώσεις από όπου καλούνται οι αναφορές της εφαρµογής  

Το µενού αυτό φορτώνεται σε µία αρχική φόρµα που εκκινεί την εφαρµογή 

 

Σχήµα 34 Αρχική φόρµα εφαρµογής 
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Μελλοντικές Προσθήκες – συµπεράσµατα 

 Μελλοντικά η εφαρµογή θα µπορούσε να επεκταθεί ώστε να καλύψει και 

επιπλέον εργασίες διαχείρισης των έργων που το εργαστήριο αναλαµβάνει πέραν της 

οικονοµικής καθώς και την σύνδεσή τους  µε την οικονοµική πορεία του έργου. 

Κατά την επέκταση αυτή της εφαρµογής θα µπορούσε να προστεθεί η 

παρακολούθηση των συνεργατών τους οποίους το εργαστήριο αυτό απασχολεί και οι 

οποίοι είναι δυνατόν να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως για παράδειγµα 

προπτυχιακοί φοιτητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ελεύθεροι  

επαγγελµατίες κλπ.  

Οι παραπάνω συνεργάτες εργάζονται σε διάφορα έργα όχι πάντα µε 

οικονοµική σχέση ώστε να χρειάζεται η οικονοµική παρακολούθηση των 

συναλλαγών τους µε το εργαστήριο, στοιχείο που τους διαφοροποιεί από την 

οντότητα χρηµατοδοτούµενοι φορείς που χρησιµοποιείται στην εφαρµογή .  

Με την κατανοµή των έργων σε παραδοτέα  είναι δυνατή η παρακολούθηση 

της πορείας ολοκλήρωσης ενός έργου. Είναι επίσης δυνατή η σύνδεση των 

παραδοτέων των έργων µε την οικονοµική διαχείριση αυτών και µέσω τα 

ολοκλήρωσης αυτών να αποδεσµεύονται οι πόροι των έργων που έχουν συνδεθεί µε 

αυτά.. Τέλος µε την κατανοµή των έργων σε παραδοτέα και τον ορισµό 

προαπαιτούµενων είναι δυνατόν να επιτευχθεί και ο χρονοπρογραµµατισµός των 

έργων καθώς και να συνδεθεί χρονικά ο προγραµµατισµός των δαπανών µε τον 

προγραµµατισµό των εργασιών ώστε να υπάρχει η καλύτερη χρονικά απόδοση των 

πόρων του εργαστηρίου και των ποσών που αυτό διαχειρίζεται. Επίσης πιθανόν µε 

τον τρόπο ατό να είναι δυνατή η πρόβλεψη επιβαρύνσεων του προϋπολογισµού ενός 

έργου λόγω καθυστερήσεων. 

Επίσης η εφαρµογή θα µπορούσε να επεκταθεί και για την διαχείριση των 

πόρων όπως  λογισµικό, εξοπλισµό (hardware), βιβλία κλπ που το εργαστήριο 

κατέχει και χρησιµοποιεί. Για την επίτευξη αυτού   απαιτείται η καταγραφή αυτών 

των πόρων µε όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ. τρόπος κτήσης του: 

δανεισµός, αγορά από);. Ειδικότερα, ενδιαφέρει η παρακολούθησή τους όσο αφορά 
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το ποιός από τους συνεργάτες είναι υπεύθυνος για τον πόρο αυτό, ποιός τον 

χρησιµοποιεί, πού βρίσκεται, πώς αποκτήθηκε, κλπ.  

Μεταξύ των άλλων, βασικές αναφορές του συστήµατος θα ήταν δυνατόν να 

αποτελούν η κατάσταση των συνεργατών (εν ενεργεία, όλων) µε τα στοιχεία τους, η 

κατάσταση έργων (εν εξελίξει, όλων) µε τα στοιχεία τους καθώς και ο επιµερισµός 

αυτών σε παραδοτέα και η κατάσταση αυτών, η κατάσταση των εκκρεµοτήτων 

κάποιου συνεργάτη ή εκκρεµότητες ενός έργου, κατάσταση πόρων µε το ποιός το 

χρησιµοποιεί την χρονική αυτή στιγµή, η κατάσταση των παραδοτέων τα οποία 

χρήζουν οικονοµικής αποζηµίωσης, την δέσµευση των καταβολών ενός έργου σε 

περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης παραδοτέου,κ.α.   
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