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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η ανάπτυξη ενός 

εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος για τη μηχανογράφηση του συνόλου των 

διαδικασιών και μεθοδολογιών που ακολουθούνται από τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), προκειμένου να υλοποιήσει και να 

παρακολουθήσει τα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων σε Μεγάλα Τεχνικά Έργα. 

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

περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης Ανέργων σε Μεγάλα Τεχνικά Έργα και 

ανάλυση του στόχου της εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται περαιτέρω οι οντότητες και οι διαδικασίες του 

Ο.Α.Ε.Δ. που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων 

σε Μεγάλα Τεχνικά Έργα. Επίσης, προσδιορίζεται το υποσύνολο αυτών που θα 

αναλυθούν και θα υλοποιηθούν με λεπτομέρεια. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος, μέσω 

διαγραμμάτων UML1. Στην τελευταία ενότητα του τρίτου κεφαλαίου, περιγράφεται και 

απεικονίζεται το μοντέλο δεδομένων, πάνω στο οποίο βασίστηκε και αναπτύχθηκε η 

Βάση Δεδομένων που χρησιμοποιείται από το σύστημα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση της εφαρμογής που υλοποιήθηκε, με 

την ταυτόχρονη παραβολή και σχολιασμό διαφόρων οθονών της. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρονται πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις 

και χρήσεις του πληροφοριακού συστήματος, για τις οποίες το παρόν σύστημα θα 

μπορούσε να αποτελέσει υπόβαθρο και πρότυπο. 

                                                 
1 UML – Unified Modeling Language (Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης) 
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1 Εισαγωγή 
 
 

1.1 Σύντομη περιγραφή των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων σε Μεγάλα 

Τεχνικά Έργα 

 

 

Ο Ο.Α.Ε.Δ. στα πλαίσια της πολιτικής που εφαρμόζει στον τομέα της 

απασχόλησης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης, προκηρύσσει σε πανελλαδική 

κλίμακα προγράμματα κατάρτισης ανέργων τα οποία συνοπτικά ονομάζονται ΕΡΓΑ 

Ο.Α.Ε.Δ. 

Κοινός παρανομαστής των έργων αυτών είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα από τη 

μία σε ανέργους να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν εξειδίκευση και κατάρτιση σε 

επιλεγμένες ειδικότητες και να απασχοληθούν για ορισμένο χρονικό διάστημα σε 

μεγάλα τεχνικά έργα, ενώ από την άλλη δίνεται στις εταιρίες το κίνητρο της 

υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της επιδότησής τους από 

το κράτος. 

Έτσι λοιπόν, τα έργα αυτά αποσκοπούν στην ουσία να ενισχύσουν την 

απασχόληση των ανέργων και να δώσουν κίνητρα σε ιδιωτικούς φορείς για την 

αύξηση της προσφοράς εργασίας. 

Τα ΕΡΓΑ Ο.Α.Ε.Δ. δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 1-2 για κάθε χρονιά, ενώ το 

κάθε ένα από αυτά αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες κατάρτισης. 

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων γίνεται από ιδιωτικούς 

φορείς, με τον έλεγχο και την εποπτεία του Ο.Α.Ε.Δ., αφορούν δε στην απασχόληση 

ανέργων σε ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, στην υλοποίηση των οποίων συμμετέχει τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο κάθε ιδιωτικός φορέας. 

Για κάθε ΕΡΓΟ Ο.Α.Ε.Δ. υποβάλλονται προτάσεις από τους ιδιωτικούς φορείς, 

αξιολογούνται και όσες εγκριθούν προχωρούν στο στάδιο της υλοποίησης. Εκεί 

πλέον υπάρχουν άλλες διαδικασίες παρακολούθησης τόσο της πορείας, όσο και του 

τελικού αποτελέσματος των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Με βάση την πορεία και το τελικό αποτέλεσμα κάθε προγράμματος κατάρτισης, 

κρίνεται και το οικονομικό σκέλος τους, που είναι μάλλον και το πιο σημαντικό και το 
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πιο ευαίσθητο σημείο του συστήματος, αν δηλαδή και σε τι ποσοστό ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει 

οικονομικές οφειλές προς τον εκάστοτε φορέα ή αντίστροφα. 
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1.2 Περιγραφή του Στόχου της Εργασίας 

 

 

Αν δούμε την υπάρχουσα κατάσταση σε ότι αφορά την πληροφοριακή οργάνωση 

του Ο.Α.Ε.Δ., διαπιστώνουμε πως στο κομμάτι της προκήρυξης και της 

παρακολούθησης των Έργων Ο.Α.Ε.Δ. και όλων των διαδικασιών και τμημάτων που 

εμπλέκονται σε αυτά, δεν υπάρχει καμία υποδομή. 

Το μόνο κομμάτι που μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με το 

υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα και παρακολουθείται μηχανογραφικά, είναι 

αυτό της παρακολούθησης των ανέργων (στοιχεία ανέργων, κάρτες ανεργίας, 

επιδόματα ανεργίας). 

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήματος, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που 

προκύπτουν από τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που εμπλέκονται στην 

Κατάρτιση Ανέργων σε Μεγάλα Τεχνικά Έργα. Το σύνολο αυτών των απαιτήσεων και 

των αναγκών αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο σαν αυτόνομο κομμάτι, και 

επομένως στα πλαίσια της εργασίας δε θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με πιθανές 

εξαρτήσεις ανάμεσα στο υπό ανάπτυξη σύστημα και σε άλλες διαδικασίες ή 

λειτουργικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. 

Για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, ακολουθήθηκε αρχιτεκτονική 

«πελάτη-εξυπηρετητή» (client-server), αρχικά σε επίπεδο υποκαταστήματος 

Ο.Α.Ε.Δ. με μελλοντική επέκταση σε πανελλαδικό επίπεδο, αφού όπως θα δούμε και 

σε επόμενες ενότητες, στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος, εμπλέκονται 

διάφορες οντότητες, με διαφορετικές λειτουργίες και αρμοδιότητες η κάθε μία. 
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2 Περιγραφή Οντοτήτων και Διαδικασιών των Προγραμμάτων 

Κατάρτισης Ανέργων σε Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται πλήρως το προς ανάλυση πρόβλημα. 

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

στις διαδικασίες που υλοποιούνται και εφαρμόζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Επίσης, 

περιγράφονται και αναλύονται οι διαδικασίες και ο τρόπος υλοποίησής τους, χωρίς τη 

χρήση κάποιου πληροφοριακού συστήματος. 

Στο τέλος του κεφαλαίου ακολουθεί σχολιασμός των διαδικασιών και 

παρουσιάζεται το υποσύνολο αυτών που επιλέχθηκε να αναλυθεί και τελικά να 

αναπτυχθεί στα πλαίσια του υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος. 

 
 

2.1 ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Είναι στην ουσία αυτό που δηλώνει και το όνομά τους, δηλαδή Τεχνικά Έργα2 τα 

οποία συνήθως υλοποιούνται από μεγάλες τεχνικές εταιρίες ή από κοινοπραξίες 

εταιριών ή ακόμη και με διακρατικές συνεργασίες.  

Στα πλαίσια τέτοιων Τεχνικών Έργων μπορούν να πραγματοποιηθούν 

προγράμματα κατάρτισης ανέργων από τους ιδιωτικούς φορείς που συμμετέχουν σε 

αυτά την εκάστοτε χρονική στιγμή και υπό την εποπτεία του Ο.Α.Ε.Δ. . 

Κάθε Τεχνικό Έργο μπορεί να υλοποιείται σε περισσότερους από 1 νομούς. αλλά 

πάντως όχι περισσότερους από 3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Στο εξής θα χρησιμοποιείται ο όρος Τεχνικό Έργο αντί του Μεγάλο Τεχνικό Έργο για λόγους συντομίας 
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2.2 ΕΡΓΟ Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Είναι προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης ανέργων σε Τεχνικά Έργα. Τα 

προγράμματα αυτά προκηρύσσονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε πανελλαδική κλίμακα. 

Στόχος των Έργων Ο.Α.Ε.Δ. είναι η απόκτηση από ανέργους εξειδίκευσης και 

κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες και η απασχόλησή τους για ορισμένο χρονικό 

διάστημα σε Τεχνικά Έργα, δίνοντας το κίνητρο της επιδότησης στους ιδιωτικούς 

φορείς για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. 

Τα Έργα Ο.Α.Ε.Δ. δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 1-2 για κάθε χρονιά, ενώ το 

κάθε ένα από αυτά αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες κατάρτισης. 

Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει θεσπίσει ορισμένους γενικούς κανόνες και παραμέτρους, οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση των Έργων Ο.Α.Ε.Δ. . Κάθε νέο Έργο 

Ο.Α.Ε.Δ. που προκηρύσσεται, χαρακτηρίζεται από τους δικούς του κανόνες και 

παραμέτρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σύνολο ή ένα υποσύνολο των γενικών 

κανόνων και παραμέτρων, ενώ και οι τιμές τους μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με 

την εκάστοτε στρατηγική που εφαρμόζει ο Ο.Α.Ε.Δ. .  

Αυτό το υποσύνολο των κανόνων και παραμέτρων, όπως ορίζονται 

προσαρμόζονται κάθε φορά για τις ανάγκες του εκάστοτε Έργου Ο.Α.Ε.Δ., 

αποτελούν τις Παραμέτρους του Έργου Ο.Α.Ε.Δ.. Οι Παράμετροι Έργου 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαφόρων 

διαδικασιών και λειτουργιών στη διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου Ο.Α.Ε.Δ.  

Για λόγους ευκολίας και συνέπειας, ορίζεται ένα Έργο Ο.Α.Ε.Δ. ως  

προεπιλεγμένο. Έτσι, κάθε φορά που προκηρύσσεται ένα νέο Έργο Ο.Α.Ε.Δ., 

χρησιμοποιούνται σε αυτό οι παράμετροι και τιμές τους από το προεπιλεγμένο Έργο 

Ο.Α.Ε.Δ. . Βέβαια στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης και 

προσαρμογής τους, ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι παράμετροι 

αυτοί ρυθμίζουν θέματα όπως 

 

• Ελάχιστο / Μέγιστο Αριθμό Ωρών θεωρίας και πρακτικής ανά Πρόγραμμα 

Κατάρτισης 

• Ελάχιστο / Μέγιστο Αριθμό Εκπαιδευόμενων ανά Πρόγραμμα Κατάρτισης 

• Ελάχιστο Αριθμό Μηνών Υποχρεωτικής Απασχόλησης των ανέργων από 

τους ιδιωτικούς φορείς 
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• Ελάχιστο Αριθμό Ημερομισθίων ανά μήνα κατά την υποχρεωτική 

απασχόληση 

• Ποσοστά Δόσεων Πληρωμών επί του συνολικού κόστους κάθε Υποέργου 

• Ποσοστό Υποχρεωτικής Πρόσληψης από τους ιδιωτικούς φορείς κ.ά. 

 

 

2.3 ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 

Από τον Ο.Α.Ε.Δ. τηρείται αρχείο εταιριών με όλα τα απαραίτητα φυσικά και 

οικονομικά στοιχεία τους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για μία εταιρία προκειμένου να συμμετάσχει 

στην υλοποίηση των Έργων Ο.Α.Ε.Δ. (και μόνο αυτές), είναι να έχουν εγγραφεί στο 

αντίστοιχο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. 

 

 

2.4 ΑΝΕΡΓΟΙ 

 
Όπως προαναφέραμε, τα Έργα Ο.Α.Ε.Δ. υλοποιούνται με κύριο άξονα την 

κατάρτιση και επιμόρφωση των ανέργων. Επομένως ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει καταγράψει στα 

μητρώα του τους ανέργους, με όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία τους.  

Έτσι λοιπόν, προϋπόθεση για να μπορεί ένας άνεργος να συμμετάσχει στα 

προγράμματα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. , είναι η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων 

του Ο.Α.Ε.Δ. , ενώ δε μπορεί ο ίδιος άνεργος να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός 

προγράμματος κατάρτισης τα οποία ανήκουν στο ίδιο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. . 

 

 

2.5 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
 
2.5.1 Νομοί 
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Ο Ο.Α.Ε.Δ. τηρεί αρχείο με όλους τους νομούς της χώρας. Κάθε αναφορά νομού 

σε οποιαδήποτε διαδικασία γίνεται με αναφορά στον αρχειοθετημένο κωδικό, ενώ οι 

νομοί, όπου συμπληρώνονται, επιλέγονται αποκλειστικά και μόνο από το σύνολο των 

αρχειοθετημένων νομών. 

 

 

2.5.2 Επιλέξιμες Δαπάνες – Λογιστικό Σχέδιο 

 

Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει καταγεγραμμένες τις δαπάνες που χρησιμοποιούνται, 

κωδικοποιημένες και όπως ορίζονται από το επιχειρηματικό σχέδιο του Ο.Α.Ε.Δ. . Οι 

δαπάνες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου 

των Προγραμμάτων Κατάρτισης. 

Κάθε αναφορά δαπάνης σε οποιαδήποτε διαδικασία γίνεται με αναφορά στον 

αρχειοθετημένο κωδικό, ενώ όπου χρειάζεται να συμπληρωθεί η δαπάνη, επιλέγεται 

αποκλειστικά και μόνο από το σύνολο των αρχειοθετημένων δαπανών. 

 

 

2.5.3 Προγράμματα Κατάρτισης 

 

Ο Ο.Α.Ε.Δ. διατηρεί μία λίστα ειδικοτήτων. Από αυτές τις ειδικότητες και μόνο, 

γίνεται η επιλογή αυτών, πάνω στις οποίες θα καταρτιστούν οι άνεργοι οι οποίοι θα 

συμμετάσχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Οι ειδικότητες που επιλέγούν να υλοποιήσουν οι ιδιωτικοί φορείς, αποτελούν τα 

Προγράμματα Κατάρτισης. Για κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης, δηλώνονται απαραίτητα 

οι Ώρες Θεωρίας και οι Ώρες Πρακτικής που θα υλοποιηθούν. 

 

 

2.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Όταν προκηρυχθεί και δοθεί στη δημοσιότητα ένα νέο Έργο Ο.Α.Ε.Δ., καλούνται 

οι ιδιωτικοί φορείς (εταιρίες) που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, να 

υποβάλλουν προτάσεις για την ανάληψη υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης 
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ανέργων σε Μεγάλα Τεχνικά Έργα, στην υλοποίηση των οποίων συμμετέχουν τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 

Μπορεί για ένα Μεγάλο Τεχνικό Έργο να υποβληθούν περισσότερες από μία 

προτάσεις, από την ίδια ή από διαφορετικές εταιρίες, με διαφορετικές ειδικότητες 

κατάρτισης, καθώς ένα Μεγάλο Τεχνικό Έργο μπορεί να υλοποιείται από 

περισσότερες από μία εταιρίες και να απασχολεί αρκετές ειδικότητες. Επίσης, μία 

εταιρία μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μία προτάσεις για το ίδιο Μεγάλο 

Τεχνικό Έργο και για διαφορετικές ειδικότητες. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί επίσης να γίνει από 

κοινοπραξίες εταιριών ή από διακρατικές συνεργασίες, οι οποίες θα πρέπει βέβαια να 

συμμετέχουν στην υλοποίησή του έργου. 

Κατά την υποβολή μιας πρότασης, πρέπει να αναφέρονται πλήρως και με 

λεπτομέρεια από τον υποψήφιο φορέα όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν  

 

- Τις ειδικότητες κατάρτισης (προτεινόμενες ειδικότητες, τις ώρες  

θεωρίας και πρακτικής κατάρτισης ανά ειδικότητα και τον αριθμό  

των καταρτιζόμενων ανά ειδικότητα) 

- Το οικονομικό μέρος της πρότασης ( προϋπολογισμός υλοποίησης  

των προγραμμάτων, ανάλυση δαπανών του προβλεπόμενου κόστους ) 

 

Μόνο τότε μπορεί μια πρόταση να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές του 

Ο.Α.Ε.Δ., η διαδικασία της οποίας ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της υποβολής από 

τους ενδιαφερόμενους και αφού καταχωρηθούν όλες οι προτάσεις. 

Βάσει της αξιολόγησης, ένας αριθμός προτάσεων εγκρίνεται προς υλοποίηση. Τα 

εγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης καθώς και ο 

εγκεκριμένος προϋπολογισμός μπορεί να είναι διαφορετικά από τα αρχικώς 

υποβληθέντα. 

Στις εταιρίες των οποίων οι προτάσεις έγιναν δεκτές αποστέλλονται εγκριτικά 

έντυπα, στα οποία αναγράφονται τα εγκεκριμένα στοιχεία των προτάσεών τους  

 

- Εγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης 

- Εγκεκριμένες Ώρες κατάρτισης Θεωρίας και Πρακτικής 

- Εγκεκριμένος αριθμός εκπαιδευομένων 

- Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 
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Κάθε εγκεκριμένη πρόταση για κατάρτιση ανέργων διαφόρων ειδικοτήτων σε ένα 

τεχνικό έργο αποτελεί πλέον για το σύστημα ένα Υποέργο. 

 

 

2.7 ΥΠΟΕΡΓΟ 

 

Όπως είδαμε, μία πρόταση που έχει εγκριθεί αναφέρεται πλέον σαν Υποέργο. 

Από το σημείο αυτό και μετά ξεκινά στην ουσία και το σημαντικότερο κομμάτι του 

συστήματος, το οποίο είναι η παρακολούθηση του κάθε Υποέργου καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησής του. 

Κάθε Υποέργο διαχωρίζεται σε δύο μέρη : 

 

- το Φυσικό Αντικείμενο  

 

Με τον όρο αυτό περιγράφονται εκείνα τα στοιχεία ενός Υποέργου που 

σχετίζονται με την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως ο 

αριθμός των καταρτιζόμενων ανά ειδικότητα, οι ειδικότητες κατάρτισης, οι 

ώρες θεωρίας και πρακτικής για κάθε ειδικότητα, ο αριθμός υποχρεωτικών 

προσλήψεων, ο χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης κ.ά. 

 

- το Οικονομικό Αντικείμενο 

 

Με τον όρο αυτό περιγράφονται εκείνα τα στοιχεία ενός Υποέργου που 

σχετίζονται με τα οικονομικά θέματα, όπως οι επιλέξιμες δαπάνες, το 

κόστος ανά δαπάνη και πρόγραμμα κατάρτισης, ο συνολικός 

προϋπολογισμός του Υποέργου, οι εντολές πληρωμών, τα εντάλματα 

πληρωμών, οι δόσεις εξόφλησης κ.ά. 

 

Όπως προαναφέραμε κάθε Έργο Ο.Α.Ε.Δ. χαρακτηρίζεται από παραμέτρους και 

κανόνες. Έτσι λοιπόν η πορεία του κάθε Υποέργου (του Φυσικού και του 

Οικονομικού Αντικειμένου), παρακολουθείται και αξιολογείται σύμφωνα με τις 
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παραμέτρους και τους κανόνες του εκάστοτε Έργου Ο.Α.Ε.Δ. στα πλαίσια του οποίου 

υλοποιείται το συγκεκριμένο Υποέργο. 

Οι έλεγχοι που γίνονται για κάθε Υποέργο σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του, 

καθώς και οι τελικοί έλεγχοι, θα κρίνουν την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του κάθε 

Υποέργου. 

 

 

2.8 ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

Μετά την οριστική έγκριση των προτάσεων, οι εταιρίες προχωρούν στη διαδικασία 

εξεύρεσης των ανέργων οι οποίοι θα καταρτιστούν στα προγράμματα που θα 

υλοποιηθούν.  

Οι άνεργοι αυτοί όπως είπαμε, πρέπει να προέρχονται από τα αντίστοιχα μητρώα 

του Ο.Α.Ε.Δ. , ενώ δε μπορεί ο ίδιος άνεργος να συμμετέχει συγχρόνως σε 

περισσότερα του ενός προγράμματος κατάρτισης τα οποία ανήκουν στο ίδιο Έργο 

Ο.Α.Ε.Δ. . 

Αφού αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, για κάθε ειδικότητα που τους έχει εγκριθεί 

οι εταιρίες με έγγραφά τους ειδοποιούν τον Ο.Α.Ε.Δ. οτι κάνουν έναρξη υλοποίησης 

του Προγράμματος Κατάρτισης, υποβάλλοντας μεταξύ άλλων αναλυτικές 

καταστάσεις με τα στοιχεία των εκπαιδευομένων που θα καταρτιστούν. 

 

 

2.9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

 
Για την παρακολούθηση της πορείας τόσο του Φυσικού Αντικειμένου (ώρες 

εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιηθεί, αριθμός ανέργων που εκπαιδεύονται 

κ.λ.π.), όσο και του Οικονομικού Αντικειμένου (δαπάνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί) του κάθε Υποέργου, αποστέλλονται τόσο από τις εταιρίες όσο και 

από ειδικά επιφορτισμένους προς αυτό φορείς του Ο.Α.Ε.Δ. έντυπες αναφορές. 

Αυτές είναι : 
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2.9.1 Μηνιαία Δελτία 

 

Γίνεται καταγραφή από το Τμήμα Εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. της πορείας του 

Υποέργου ανά μήνα και ανά δαπάνη. Καταχωρούνται δηλαδή ο αριθμός των 

εκπαιδευόμενων, οι ώρες Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και 

τα ποσά που δαπανούνται από την εταιρία ανά Ειδικότητα Κατάρτισης. 

 

 

2.9.2 Εκθέσεις Ελέγχου Εποπτείας. 

 

Περιοδικά, εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Ε.Δ. αποστέλλουν σε έντυπη μορφή 

εκθέσεις, στις οποίες αποτυπώνεται η καλή εκτέλεση των προγραμμάτων κατάρτισης 

και χαρακτηρίζουν θετικά ή αρνητικά την πορεία των Υποέργων.  

Τα αποτελέσματα αυτών των εκθέσεων παίζουν καθοριστικό ρόλο για την έκδοση 

εντολών πληρωμής από το αρμόδιο τμήμα του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι η Διεύθυνση 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) προς τους ιδιωτικούς φορείς 

που υλοποιούν τα Υποέργα . 

 

2.9.3 Τελικές Εκθέσεις Ελέγχου Εποπτείας. 

 

Σε αυτές αποτυπώνεται η άρτια ή μη ολοκλήρωση των προγραμμάτων 

κατάρτισης. Οι τελικές εκθέσεις είναι αυτές που θα κρίνουν το συνολικό και άρα 

τελικό αποτέλεσμα ενός Υποέργου, ενώ τα στοιχεία της επηρεάζουν και το 

πραγματικό τελικό κόστος του κάθε Υποέργου, το οποίο μπορεί να διαφέρει από το 

αρχικά εκτιμώμενο, όπως αυτό είχε προϋπολογιστεί κατά την έγκρισή του. 

 

Βάσει λοιπόν των στοιχείων και των αποτελεσμάτων όλων αυτών των αναφορών 

(περιοδικών και τελικών), ρυθμίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. οι τακτικές πληρωμές των 

δόσεων και της τελικής εξόφλησης προς τους ιδιωτικούς φορείς.  

Για την τεκμηρίωση των δαπανών βέβαια, όπως θα δούμε παρακάτω, οι ιδιωτικοί 

φορείς συνυποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά - παραστατικά. 
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2.10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 
Το Τμήμα Οικονομικών του Ο.Α.Ε.Δ. αρχειοθετεί τις δαπάνες των εταιριών που 

αποδεικνύονται μέσω συνοδευτικών εντύπων (τιμολογίων ή άλλων παραστατικών). 

Έτσι, διευκολύνεται η πιστοποίηση (επαλήθευση) των δηλωμένων στα μηνιαία 

δελτία δαπανών και διευκολύνονται οι διαδικασίες έκδοσης ενταλμάτων πληρωμών 

και εξόφλησης.  

Οι δαπάνες εισάγονται με τη μορφή των επιλέξιμων δαπανών 3ου βαθμού του 

Λ.Σ.3 . Είναι προφανές ότι η οικονομική υπηρεσία θα πρέπει να αντιστοιχίζει τα 

στοιχεία των τιμολογίων τόσο στις εγκεκριμένες δαπάνες του Υποέργου στο οποίο 

αναφέρονται, όσο και στις διαθέσιμες επιλέξιμες δαπάνες 3ου βαθμού του Λ.Σ..  

 

2.11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

Βάσει των στοιχείων των μηνιαίων δελτίων, των εκθέσεων ελέγχου αλλά και των 

εκκαθαρισμένων δαπανών, παρακολουθείται η εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου 

του υποέργου. Με βάση αυτή την εξέλιξη, γίνεται η έκδοση εντολών πληρωμών 

γι’αυτό. 

Πρόκειται για μια αρκετά σύνθετη διαδικασία, η οποία πρέπει αφού 

συνυπολογίσει μια σειρά παραμέτρων που αφορούν την πορεία του υποέργου, να 

αποφανθεί για το αν ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι υπόχρεος πληρωμής, σε ποια δόση αναφέρεται 

και για ποιο ποσό. 

Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπ’όψη από τη διαδικασία αυτή (με ότι στοιχεία 

έχουν στη διάθεσή τους τα αρμόδια τμήματα του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι τη δεδομένη στιγμή) 

είναι : 

 

• Οι δηλωθείσες δαπάνες από την εταιρία 

• Οι εκκαθαρισθείσες δαπάνες από το Οικονομικό Τμήμα 

• Το ποσοστό του προϋπολογισμού που έχει υλοποιηθεί 

• Το ποσοστό των εκπαιδευτικών ωρών που έχουν πραγματοποιηθεί 
                                                 
3 Είναι το Λογιστικό Σχέδιο. Περιέχει τις διαθέσιμες δαπάνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες 
διαδικασίες του συστήματος. Αυτές είναι όπως προαναφέραμε καταχωρημένες σε παραμετρικό πίνακα του 
συστήματος 
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• Τα αποτελέσματα των εκθέσεων ελέγχου εποπτείας 

• Το σύνολο των πληρωμών που έχουν προηγηθεί 

 
 

2.12 ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Η επιδότηση των ενεργειών κατάρτισης προς τις εταιρίες γίνεται με τη μορφή 

δόσεων, σύμφωνα με το όσα ορίζονται από τους κανόνες παρακολούθησης και 

λειτουργίας των Έργων Ο.Α.Ε.Δ. (Παράμετροι Έργων). 

Βάσει των δηλωθέντων δαπανών των μηνιαίων δελτίων και εφόσον τηρούνται οι 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η αρμόδια διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι η 

Δ.Σ.Ε.Κ. , εκδίδει εντολές πληρωμών προς το Οικονομικό Τμήμα για τα Υποέργα.  

Το Οικονομικό Τμήμα εφόσον διασταυρώσει τις δηλωθείσες δαπάνες με τις 

τεκμηριωμένες δαπάνες βάσει των τιμολογίων που έχουν προσκομιστεί, προχωρεί σε 

αποπληρωμές των προβλεπόμενων δόσεων. 

 

 

2.13 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Το Οικονομικό Τμήμα είναι υπεύθυνο για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής 

για κάθε Υποέργο. Η διαδικασία έκδοσης τους έχει ως εξής : Το Οικονομικό Τμήμα 

βάσει των εντολών πληρωμής που έχει από τη Δ.Σ.Ε.Κ. και λαμβάνοντας υπ’όψη τις 

εκκαθαρισθείσες βάσει τιμολογίων δαπάνες των εταιριών, προχωρεί σε ειδοποίηση 

της εταιρίας. Η εταιρία εκδίδει τιμολόγιο του ύψους της δόσης και στη συνέχεια το 

οικονομικό τμήμα προχωρεί στην έκδοση του εντάλματος πληρωμής.  

 

 

2.14 ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Μετά το τέλος της κατάρτισης, ένας αριθμός εκπαιδευομένων απασχολείται 

υποχρεωτικά από τις εταιρίες. Οι εταιρίες προσκομίζουν στον οργανισμό λίστες με 
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τους εκπαιδευόμενους που προσέλαβαν στα πλαίσια της υποχρεωτικής 

απασχόλησης. 

 

2.15 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Μετά την παρέλευση του διαστήματος της υποχρεωτικής απασχόλησης, οι 

εταιρίες προσκομίζουν λίστες με τους εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν την 

απασχόληση.  

Στο σημείο αυτό και ανάλογα με την τήρηση των προβλεπόμενων όρων καλής 

εκτέλεσης, αλλά και του πραγματοποιηθέντος ποσοστού του φυσικού αντικειμένου, ο 

Ο.Α.Ε.Δ. προχωρεί σε εξόφληση των εταιριών. Στο σημείο αυτό θεωρείται ότι κλείνει 

ο κύκλος ζωής του κάθε ΥΠΟΕΡΓΟΥ. 

 

 

2.16 ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από την περιγραφή των οντοτήτων και των 

διαδικασιών που προηγήθηκε, η παρακολούθηση της κατάρτισης ανέργων σε μεγάλα 

τεχνικά έργα χαρακτηρίζεται από δύο κύρια στοιχεία : 

 

i. είναι σε γενικές γραμμές στατική ως προς τις παραμέτρους που την 

επηρεάζουν. Όπως είδαμε, οι κύριες παράμετροι που μπορούν να 

διαφοροποιηθούν και να επηρεάσουν τις διαδικασίες του 

συστήματος είναι οι Παράμετροι Έργου, οι οποίες είναι αρκετά 

τυποποιημένες και εύκολα διαχειρίσιμες 

 

ii. διαδικαστικά είναι αρκετά πολύπλοκη. Εμπλέκονται διαφορετικοί 

φορείς του Ο.Α.Ε.Δ. με πολλά και διαφορετικά καθήκοντα και 

υποχρεώσεις και με μεγάλο όγκο πληροφοριών να επεξεργαστούν 

και να διαχειριστούν.  
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Σε πολλά σημεία οι φορείς αυτοί και οι ενέργειες τους, αλληλεξαρτώνται και 

αλληλοεπηρεάζονται. Οι πληροφορίες που διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν είναι 

πολυάριθμες και ποικίλες, από απλά στοιχεία ανέργων μέχρι πολύπλοκα οικονομικά 

και στατιστικά μεγέθη, τα οποία προκύπτουν αντίστοιχα από πολύπλοκους και 

πολυσύνθετους υπολογισμούς. 

Επομένως είναι πολύ κρίσιμο να υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες και τα 

απαραίτητα στοιχεία στη διάθεση του ενδιαφερόμενου φορέα, κατάλληλα 

αρχειοθετημένα και κωδικοποιημένα, την κατάλληλη χρονική στιγμή, προκειμένου να 

μπορεί να επιτελέσει τις ενέργειες της αρμοδιότητάς του γρήγορα και με ορθότητα. 

Μία άλλη πολύ σημαντική πλευρά των διαδικασιών που περιγράψαμε είναι η 

ασφάλεια. Πολλές από τις ενέργειες που εκτελούνται ή τις πληροφορίες που 

διακινούνται είναι αποκλειστική αρμοδιότητα συγκεκριμένων φορέων του Ο.Α.Ε.Δ. 

.Συνεπώς, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια των χρηστών και των δεδομένων 

και να υπάρχει η κατάλληλη διαβάθμισή τους. 

Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό, πως για να μπορεί να διασφαλιστεί η 

ακεραιότητα και η ορθότητα αυτών των διαδικασιών με τους όρους που 

προαναφέραμε, απαιτείται η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, 

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα  

 

 σωστής καταχώρησης, διαχείρισης και διακίνησης μεγάλου όγκου 

πληροφοριών χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες 

 άμεσης πρόσβασης σε μεγάλο όγκο ποικιλόμορφων πληροφοριών 

 εύκολων και έγκυρων ελέγχων 

 υποστήριξης αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

και τελικά 

 εγγυημένης ακεραιότητας και ορθότητας των διαδικασιών από την 

αρχή ως το τέλος 

 ασφαλούς διαχείρισης και διακίνησης των πληροφοριών  

 

Έτσι λοιπόν, στο σύστημα που αναπτύχθηκε δόθηκε έμφαση στις διαδικασίες 

παρακολούθησης της πορείας και της εκτέλεσης των Υποέργων, από τη στιγμή που 

αυτά υφίστανται ακόμη υπό την απλή μορφή των υποψήφιων για έγκριση 

προτάσεων, μέχρι την οριστική λήξη και αποδέσμευσή τους από την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο του Ο.Α.Ε.Δ. . 
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Οι διαδικασίες που επιλέχθηκαν να αναπτυχθούν είναι συνοπτικά οι ακόλουθες : 

 

• Δημιουργία και διαχείριση Έργων Ο.Α.Ε.Δ. – Μεγάλων Τεχνικών 

Έργων – Παραμέτρων Έργων Ο.Α.Ε.Δ. 

• Υποβολή Προτάσεων Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 

• Αξιολόγηση – Έγκριση – Απόρριψη Προτάσεων 

• Έναρξη Προγραμμάτων Κατάρτισης 

• Μηνιαία Δελτία 

• Περιοδικές – Τελικές Εκθέσεις Ελέγχων Εποπτείας  

• Καταχώρηση Δαπανών από Τιμολόγια 

• Εντολές – Εντάλματα Πληρωμών 

• Παρακολούθηση Υποέργου 

• Ασφάλεια και Διαχείριση Χρηστών 
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3 Ανάλυση του Πληροφοριακού Συστήματος 

 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που θα υλοποιηθούν 

στα πλαίσια του υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος. Η περιγραφή και η 

ανάλυση των διαδικασιών αυτών, θα γίνει με τη χρήση διαγραμμάτων UML.  

Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν : 

 

i. Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagrams),  τα οποία 

απεικονίζουν πολύ σύντομα τις περιπτώσεις χρήσης του συστήματος και 

τα οποία συνοδεύονται από περιγραφές κειμένου, στις οποίες αναλύονται 

τα εξής : 

 

• Σύντομη Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης 

• Χρήστης που μπορεί να εκτελέσει τη συγκεκριμένη περίπτωση 

χρήσης 

• Προϋποθέσεις, δηλ. συνθήκες ή προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν για την εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης 

• Αποτελέσματα, δηλ. την κατάσταση του συστήματος μετά την 

ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης 

• Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων, δηλ. περιγράφεται με λεπτομέρεια 

η συνηθέστερη ροή των ενεργειών και οι αλληλεπιδράσεις του 

χρήστη με το σύστημα, κατά την εκτέλεση της περίπτωσης χρήσης. 

Ενδιάμεσα, μπορεί να παρουσιάζονται εναλλακτικές ροές 
(σημειώνονται με [ΕΝν] ,όπου ν αύξων αριθμός), δηλ. ροές οι 

οποίες δεν παραβιάζουν την ορθή λειτουργία του συστήματος αλλά 

απλά είναι λιγότερο συνηθισμένες από την κύρια ή εξαιρέσεις 
(σημειώνονται με [ΕΞν] ,όπου ν αύξων αριθμός), δηλ. καταστάσεις 

κατά τις οποίες έχει γίνει κάποια λανθασμένη ενέργεια ή ενέργεια 

που δεν έχει προβλεφθεί από το σύστημα. 
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ii. Διαγράμματα Ακολουθίας (Sequence Diagrams), τα οποία απεικονίζουν 

την κύρια ροή αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηστών και των 

αντικειμένων του συστήματος για κάποια περίπτωση χρήσης. 

 

iii. Διαγράμματα Δραστηριότητας (Activity Diagrams), στα οποία απεικονίζεται 

η ροή διαφόρων ελέγχων και διαδικασιών που υλοποιούνται από το 

σύστημα στα πλαίσια συγκεκριμένης περίπτωσης χρήσης. 

 

Με τη βοήθεια των διαγραμμάτων αυτών, θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες 

περιπτώσεις χρήσης του συστήματος στα πλαίσια των διαδικασιών που επιλέχτηκαν 

να αναπτυχθούν.  

Στο τέλος θα γίνει η παρουσίαση του διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων 
(E-R Diagram), που χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση και δημιουργία της Βάσης 

Δεδομένων του συστήματος. 
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3.1 Περίπτωση Χρήσης : Καταχώρηση Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 

 

 

 
Εικόνα 3.1.1 -  Καταχώρηση Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. καταχωρεί ένα νέο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. στη ΒΔ4 . Επίσης 

ορίζει τις παραμέτρους του συγκεκριμένου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 

Προϋποθέσεις : 

Πρέπει να έχουν καταχωρηθεί γενικοί παράμετροι έργων ώστε να μπορεί ο 

χρήστης να επιλέξει ποιές από αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση  

των Υποέργων του συγκεκριμένου Έργου Ο.Α.Ε.Δ.  

Αποτελέσματα : 

Κατά την επιτυχή καταχώρηση ενός νέου Έργου Ο.Α.Ε.Δ., θα έχει προστεθεί στο 

σύστημα ένα νέο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. με τις αντίστοιχες παραμέτρους του, το οποίο 

μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στην υποβολή προτάσεων. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης ενός Έργου Ο.Α.Ε.Δ.. Αποτελείται από 

την κύρια φόρμα με τα στοιχεία των Έργων Ο.Α.Ε.Δ. και από την 

υποφόρμα με τις παραμέτρους του κάθε Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 

2. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο εισαγωγής νέου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. και στην 

κύρια φόρμα εμφανίζεται μία κενή εγγραφή για να δώσει ο χρήστης τα 

κύρια στοιχεία του νέου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. . 

                                                 
4 ΒΔ : Θα χρησιμοποιείται σαν σύντομη αναφορά για τη Βάση Δεδομένων 
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3. Ο χρήστης επιλέγει από λίστα τις παραμέτρους για το νέο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. 

[ΕΝ1]. 

4. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

5. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ1] . 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της εισαγωγής νέου Έργου 

Ο.Α.Ε.Δ., να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν καταχωρείται νέο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό 

μενού επιλογών. 

[ΕΝ1] :  

Αν υπάρχει προεπιλεγμένο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. , τότε στη δευτερεύουσα φόρμα 

αντιγράφονται αυτόματα από αυτό οι παράμετροι με τις τιμές τους. 

Αποτέλεσμα :  

Ο χρήστης δε χρειάζεται να επιλέξει ο ίδιος παραμέτρους και τιμές, αλλά 

χρησιμοποιεί αυτές του προεπιλεγμένου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. . 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που ο χρήστης δεν 

πληκτρολογήσει την περιγραφή του Έργου Ο.Α.Ε.Δ. ή δώσει τον ίδιο κωδικό με 

ήδη υπάρχον Έργο Ο.Α.Ε.Δ. ή χαρακτηρίσει σαν προεπιλεγμένο το νέο Έργο 

Ο.Α.Ε.Δ. ενώ υπάρχει ήδη άλλο χαρακτηρισμένο σαν προεπιλεγμένο. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 
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Εικόνα 3.1.2 - Καταχώρηση νέου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που εισάγει ο χρήστης κατά την 

καταχώρηση νέου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα 

δραστηριότητας. 
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Εικόνα 3.1.3 - Καταχώρηση νέου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 

 

 

3.2 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Έργων Ο.Α.Ε.Δ. 

 

 
Εικόνα 3.2.1 - Προβολή-Διαχείριση Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 
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Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να επιλέξει ένα Έργο Ο.Α.Ε.Δ. για να 

προβάλει τα στοιχεία του. Μπορεί να διαχειριστεί τα γενικά στοιχεία του καθώς και τις 

παραμέτρους του. 

Προϋποθέσεις : 

Για να προβάλει ο χρήστης τα στοιχεία ενός Έργου Ο.Α.Ε.Δ. δεν πρέπει να 

πληρείται καμία προϋπόθεση. 

Αποτελέσματα : 

Γίνεται ανάκτηση των στοιχείων ενός Έργου Ο.Α.Ε.Δ. από τη ΒΔ και ο χρήστης 

μπορεί να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει τη ΒΔ. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Προβολής-Διαχείρισης των Έργων Ο.Α.Ε.Δ.. Στο 

επάνω τμήμα της εμφανίζονται τα γενικά στοιχεία των Έργων Ο.Α.Ε.Δ. 

2. Ο χρήστης επιλέγει ένα Έργο και στο κάτω τμήμα εμφανίζονται οι 

παράμετροι του επιλεγμένου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. . 

3. Ο χρήστης τροποποιεί τα γενικά στοιχεία ή τις παραμέτρους του Έργου 

[ΕΞ1]. 

4. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

5. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ2] . 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι ενημερώθηκε με επιτυχία η 

ΒΔ. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-Διαχείρισης ενός 

Έργου Ο.Α.Ε.Δ., να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη 

εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  

Δε γίνεται καμία ενημέρωση στη ΒΔ και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού 

επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  
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Αν χρήστης προσπαθήσει να διαγράψει Έργο ή Παραμέτρους Έργου για το οποίο 

έχουν υποβληθεί Προτάσεις, εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της ενημέρωσης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη. 

[ΕΞ2] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που ο χρήστης δεν 

πληκτρολογήσει την περιγραφή του Έργου Ο.Α.Ε.Δ. ή δώσει τον ίδιο κωδικό με 

ήδη υπάρχον Έργο Ο.Α.Ε.Δ. ή χαρακτηρίσει σαν προεπιλεγμένο το νέο Έργο 

Ο.Α.Ε.Δ. ενώ υπάρχει ήδη άλλο χαρακτηρισμένο σαν προεπιλεγμένο. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της ενημέρωσης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.2.2 - Προβολή-Διαχείριση Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

Ανάπτυξη Μηχανογραφικού Συστήματος για την Κατάρτιση Ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 - 29 - 



 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που τροποποιεί ο χρήστης, είναι ίδιος με 

την περίπτωση της Εισαγωγή νέου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. . 

 

 

3.3 Περίπτωση Χρήσης : Καταχώρηση Τεχνικού Έργου 

 

 
Εικόνα 3.3.1 – Καταχώρηση Τεχνικού Έργου 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 
 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. καταχωρεί ένα νέο Τεχνικό Έργο στη ΒΔ. Επίσης 

ορίζει τους νομούς υλοποίησης του συγκεκριμένου Τεχνικού Έργου. 

Προϋποθέσεις : 

Πρέπει να έχουν καταχωρηθεί οι νομοί, ώστε να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει σε 

ποιους νομούς θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένου Τεχνικό Έργο.  

Αποτελέσματα : 

Κατά την επιτυχή καταχώρηση ενός νέου Τεχνικού Έργου, θα έχει προστεθεί στο 

σύστημα ένα νέο Τεχνικού Έργο με τους αντίστοιχους νομούς υλοποίησης. Αυτό το 

Τεχνικό Έργο μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή προτάσεων. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης ενός Τεχνικού Έργου. Αποτελείται από 

την κύρια φόρμα με τα στοιχεία των Τεχνικών Έργων και από την 

υποφόρμα με τους νομούς υλοποίησης του κάθε Τεχνικού Έργου. 

2. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο εισαγωγής νέου Τεχνικού Έργου και στην 

κύρια φόρμα εμφανίζεται μία κενή εγγραφή για να δώσει ο χρήστης τα 

κύρια στοιχεία του νέου Τεχνικού Έργου. 

Ανάπτυξη Μηχανογραφικού Συστήματος για την Κατάρτιση Ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 - 30 - 



3. Ο χρήστης επιλέγει από λίστα τους νομούς υλοποίησης του νέου Τεχνικού 

Έργου. 

4. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

5. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ1] . 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της εισαγωγής νέου Τεχνικού 

Έργου, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν καταχωρείται νέο Τεχνικό Έργο και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού 

επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που ο χρήστης δεν 

πληκτρολογήσει την περιγραφή του Τεχνικού Έργου ή προσπαθήσει να εισάγει 

περισσότερους από τρεις νομούς υλοποίησης για το Τεχνικό Έργο. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 
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Εικόνα 3.3.2 - Καταχώρηση νέου Τεχνικού Έργου 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 
 
 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που εισάγει ο χρήστης κατά την 

καταχώρηση νέου Τεχνικού Έργου απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα 

δραστηριότητας. 
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Εικόνα 3.3.3 - Καταχώρηση νέου Μεγάλου Τεχνικού Έργου  
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 

 

 

 

3.4 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Τεχνικού Έργου 

 

 
Εικόνα 3.4.1 – Προβολή-Διαχείριση Τεχνικού Έργου 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 
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Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τη φόρμα Προβολής-Διαχείρισης Τεχνικού 

Έργου. Μπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριμένο Τεχνικό Έργο για να προβάλει ή και να 

τροποποιήσει στοιχεία του. 

Προϋποθέσεις : 

Δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση για την Προβολή-Διαχείριση ενός Τεχνικού 

Έργου.  

Αποτελέσματα : 

Γίνεται ανάκτηση των στοιχείων ενός Τεχνικού Έργου από τη ΒΔ και ο χρήστης 

μπορεί να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει τη ΒΔ. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Προβολής-Διαχείρισης Τεχνικού Έργου.  

2. Ο χρήστης επιλέγει ένα Τεχνικό Έργο. 

3. Στη φόρμα εμφανίζονται τα γενικά στοιχεία του Τεχνικού Έργου και οι νομοί 

υλοποίησης του επιλεγμένου Τεχνικού Έργου. 

4. Ο χρήστης τροποποιεί τα γενικά στοιχεία του Τεχνικού Έργου ή τους 

νομούς υλοποίησής του. 

5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ1] . 

7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-Διαχείρισης ενός 

Τεχνικού Έργου, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη. 

Αποτέλεσμα :  

Δε γίνεται καμία ενημέρωση στη ΒΔ και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού 

επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  
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Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που ο χρήστης δεν 

πληκτρολογήσει την περιγραφή του Τεχνικού Έργου ή προσπαθήσει να εισάγει 

περισσότερους από τρεις νομούς υλοποίησης για το Τεχνικό Έργο. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 

 

 
 

Εικόνα 3.4.2 - Προβολή-Διαχείριση Τεχνικού Έργου 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 
 
 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των τροποποιημένων στοιχείων είναι ο ίδιος με την 

περίπτωση Εισαγωγής Τεχνικού Έργου. 
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3.5 Περίπτωση Χρήσης : Υποβολή Πρότασης Υλοποίησης Προγράμματος 

Κατάρτισης  

 

 

 
Εικόνα 3.5.1 - Υποβολή Πρότασης Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης  

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. καταχωρεί στη ΒΔ, μία νέα Πρόταση Υλοποίησης 

Προγράμματος Κατάρτισης, όπως αυτή έχει υποβληθεί από κάποιο ιδιωτικό φορέα. 

Προϋποθέσεις : 

Πρέπει καταρχήν να έχει γίνει έναρξη ενός τουλάχιστον Έργου Ο.Α.Ε.Δ. με τις 

παραμέτρους του, το οποίο να είναι ενεργό τη δεδομένη στιγμή, να έχουν εγγραφεί 

στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. οι ενδιαφερόμενες εταιρίες και να έχουν δηλωθεί από αυτές 

τα αντίστοιχα Τεχνικά Έργα. 

Επίσης, πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα το σύνολο των επιλέξιμων 

ειδικοτήτων κατάρτισης για τις οποίες ο Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτεί προγράμματα κατάρτισης, 

καθώς το Λογιστικό Σχέδιο με το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών βάσει των οποίων 

θα γίνεται η διαχείριση και η παρακολούθηση των οικονομικών αντικειμένων.  

Αποτελέσματα : 

Κατά την επιτυχή υποβολή μίας Πρότασης5 , θα έχει προστεθεί στο σύστημα μία 

νέα υποψήφια πρόταση από συγκεκριμένη εταιρία, για συγκεκριμένο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. 

και για συγκεκριμένο Μεγάλο Τεχνικού Έργο. Η Πρόταση αυτή θα έχει πλήρως 

αναλυμένο το οικονομικό (δαπάνες, προϋπολογισμός κ.ά.) και φυσικό της αντικείμενο 

(ειδικότητες κατάρτισης,  αριθμός εκπαιδευόμενων, ώρες κατάρτισης κ.ά.) 

                                                 
5 Για λόγους συντομίας στο εξής θα χρησιμοποιείται ο ορός Πρόταση για να δηλώσει την Πρόταση  
Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης 
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Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η οθόνη υποβολής μιας νέας Πρότασης. Αποτελείται από την 

κύρια φόρμα με τα γενικά στοιχεία της Πρότασης και από δύο υποφόρμες, 

με τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αντίστοιχα. 

2. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο υποβολής νέας Πρότασης και στην κύρια 

φόρμα εμφανίζεται μία κενή εγγραφή για να δώσει ο χρήστης τα γενικά 

στοιχεία της Πρότασης. 

3. Ο χρήστης επιλέγει από λίστα το Έργο Ο.Α.Ε.Δ. στο οποίο θα υπάγεται η 

πρόταση. 

4. Ο χρήστης επιλέγει από λίστα την εταιρία που υποβάλει την πρόταση. 

5. Ο χρήστης επιλέγει από λίστα το Τεχνικό Έργο στο οποίο θα υπάγεται η 

πρόταση. 

6. Στη συνέχεια και αφού έχει δώσει τα γενικά στοιχεία της Πρότασης, 

προχωράει στην 1η υποφόρμα [ΕΞ1], όπου επιλέγει από λίστα τις 

ειδικότητες που θα περιλαμβάνουν τα Προγράμματα Κατάρτισης. 

7. Τέλος, στη 2η υποφόρμα ο χρήστης αναλύει το κόστος της Πρότασης στις 

δαπάνες του Λ.Σ.. Οι δαπάνες επιλέγονται και πάλι από λίστα. 

8. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

9. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ2] . 

10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της υποβολής νέας Πρότασης, 

να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν καταχωρείται νέα Πρόταση και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού 

επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  
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Αν ο χρήστης δεν έχει εισάγει τα απαραίτητα γενικά στοιχεία της Πρότασης, δε 

μπορεί να προχωρήσει στην εισαγωγή Ειδικοτήτων ή Δαπανών. Εμφανίζεται 

αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος. 

[ΕΞ2] : 

Γίνονται έλεγχοι και εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους, για τις 

παρακάτω περιπτώσεις : 

- Αν ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα γενικά στοιχεία της 

Πρότασης στην κύρια φόρμα : Έργο Ο.Α.Ε.Δ., α/α Πρότασης για το 

συγκεκριμένο Έργο Ο.Α.Ε.Δ., Εταιρία, Τεχνικό Έργο, Προϋπολογισμός 

Πρότασης, Προϋπολογισμός Α’ Υλών Πρότασης 

- Αν προσπαθήσει να καταχωρήσει μία πρόταση χωρίς ειδικότητες, ή αν δεν 

έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία για όλες τις ειδικότητες που έχει δηλώσει 

- Αν προσπαθήσει να καταχωρήσει μία πρόταση χωρίς δαπάνες, ή αν δεν 

έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία για όλες τις δαπάνες που έχει δηλώσει 

Επίσης, τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης για τις ειδικότητες και τις 

δαπάνες ελέγχονται ως προς το οικονομικό και το φυσικό τους αντικείμενο, με βάση 

τις παραμέτρους του Έργου Ο.Α.Ε.Δ., το οποίο έχει επιλεγεί στα γενικά στοιχεία της 

πρότασης. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 
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Εικόνα 3.5.2 - Υποβολή Πρότασης Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης  
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

Οι έλεγχοι που εκτελούνται κατά την καταχώρηση των στοιχείων της πρότασης, 

καθώς και ο τελικός έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που εισήγαγε ο χρήστης 

πριν την καταχώρηση της νέας Πρότασης, απεικονίζονται στο επόμενο διάγραμμα 

δραστηριότητας. 
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Εικόνα 3.5.3 - Υποβολή Πρότασης Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας  
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Το διάγραμμα δραστηριότητας που προηγήθηκε είναι αρκετά συμπυκνωμένο ως 

προς την πληροφορία που περιέχει. 

Για το λόγο αυτό, ο έλεγχος της σωστής συμπλήρωσης των Γενικών Στοιχείων, ο 

έλεγχος των στοιχείων των Ειδικοτήτων και ο έλεγχος των στοιχείων των Δαπανών 

θα αναλυθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα επόμενα διαγράμματα 

δραστηριότητας. 

 
Εικόνα 3.5.4 - Υποβολή Πρότασης Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 
 Έλεγχος σωστής συμπλήρωσης Γενικών Στοιχείων Πρότασης 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 
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Εικόνα 3.5.5 - Υποβολή Πρότασης Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 
 Έλεγχος συμπλήρωσης Πεδίων Ειδικοτήτων και έλεγχος των τιμών τους ως προς τις  
 παραμέτρους του Έργου Ο.Α.Ε.Δ.  
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 
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Εικόνα 3.5.6 - Υποβολή Πρότασης Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 
 Έλεγχος συμπλήρωσης Πεδίων Δαπανών και έλεγχος των τιμών τους ως προς τις παραμέτρους του 

Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 
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3.6 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Πρότασης Υλοποίησης 

Προγράμματος Κατάρτισης 

 

 
Εικόνα 3.6.1 - Προβολή-Διαχείριση Πρότασης Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. επιλέγει μία καταχωρημένη Πρόταση Υλοποίησης 

Προγράμματος Κατάρτισης για να προβάλει ή να τροποποιήσει τα υποβληθέντα 

στοιχεία. 

Προϋποθέσεις : 

Για να προβάλει μία καταχωρημένη Πρόταση, θα πρέπει η Πρόταση αυτή να είναι 

σε εκκρεμότητα (να μην έχει δηλαδή εγκριθεί ή απορριφθεί).  

Αποτελέσματα : 

Γίνεται ανάκτηση των στοιχείων μίας καταχωρημένης εκκρεμούς Πρότασης από 

τη ΒΔ και ο χρήστης μπορεί να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει τη ΒΔ με τα νέα 

στοιχεία της. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η οθόνη Προβολής-Διαχείρισης Πρότασης. Αποτελείται από 

την κύρια φόρμα με τα γενικά στοιχεία της Πρότασης και από δύο 

υποφόρμες, με τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

αντίστοιχα. 

2. Ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα συγκεκριμένη Πρόταση. 

3. Εμφανίζονται τα γενικά στοιχεία της Πρότασης, καθώς και τα στοιχεία που 

έχουν δηλωθεί για τα Προγράμματα Κατάρτισης και τις Δαπάνες. 

4. Μπορεί να τροποποιήσει κάποια από τα στοιχεία της Πρότασης 

5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ1] . 
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7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-Διαχείρισης μίας 

Πρότασης, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη. 

Αποτέλεσμα :  

Δε γίνεται καμία μεταβολή στα στοιχεία της Πρότασης και ο χρήστης επιστρέφει 

στο κεντρικό μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Γίνονται έλεγχοι και εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους, για τις 

παρακάτω περιπτώσεις : 

- Αν ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα γενικά στοιχεία της 

Πρότασης στην κύρια φόρμα : Έργο Ο.Α.Ε.Δ., α/α Πρότασης για το 

συγκεκριμένο Έργο Ο.Α.Ε.Δ., Εταιρία, Τεχνικό Έργο, Προϋπολογισμός 

Πρότασης, Προϋπολογισμός Α’ Υλών Πρότασης 

- Αν προσπαθήσει να καταχωρήσει μία πρόταση χωρίς ειδικότητες, ή αν δεν 

έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία για όλες τις ειδικότητες που έχει δηλώσει 

- Αν προσπαθήσει να καταχωρήσει μία πρόταση χωρίς δαπάνες, ή αν δεν 

έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία για όλες τις δαπάνες που έχει δηλώσει 

Επίσης, τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης για τις ειδικότητες και τις 

δαπάνες ελέγχονται ως προς το οικονομικό και το φυσικό τους αντικείμενο, με βάση 

τις παραμέτρους του Έργου Ο.Α.Ε.Δ., το οποίο έχει επιλεγεί στα γενικά στοιχεία της 

πρότασης. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 
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Εικόνα 3.6.2 - Προβολή-Διαχείριση Πρότασης Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των τροποποιημένων στοιχείων είναι παρόμοιος με εκείνον 

κατά την Εισαγωγή Πρότασης.  
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3.7 Περίπτωση Χρήσης : Αξιολόγηση Προτάσεων 

 

 
 

Εικόνα 3.7.1 - Αξιολόγηση Πρότασης 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. αξιολογεί τις Προτάσεις που έχουν υποβληθεί. 

Επίσης, κατά την έγκριση των προτάσεων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

μεταβάλλει κάποια από τα στοιχεία τους και να τα διαφοροποιήσει σε σχέση με αυτά 

που είχαν προταθεί κατά την υποβολή των Προτάσεων. Στην περίπτωση αυτή, όπως 

είναι φυσικό, αναπροσαρμόζονται ανάλογα τα φυσικά και οικονομικά αντικείμενα των 

Προτάσεων. 

Προϋποθέσεις : 

Πρέπει να έχουν υποβληθεί Προτάσεις Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης, 

ώστε να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει κάποια από αυτές για να αξιολογήσει.  

Αποτελέσματα : 

Μετά το τέλος της αξιολόγησης μίας Πρότασης, αυτή είτε θα παραμείνει σε 

εκκρεμότητα, είτε θα απορριφθεί (για λόγους που δεν αποτελούν αντικείμενο 

ανάλυσης της παρούσας εργασίας), οπότε και παύει να εμπλέκεται στις διαδικασίες 

του συστήματος, είτε θα εγκριθεί, οπότε θα αποτελέσει ένα νέο Υποέργο. Τα 

Υποέργα αυτά, αποτελούν από το σημείο αυτό και μετά, τα κύρια αντικείμενα 

παρακολούθησης από το πληροφοριακό σύστημα. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα αξιολόγησης μιας Πρότασης. Σχεδιαστικά, είναι ίδια 

με αυτή της Υποβολής Πρότασης. Διαφέρει στα πεδία τα οποία είναι 

προσβάσιμα και επομένως μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη. 
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2. Ο χρήστης επιλέγει από λίστα την πρόταση που θέλει να προβάλλει και να 

αξιολογήσει. 

3. Σε περίπτωση που η Πρόταση που επιλέγει είναι ήδη Εγκεκριμένη, τότε δε 

μπορεί να κάνει καμιά μεταβολή [ΕΝ1]. 

4. Ο χρήστης συμπληρώνει στην 1η υποφόρμα τα Εγκεκριμένα στοιχεία για τις 

ειδικότητες που θα περιλαμβάνουν τα Προγράμματα Κατάρτισης. 

5. Επίσης, συμπληρώνει στη 2η υποφόρμα τα Εγκεκριμένα στοιχεία για τις 

Δαπάνες της Πρότασης. 

6. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

7. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ1] . 

8. Γίνονται οι κατάλληλες ενημερώσεις στις Προτάσεις με τις επιλογές του 

χρήστη και δημιουργούνται όπου απαιτείται οι κατάλληλες εγγραφές για τα 

Υποέργα. 

9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης μιας Πρότασης, 

να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την αντίστοιχη οθόνη. 

Αποτέλεσμα :  

Δε γίνεται καμία αλλαγή στην Πρόταση που έχει επιλεγεί και ο χρήστης επιστρέφει 

στο κεντρικό μενού επιλογών. 

[ΕΝ1] :  

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει άλλη Πρόταση από τη λίστα. 

Αποτέλεσμα :  

Δε γίνεται καμία αλλαγή στην Πρόταση που επιλέχθηκε αρχικά και η διαδικασία 

ξεκινά και πάλι για την νέα Πρόταση που επιλέγει ο χρήστης. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

 [ΕΞ1] :  

Γίνονται έλεγχοι και εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους, για τις 

παρακάτω περιπτώσεις : 

- Αν ο χρήστης προσπαθήσει να αποθηκεύσει μία Πρόταση ως Εκκρεμή 

- Αν έχει συμπληρώσει όλα τα εγκεκριμένα στοιχεία για όλες τις ειδικότητες 

που περιλαμβάνει η Πρόταση 
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- Αν έχει συμπληρώσει όλα τα εγκεκριμένα στοιχεία για όλες τις δαπάνες 

που περιλαμβάνει η Πρόταση 

Επίσης, όπως και στην περίπτωση της Υποβολής Νέας Πρότασης, ελέγχονται τα 

εγκεκριμένα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης για τις ειδικότητες και τις δαπάνες ως 

προς το οικονομικό και το φυσικό τους αντικείμενο, με βάση τις παραμέτρους του 

Έργου Ο.Α.Ε.Δ. , το οποίο έχει επιλεγεί στα γενικά στοιχεία της Πρότασης. Ανάλογα 

λοιπόν με το αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, μπορεί να αναθεωρηθούν τα 

εγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία της Πρότασης. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 
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Εικόνα 3.7.2 - Αξιολόγηση Πρότασης Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
 
 

Οι έλεγχοι που εκτελούνται κατά την Αξιολόγηση μιας Πρότασης απεικονίζονται 

στο επόμενο διάγραμμα δραστηριότητας. 
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Εικόνα 3.7.3 - Αξιολόγηση Πρότασης Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 
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Στο διάγραμμα δραστηριότητας που προηγήθηκε εκτελούνται έλεγχοι στα 

Εγκεκριμένα στοιχεία των Ειδικοτήτων και των Δαπανών που εισάγει ο χρήστης. Οι 

έλεγχοι αυτοί είναι αντίστοιχοι με αυτούς κατά την υποβολή μίας Πρότασης, γι’αυτό 

και δεν παρουσιάζονται ξανά τα αντίστοιχα Διαγράμματα Δραστηριότητας6 . Η μόνη 

διαφορά είναι πως στην Υποβολή μιας Πρότασης οι έλεγχοι γίνονται στα 

Προτεινόμενα πεδία, ενώ τώρα γίνονται στα Εγκεκριμένα-Αναθεωρημένα πεδία. 

 

 

3.8 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή Αξιολόγησης Προτάσεων 

 

 
 

Εικόνα 3.8.1 – Προβολή Αξιολόγησης Πρότασης 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. επιλέγει από λίστα, μία από τις Προτάσεις που έχουν 

υποβληθεί. Μπορεί να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται η Πρόταση από πλευρά 

αξιολόγησης και να δει τα εγκεκριμένα στοιχεία της. 

Προϋποθέσεις : 

Δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση για την Προβολή Αξιολόγησης μίας Πρότασης 

Αποτελέσματα : 

Διαβάζονται τα στοιχεία μίας Πρότασης από τη ΒΔ και εμφανίζονται στην οθόνη. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Προβολής Αξιολόγησης Πρότασης. 

                                                 
6 Τα Διαγράμματα Δραστηριότητας για τους ελέγχους των στοιχείων των Ειδικοτήτων και των Δαπανών ως 
προς τις Παραμέτρους του Έργου Ο.Α.Ε.Δ. , παρουσιάζονται στις εικόνες 3.3.5 και 3.3.6 αντίστοιχα της 
Παραγράφου 3.3 
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2. Ο χρήστης επιλέγει από λίστα μία Πρόταση. 

3. Εμφανίζονται στη οθόνη τα γενικά στοιχεία της Πρότασης, καθώς και τα 

εγκεκριμένα-αναθεωρημένα στοιχεία, σε περίπτωση που είναι Εγκεκριμένη. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της εισαγωγής νέου Έργου 

Ο.Α.Ε.Δ., να ακυρώσει τη διαδικασία Προβολής βγαίνοντας από την οθόνη. 

Αποτέλεσμα :  

Ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού επιλογών. 

 

 
Εικόνα 3.8.2 – Προβολή Αξιολόγησης Πρότασης Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
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3.9 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή Υποβληθέντων Προτάσεων  

 

 
Εικόνα 3.9.1 - Προβολή Υποβληθέντων Προτάσεων 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να εμφανίσει τις Προτάσεις που έχουν 

υποβληθεί από τους ιδιωτικούς φορείς και έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Μπορεί 

να χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό κριτηρίων για να επιλέξει το υποσύνολο των 

Προτάσεων που θέλει να προβληθεί στην οθόνη 

Προϋποθέσεις : 

Για να προβάλει ο χρήστης τις υποβληθείσες Προτάσεις, δεν απαιτείται καμία 

προϋπόθεση.  

Αποτελέσματα : 

Γίνεται αναζήτηση στη ΒΔ των υποβληθέντων Προτάσεων με βάση τα κριτήρια 

που έχει επιλέξει ο χρήστης. Όσες τα ικανοποιούν, προβάλλονται στην οθόνη με 

κάποιες γενικές πληροφορίες τους 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία υπάρχουν λίστες. Ο χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τις λίστες αυτές για να επιλέξει τα κριτήρια με τα οποία θα 

γίνει η αναζήτηση των υποβληθέντων Προτάσεων. 

2. Ο χρήστης δεν επιλέγει κανένα κριτήριο και στην οθόνη προβάλλονται όλες 

οι Υποβληθείσες Προτάσεις[ΕΝ1] [ΕΝ2]. 

3. Προβάλλονται οι Προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης που 

έδωσε ο χρήστης [ΕΞ1] 

Εναλλακτικές Ροές : 
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[ΕΝ1] : 

Ο χρήστης επιλέγει συγκεκριμένη τιμή για μία από τις λίστες του Τεχνικού Έργου 

ή του Έργου Ο.Α.Ε.Δ. ή της Εταιρίας. 

Αποτέλεσμα :  

Εμφανίζονται μόνο οι Προτάσεις που έχουν υποβληθεί για συγκεκριμένο Τεχνικό 

Έργο ή για συγκεκριμένο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. ή από συγκεκριμένη Εταιρία. 

[ΕΝ2] : 

Ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα με τις καταστάσεις των Προτάσεων, μόνο τις 

Εκκρεμείς ή μόνο τις Εγκεκριμένες ή μόνο τις Απορριφθείσες. 

Αποτέλεσμα :  

Εμφανίζονται μόνο οι Προτάσεις που βρίσκονται στην κατάσταση που έχει 

επιλέξει ο χρήστης. 

 

 
Εικόνα 3.9.2 - Προβολή Υποβληθέντων Προτάσεων  
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
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3.10 Περίπτωση Χρήσης : Έναρξη Προγραμμάτων Υποέργου 

 

 
 

Εικόνα 3.10.1 - Έναρξη Προγραμμάτων Υποέργου 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 
 

Σύντομη Περιγραφή :  

Όπως είδαμε σε προηγούμενη παράγραφο (Αξιολόγηση Προτάσεων), μία 

Πρόταση που θα εγκριθεί δημιουργεί ένα Υποέργο με τα Προγράμματα Κατάρτισής 

του (Εγκεκριμένες Ειδικότητες Κατάρτισης). Μόλις η εταιρία στείλει στον Ο.Α.Ε.Δ. τις 

καταστάσεις με τα στοιχεία των ανέργων που συμμετέχουν στα Προγράμματα 

Κατάρτισης, ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. κάνει την έναρξή τους. Δηλαδή, για κάθε 

Ειδικότητα του Υποέργου, καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία των ανέργων που 

περιλαμβάνονται σε αυτήν. Υπάρχει περίπτωση οι καταστάσεις αυτές να 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τα εγκεκριμένα στοιχεία της κάθε Ειδικότητας. Στην 

περίπτωση αυτή, αναθεωρούνται και επανυπολογίζονται τα στοιχεία του Φυσικού και 

του Οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου (σύμφωνα πάντα με τις Παραμέτρους 

Έργου Ο.Α.Ε.Δ.). 

Προϋποθέσεις : 

Για να γίνει Έναρξη Προγράμματος Υποέργου δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση 

από την πλευρά του συστήματος, όσο από την πλευρά των φορέων ως προς τη 

σωστή και πλήρη συμπλήρωση των στοιχείων των ανέργων. 

Αποτελέσματα : 

Μετά την επιτυχή έναρξη όλων (ή μέρος των εγκεκριμένων) των Προγραμμάτων  

ενός Υποέργου, καταχωρούνται πλέον τα οριστικά στοιχεία του Υποέργου, σε ότι 

αφορά το Φυσικό και Οικονομικό του αντικείμενο. Επομένως, θεωρούμε ότι έχει 

ξεκινήσει η υλοποίησή του και παρακολουθείται από τις διαδικασίες του συστήματος. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 
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1. Εμφανίζεται η οθόνη Έναρξης Προγράμματος Υποέργου.  

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο και την Ειδικότητά του, για την οποία θέλει 

να εισάγει στοιχεία ανέργων και να κάνει Έναρξη. 

3. Ο χρήστης εισάγει τους ανέργους που θα συμμετέχουν στην κάθε 

Ειδικότητα με τα απαραίτητα στοιχεία τους [ΕΞ1]. 

4. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

5. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ2] . 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι έγινε με επιτυχία η Έναρξη 

της Ειδικότητας του Υποέργου. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Έναρξης Προγράμματος 

Υποέργου, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη καταχώρησης. 

Αποτέλεσμα :  

Δε γίνεται Έναρξη Προγράμματος Υποέργου και ο χρήστης επιστρέφει στο 

κεντρικό μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Όταν ο χρήστης εισάγει κάποιον άνεργο, γίνεται έλεγχος με το ΑΦΜ ή τον Αριθμό 

Ταυτότητας αν ο άνεργος αυτός συμμετέχει και σε άλλο πρόγραμμα του ίδιου 

Έργου Ο.Α.Ε.Δ. .Αν ναι, τότε εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα ενημέρωσης. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 

 [ΕΞ2] : 

Γίνονται έλεγχοι και εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα ενημέρωσης ή λάθους, 

για τις παρακάτω περιπτώσεις : 

- Αν ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία των ανέργων 

- Αν υπάρχουν διαφορές ως προς τα Εγκεκριμένα Στοιχεία των Ειδικοτήτων. 

Ειδικά στην περίπτωση αυτή, αναθεωρούνται και επανυπολογίζονται τα 

στοιχεία του Φυσικού και του Οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 

(σύμφωνα πάντα με τις Παραμέτρους Έργου Ο.Α.Ε.Δ.).  

Αποτέλεσμα :  

Ανάπτυξη Μηχανογραφικού Συστήματος για την Κατάρτιση Ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 - 57 - 



Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 

 
Εικόνα 3.10.2 - Έναρξη Προγραμμάτων Υποέργου 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
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Ειδικότερα στην περίπτωση της εισαγωγής των στοιχείων των ανέργων, ο 

έλεγχος που γίνεται για τη συμμετοχή του σε άλλο Πρόγραμμα του ίδιου Έργου 

Ο.Α.Ε.Δ., φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα Δραστηριότητας. 

 

 
Εικόνα 3.10.3 - Έναρξη Προγραμμάτων Υποέργου 
 Έλεγχος συμμετοχής ανέργου σε άλλο Πρόγραμμα Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 

 
 

 

Οι έλεγχοι που γίνονται κατά την Έναρξη Προγράμματος για τα απαραίτητα 

στοιχεία των ανέργων, αλλά και ως προς τα Εγκεκριμένα Στοιχεία των Ειδικοτήτων 

απεικονίζονται στο επόμενο Διάγραμμα Δραστηριότητας.  
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Εικόνα 3.10.4 - Έναρξη Προγραμμάτων Υποέργου 
 Έλεγχος συμπλήρωσης στοιχείων ανέργων και έλεγχος ως προς τις Παραμέτρους 
 Έργου Ο.Α.Ε.Δ.  
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 
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3.11 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Στοιχείων Έναρξης Προγραμμάτων 

Υποέργου 

 

 
Εικόνα 3.11.1 – Προβολή-Διαχείριση στοιχείων Έναρξης Προγραμμάτων Υποέργου 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 
 

Σύντομη Περιγραφή :  

Σε αυτή την οθόνη, ο χρήστης επιλέγει Υποέργο και Ειδικότητα και προβάλλονται 

τα στοιχεία των ανέργων που συμμετέχουν στα Προγράμματα Κατάρτισης. 

Προϋποθέσεις : 

Για να γίνει Προβολή-Διαχείριση των στοιχείων Έναρξης των Προγραμμάτων 

Υποέργου, δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση. 

Αποτελέσματα : 

Γίνεται ανάκτηση των στοιχείων Έναρξης για συγκεκριμένο Υποέργο-Ειδικότητα. 

Ο χρήστης μπορεί απλά να προβάλει τα στοιχεία αυτά, ή και να τα διαχειριστεί. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η οθόνη Προβολής-Διαχείρισης στοιχείων Έναρξης 

Προγράμματος Υποέργου.  

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο και την Ειδικότητά του. 

3. Γίνεται αναζήτηση στη ΒΔ των στοιχείων για τις επιλογές του χρήστη. 

4. Προβάλλονται στην οθόνη τα στοιχεία της Ειδικότητας [ΕΞ1]. 

5. Ο χρήστης μεταβάλλει τα στοιχεία αυτά [ΕΞ2]. 

6. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

7. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ3] . 

8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι έγινε με επιτυχία η Έναρξη 

της Ειδικότητας του Υποέργου. 

Εναλλακτικές Ροές : 
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Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-Διαχείρισης των 

στοιχείων Έναρξης Προγράμματος Υποέργου, να ακυρώσει τη διαδικασία 

βγαίνοντας από την οθόνη. 

Αποτέλεσμα :  

Δε γίνεται Προβολή ούτε τροποποίηση σε στοιχεία Προγράμματος Υποέργου και 

ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων : 

[ΕΞ1] :  

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τις επιλογές του χρήστη. 

Αποτέλεσμα :  

Ο χρήστης εισάγει από την αρχή τα στοιχεία Έναρξης του Προγράμματος 

Κατάρτισης. 

[ΕΞ2] , [ΕΞ3] :  

Δεν αναλύονται λεπτομερώς, γιατί είναι πανομοιότυπες με τις [ΕΞ1] , [ΕΞ2] 

αντίστοιχα της παραγράφου 3.10. 
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Εικόνα 3.11.2 - Προβολή-Διαχείριση στοιχείων Έναρξης Προγραμμάτων Υποέργου 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

 

Οι έλεγχοι που γίνονται κατά την τροποποίηση των στοιχείων Έναρξης 

Προγράμματος είναι οι ίδιοι με αυτούς κατά την αρχική Εισαγωγή τους ( Παράγραφος 

3.10 , εικόνες 3.10.3 και 3.10.4).  
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3.12 Περίπτωση Χρήσης : Καταχώρηση Μηνιαίου Δελτίου 

 

 
Εικόνα 3.12.1 - Καταχώρηση Μηνιαίου Δελτίου 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. καταχωρεί για κάθε Υποέργο μηνιαίες αναφορές, τα 

Μηνιαία Δελτία. Σε αυτά συμπληρώνονται στοιχεία για το Φυσικό και το Οικονομικό 

Αντικείμενο του Υποέργου. 

Προϋποθέσεις : 

Για την καταχώρηση Μηνιαίων Δελτίων, δε χρειάζεται κάποια προϋπόθεση.  

Αποτελέσματα : 

Κατά την επιτυχή καταχώρηση ενός Μηνιαίου Δελτίου, θα έχει προστεθεί στο 

σύστημα για το συγκεκριμένο Υποέργο και μήνα ένα νέο Μηνιαίο Δελτίο με τις 

αντίστοιχες Ώρες Εκπαίδευσης και Δαπάνες. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης Μηνιαίου Δελτίου, η οποία αποτελείται 

από δύο υποφόρμες. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο και το μήνα για τον οποίο θα καταχωρήσει 

το Μηνιαίο Δελτίο. 

3. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο εισαγωγής νέων εγγραφών [ΕΞ1]. 

4. Στην πρώτη υποφόρμα εισάγει στοιχεία για το σύνολο των  Προγραμμάτων 

Κατάρτισης του Υποέργου (Φυσικό Αντικείμενο) 

5. Στην δεύτερη υποφόρμα εισάγει αναλυτικά στοιχεία για τις Δαπάνες του 

Υποέργου (Οικονομικό Αντικείμενο) 

6. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

7. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ2] . 
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8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της εισαγωγής νέου Μηνιαίου 

Δελτίου, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν καταχωρείται νέο Μηνιαίο Δελτίο και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό 

μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Υπάρχει ήδη καταχωρημένο Μηναίο Δελτίο για τις συγκεκριμένες επιλογές 

Υποέργου και Μήνα. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά. Ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη 

και πρέπει να αλλάξει κάποια από τις επιλογές Υποέργου ή Μήνα για να 

επιχειρήσει νέα εισαγωγή. 

[ΕΞ2] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που αποτύχει η 

καταχώρηση του Μηναίου Δελτίου στη ΒΔ. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 
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Εικόνα 3.12.2 - Καταχώρηση Μηνιαίου Δελτίου 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

 

Στο Διάγραμμα Δραστηριότητας που ακολουθεί, απεικονίζεται ο έλεγχος 

εγκυρότητας των επιλογών του χρήστη πριν εισάγει τα στοιχεία του Μηνιαίου 

Δελτίου. 
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Εικόνα 3.12.3 - Καταχώρηση Μηνιαίου Δελτίου  
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 

 

 

 

3.13 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Μηνιαίου Δελτίου 

 
Εικόνα 3.13.1 - Προβολή-Διαχείριση Μηνιαίου Δελτίου 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης  
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Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. επιλέγει Υποέργο και Μήνα και κάνει αναζήτηση για 

να εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία του αντίστοιχου Μηνιαίου Δελτίου. 

Προϋποθέσεις : 

Για την Προβολή-Διαχείριση Μηνιαίων Δελτίων, δε χρειάζεται κάποια 

προϋπόθεση.  

Αποτελέσματα : 

Αν βρεθεί στη ΒΔ Μηνιαίο Δελτίο για τις επιλογές του χρήστη, εμφανίζονται στην 

οθόνη τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί σε αυτό για τις Ώρες Εκπαίδευσης και τις 

Δαπάνες. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Προβολής-Διαχείρισης Μηνιαίου Δελτίου. 

2. Ο χρήστης επιλέγει Υποέργο και Μήνα και πιέζει το πλήκτρο αναζήτησης. 

3. Εμφανίζονται επάνω τα στοιχεία των Προγραμμάτων Κατάρτισης του 

Υποέργου (Φυσικό Αντικείμενο) και στο κάτω τα στοιχεία για τις Δαπάνες 

του Υποέργου (Οικονομικό Αντικείμενο) [ΕΞ1]. 

4. Ο χρήστης τροποποιεί τα στοιχεία αυτά. 

5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή [ΕΞ2]. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-Διαχείρισης 

Μηνιαίου Δελτίου, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη 

Προβολή-Διαχείρισης. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν προβάλλεται και δεν τροποποιείται κανένα Μηνιαίο Δελτίο και ο χρήστης 

επιστρέφει στο κεντρικό μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Η αναζήτηση για τις επιλογές του χρήστη δεν επιστρέφει δεδομένα. 
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Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της Προβολής-Διαχείρισης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην 

ίδια οθόνη. Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει τα κριτήρια αναζήτησης. 

[ΕΞ2] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που αποτύχει η 

ενημέρωση του Μηναίου Δελτίου στη ΒΔ. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της ενημέρωσης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη. 

 
Εικόνα 3.13.2 - Προβολή-Διαχείριση Μηνιαίου Δελτίου 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
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3.14 Περίπτωση Χρήσης : Καταχώρηση Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 

 

 
Εικόνα 3.14.1 – Καταχώρηση Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. καταχωρεί περιοδικά, για κάθε Ειδικότητα ενός 

Υποέργου, Εκθέσεις Ελέγχου Εποπτείας. Όπως δηλώνει και το όνομά τους, σε αυτές 

συμπληρώνονται στοιχεία ελέγχου και άρα αξιολόγησης για την πορεία εκτέλεσης του 

Προγράμματος Εκπαίδευσης της κάθε Ειδικότητας (Φυσικό Αντικείμενο του 

Υποέργου). 

Προϋποθέσεις : 

Δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση για την καταχώρηση Εκθέσεων Ελέγχου 

Εποπτείας. 

Αποτελέσματα : 

Για κάθε επιτυχή καταχώρηση Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας, εισάγεται στο 

σύστημα για το συγκεκριμένο Υποέργο και Πρόγραμμα Κατάρτισης μία νέα Έκθεση 

Ελέγχου. Τα αποτελέσματα των Εκθέσεων αυτών επηρεάζουν όπως θα δούμε 

παρακάτω την παρακολούθηση της πορείας των Υποέργων. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο και την Ειδικότητα (Πρόγραμμα 

Κατάρτισης), για τα οποία θέλει να καταχωρήσει το αποτέλεσμα των 

ελέγχων. 

3. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο εισαγωγής νέων εγγραφών [ΕΞ1]. 

4. Εισάγει την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου, καθώς και  το τελικό 

αποτέλεσμά του [ΕΝ1]. 
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5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ2] . 

7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της εισαγωγής νέας Έκθεσης 

Ελέγχου Εποπτείας, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη 

εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν καταχωρείται νέα Έκθεση Ελέγχου Εποπτείας και ο χρήστης επιστρέφει στο 

κεντρικό μενού επιλογών. 

[ΕΝ1] :  

Ο χρήστης επιλέγει διαφορετικό Υποέργο ή διαφορετική Ειδικότητα. 

Αποτέλεσμα :  

Η εισαγωγή ακυρώνεται και ο χρήστης μπορεί να εισάγει Έκθεση  Ελέγχου για 

άλλη Ειδικότητα του ίδιου Υποέργου ή για άλλο Υποέργο και άλλη Ειδικότητα. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Ο χρήστης δεν έχει επιλέξει Υποέργο ή Ειδικότητα. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά. Ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη 

και πρέπει να επιλέξει Υποέργο ή Ειδικότητα, για να επιχειρήσει νέα εισαγωγή. 

[ΕΞ2] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που αποτύχει η 

καταχώρηση της Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας στη ΒΔ. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 
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Εικόνα 3.14.2 - Καταχώρηση Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

 

Στο Διάγραμμα Δραστηριότητας που ακολουθεί, απεικονίζεται ο έλεγχος 

εγκυρότητας των επιλογών του χρήστη πριν εισάγει νέα Έκθεση Ελέγχου Εποπτείας. 
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Εικόνα 3.14.3 - Καταχώρηση Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 

 

 

 

3.15 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 

 

 
Εικόνα 3.15.1 - Προβολή-Διαχείριση Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

Ανάπτυξη Μηχανογραφικού Συστήματος για την Κατάρτιση Ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 - 73 - 



 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. επιλέγει συγκεκριμένο Υποέργο και μία από τις 

Ειδικότητές του. Στη φόρμα εμφανίζονται οι Εκθέσεις Ελέγχου Εποπτείας που έχουν 

γίνει για τις επιλογές του χρήστη. 

Προϋποθέσεις : 

Δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση για την Προβολή-Διαχείριση Εκθέσεων 

Ελέγχου Εποπτείας. 

Αποτελέσματα : 

Αν βρεθούν εγγραφές στη ΒΔ για τα κριτήρια που βάζει ο χρήστης, τότε 

εμφανίζονται τα στοιχεία των Εκθέσεων στην οθόνη και ο χρήστης μπορεί να τα 

τροποποιήσει. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Προβολής-Διαχείρισης Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο και την Ειδικότητα. 

3. Γίνεται αναζήτηση εγγραφών στη ΒΔ [ΕΞ1].  

4. Ο χρήστης κάνει τροποποίηση των εγγραφών. 

5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ2] . 

7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-διαχείρισης 

Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την 

οθόνη. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν γίνεται καμία τροποποίηση και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού 

επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες Εκθέσεις Ελέγχου Εποπτείας στη ΒΔ για τις 

επιλογές του χρήστη. 
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Αποτέλεσμα :  

Δεν εμφανίζονται εγγραφές στη φόρμα. Ο χρήστης πρέπει ή να επιλέξει άλλο 

Υποέργο ή Ειδικότητα, ή να κάνει νέα εισαγωγή. 

[ΕΞ2] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που αποτύχει η 

καταχώρηση της Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας στη ΒΔ. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.15.2 - Προβολή-Διαχείριση Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
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3.16 Περίπτωση Χρήσης : Καταχώρηση Δαπανών Βάσει Τιμολογίων 

 

 

 
Εικόνα 3.16.1 - Καταχώρηση Δαπανών βάσει Τιμολογίων 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 
 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. καταχωρεί στο σύστημα για κάθε Υποέργο, Δαπάνες, 

όπως αυτές έχουν δηλωθεί από τις εταιρίες που το υλοποιούν. Τα στοιχεία αυτά, 

πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά εξόδων. 

Προϋποθέσεις : 

Για την καταχώρηση Δαπανών βάσει Τιμολογίων, δε χρειάζεται κάποια 

προϋπόθεση.  

Αποτελέσματα : 

Κατά την επιτυχή καταχώρηση Δαπανών βάσει Τιμολογίων για ένα Υποέργο, 

ουσιαστικά ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. οι δαπάνες που 

δηλώνονται από τις εταιρίες. Είναι άλλη μία ενημέρωση του Οικονομικού 

Αντικειμένου του Υποέργου. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης Δαπανών βάσει Τιμολογίων. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο για το οποίο θα κάνει την εισαγωγή των 

στοιχείων. 

3. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο εισαγωγής νέων εγγραφών. 

4. Εισάγει τα στοιχεία των Δαπανών που έχουν δηλώσει οι Εταιρίες. 

5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 
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6. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ1] .Το 

σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι έγινε με επιτυχία η 

καταχώρηση της εγγραφής. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της εισαγωγής Δαπανών βάσει 

Τιμολογίων, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν καταχωρούνται νέες Δαπάνες για το Υποέργο και ο χρήστης επιστρέφει στο 

κεντρικό μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις Δαπάνες. 

Εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά. Ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη 

και πρέπει να συμπληρώσει και τα υπόλοιπα στοιχεία για να ολοκληρωθεί η 

εισαγωγή. 
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Εικόνα 3.16.2 - Καταχώρηση Δαπανών Βάσει Τιμολογίων 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

 

Στο Διάγραμμα Δραστηριότητας που ακολουθεί, απεικονίζεται ο έλεγχος 

εγκυρότητας των στοιχείων των Δαπανών, πριν γίνει η καταχώρηση στη ΒΔ. 
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Εικόνα 3.16.3 - Καταχώρηση Δαπανών βάσει Τιμολογίων  
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 

 

 

 

3.17 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Δαπανών Βάσει Τιμολογίων 

 

 

 
Εικόνα 3.17.1 – Προβολή-Διαχείριση Δαπανών βάσει Τιμολογίων 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 
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Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. επιλέγει συγκεκριμένο Υποέργο και μπορεί να δει τι 

Δαπάνες έχουν καταχωρηθεί από τις Εταιρίες με Τιμολόγια για το Υποέργο. 

Προϋποθέσεις : 

Για την Προβολή-Διαχείριση Δαπανών βάσει Τιμολογίων, δε χρειάζεται κάποια 

προϋπόθεση.  

Αποτελέσματα : 

Αν έχουν καταχωρηθεί στη ΒΔ Δαπάνες με Τιμολόγια, ο χρήστης μπορεί να τις δει 

και να επιλέξει να τις τροποποιήσει. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Προβολής-Διαχείρισης Δαπανών βάσει Τιμολογίων. 

2. Ο χρήστης επιλέγει Υποέργο και στην οθόνη εμφανίζονται οι Δαπάνες που 

έχουν καταχωρηθεί γι’αυτό [ΕΞ1]. 

3. Ο χρήστης βλέπει και διαχειρίζεται τις καταχωρημένες Δαπάνες. 

4. Πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

5. Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων από το σύστημα [ΕΞ2] .Το 

σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι έγινε με επιτυχία η 

καταχώρηση της εγγραφής. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-Διαχείρισης 

Δαπανών βάσει Τιμολογίων, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την 

οθόνη. 

Αποτέλεσμα :  

Δε γίνεται αναζήτηση και καμία τροποποίηση στις Δαπάνες για το επιλεγμένο 

Υποέργο και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] : 

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες Δαπάνες για το Υποέργο. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν εμφανίζονται εγγραφές. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει νέες Δαπάνες 
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[ΕΞ2] :  

Ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις Δαπάνες. 

Εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά. Ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη 

και πρέπει να συμπληρώσει και τα υπόλοιπα στοιχεία για να ολοκληρωθεί η 

εισαγωγή. 

 
Εικόνα 3.17.2 - Προβολή-Διαχείριση Δαπανών Βάσει Τιμολογίων 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

Πριν γίνει η καταχώρηση στη ΒΔ γίνεται ο ίδιος έλεγχος, όπως και στην 

περίπτωση της Καταχώρησης Δαπανών στην προηγούμενη Παράγραφο. 
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3.18 Περίπτωση Χρήσης : Ενημέρωση στοιχείων Απασχόλησης Εκπαιδευόμενων 

 
Εικόνα 3.18.1 – Ενημέρωση στοιχείων Απασχόλησης Εκπαιδευόμενων 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Όπως έχουμε αναφέρει, μετά την ολοκλήρωση κάθε Προγράμματος Κατάρτισης, 

ένας αριθμός εκπαιδευομένων απασχολείται υποχρεωτικά για ορισμένο χρονικό 

διάστημα από τις εταιρίες υλοποίησης του Προγράμματος. Βάσει των καταστάσεων 

που προσκομίζουν οι εταιρίες στον Ο.Α.Ε.Δ., Ο υπάλληλος, εισάγει τα στοιχεία που 

αφορούν την πρόσληψη και απασχόληση των εκπαιδευόμενων. 

Προϋποθέσεις : 

Για την ενημέρωση των στοιχείων Απασχόλησης Εκπαιδευόμενων δεν υπάρχει 

κάποια προϋπόθεση. 

Αποτελέσματα : 

Μετά την επιτυχή ενημέρωση των στοιχείων για την Απασχόληση 

Εκπαιδευόμενων, έχει γίνει ουσιαστικά η τελική ενημέρωση από τις εταιρίες του 

Φυσικού Αντικειμένου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα ενημέρωσης των στοιχείων Απασχόλησης 

Εκπαιδευόμενων. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο και την Ειδικότητα (Πρόγραμμα 

Κατάρτισης), για τα οποία θέλει να κάνει την ενημέρωση. 

3. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη τους εκπαιδευόμενους για τις επιλογές 

Υποέργου-Ειδικότητας. 

4. Για τον κάθε εκπαιδευόμενο σημειώνει αν έγινε πρόσληψη και τα στοιχεία 

αυτής[ΕΝ1]. 
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5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή [ΕΞ1]. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της ενημέρωσης των στοιχείων 

Απασχόλησης Εκπαιδευόμενων, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την 

οθόνη ενημέρωσης. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν γίνεται καμία ενημέρωση στη ΒΔ και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό 

μενού επιλογών. 

[ΕΝ1] :  

Ο χρήστης επιλέγει διαφορετικό Υποέργο ή διαφορετική Ειδικότητα. 

Αποτέλεσμα :  

Η εισαγωγή ακυρώνεται και ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία  της 

ενημέρωσης για άλλη Ειδικότητα του ίδιου Υποέργου ή για άλλο Υποέργο και 

άλλη Ειδικότητα. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που αποτύχει η 

ενημέρωση στοιχείων Απασχόλησης Εκπαιδευόμενων στη ΒΔ. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της ενημέρωσης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη. 
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Εικόνα 3.18.2 - Ενημέρωση στοιχείων Απασχόλησης Εκπαιδευόμενων 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

 

 

3.19 Περίπτωση Χρήσης : Καταχώρηση Τελικής Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 

 
 

 
Εικόνα 3.19.1 - Καταχώρηση Τελικής Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 
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Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. μετά την ολοκλήρωση κάθε Προγράμματος 

Κατάρτισης, συντάσσει την Τελική Έκθεση. Είναι ουσιαστικά ο τελικός Έλεγχος για 

κάθε Ειδικότητα και αφορά τα συνολικά στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος 

καθώς και την Απασχόληση Εκπαιδευομένων 

Προϋποθέσεις : 

Δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση για την καταχώρηση Τελικών Εκθέσεων 

Ελέγχου Εποπτείας. 

Αποτελέσματα : 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση Τελικής Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας, εισάγεται 

στο σύστημα για το συγκεκριμένο Υποέργο και Πρόγραμμα Κατάρτισης μία νέα 

Έκθεση Ελέγχου. Είναι ο τελικός έλεγχος για το Φυσικό Αντικείμενο κάθε 

Προγράμματος Κατάρτισης και επηρεάζει και αυτός με τον τρόπο που θα 

αναλύσουμε σε επόμενη παράγραφο την παρακολούθηση του Υποέργου. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης Τελικής Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο και την Ειδικότητα (Πρόγραμμα 

Κατάρτισης), για τα οποία θέλει να καταχωρήσει το αποτέλεσμα του τελικού 

ελέγχου. 

3. Εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία απασχόλησης των εκπαιδευόμενων, 

όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους φορείς, τα οποία ο χρήστης στην 

Τελική Έκθεση μπορεί να τα μεταβάλλει [ΕΞ1]. Επίσης, συμπληρώνει τα 

τελικά στοιχεία ελέγχου που αφορούν το κομμάτι της εκπαίδευσης (Θεωρία-

Πρακτική) [ΕΝ1]. 

4. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή [ΕΞ2]. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της εισαγωγής Τελικής Έκθεσης, 

να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  
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Δεν καταχωρείται Τελική Έκθεση Ελέγχου και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό 

μενού επιλογών. 

[ΕΝ1] :  

Ο χρήστης επιλέγει διαφορετικό Υποέργο ή διαφορετική Ειδικότητα. 

Αποτέλεσμα :  

Η εισαγωγή ακυρώνεται και ο χρήστης μπορεί να εισάγει Τελική Έκθεση  Ελέγχου 

για άλλη Ειδικότητα του ίδιου Υποέργου ή για άλλο Υποέργο και άλλη Ειδικότητα. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους, αν ο χρήστης δηλώσει στα στοιχεία 

της Απασχόλησης των Εκπαιδευόμενων, δηλ. Ημ/νία Πρόσληψης, Μήνες 

Απασχόλησης και Ημερομίσθια/Μήνα, τιμές που δε συμφωνούν με τις 

Παραμέτρους Έργου Ο.Α.Ε.Δ.. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 

[ΕΞ1] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που αποτύχει η 

καταχώρηση της Τελικής Έκθεσης Ελέγχου στη ΒΔ. 

Αποτέλεσμα : 

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 
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Εικόνα 3.19.2 - Καταχώρηση Τελικής Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

 

Οι έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων Απασχόλησης Εκπαιδευομένων 

απεικονίζονται στο Διάγραμμα Δραστηριότητας που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3.19.3 - Καταχώρηση Τελικής Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Έλεγχος Στοιχείων Απασχόλησης Εκπαιδευομένων 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 

 

 

 

3.20 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Τελικής Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 

 
Εικόνα 3.20.1 - Προβολή-Διαχείριση Τελικής Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 
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Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να προβάλει για συγκεκριμένο Υποέργο και 

Ειδικότητα την Τελική Έκθεση Ελέγχου. 

Προϋποθέσεις : 

Δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση για την Προβολή-Διαχείριση Τελικής Έκθεσης 

Ελέγχου Εποπτείας. 

Αποτελέσματα : 

Αν υπάρχει καταχωρημένη Τελική Έκθεση Ελέγχου στη ΒΔ, τότε εμφανίζονται τα 

στοιχεία της στην οθόνη. Ο χρήστης μπορεί αν θέλει να κάνει τροποποιήσεις σε αυτά. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Προβολής-Διαχείρισης Τελικής Έκθεσης Ελέγχου 

Εποπτείας. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο και την Ειδικότητα. 

3. Γίνεται αναζήτηση Τελικής Έκθεσης στη ΒΔ για τις επιλογές του χρήστη και 

εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία της [ΕΞ1]. 

4. Ο χρήστης μπορεί αν θέλει να διαχειριστεί τα στοιχεία αυτά. 

5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή [ΕΞ2]. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-Διαχείρισης 

Τελικής Έκθεσης, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν προβάλλεται καμία Τελική Έκθεση Ελέγχου και ο χρήστης επιστρέφει στο 

κεντρικό μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Κατά την αναζήτηση στη ΒΔ δε βρέθηκε καταχωρημένη Τελική Έκθεση. 

Αποτέλεσμα :  
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Εμφανίζεται στη οθόνη κενή εγγραφή και ο χρήστης μπορεί αν θέλει να 

καταχωρήσει Τελική Έκθεση Ελέγχου. 

[ΕΞ2] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που αποτύχει η 

καταχώρηση της Τελικής Έκθεσης Ελέγχου στη ΒΔ. 

Αποτέλεσμα : 

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια 

οθόνη. 

 

 
Εικόνα 3.20.2 - Προβολή-Διαχείριση Τελικής Έκθεσης Ελέγχου Εποπτείας 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

 

Οι έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων Απασχόλησης Εκπαιδευομένων είναι οι 

ίδιοι με αυτούς της προηγούμενη παραγράφου (3.19 Καταχώρηση Τελικής Έκθεσης 

Ελέγχου Εποπτείας). 
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3.21 Περίπτωση Χρήσης : Καταχώρηση Εντολών Πληρωμής 

 

 
Εικόνα 3.21.1 - Καταχώρηση Εντολών Πληρωμής 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. καταχωρεί για συγκεκριμένο Υποέργο Εντολές 

Πληρωμής. Οι εντολές αυτές έχουν τη μορφή δόσεων. Τα ποσά των δόσεων το 

εξαρτώνται από το εγκεκριμένο κόστος του Υποέργου και καθορίζονται από τις 

Παραμέτρους Έργου. 

Προϋποθέσεις : 

Για την καταχώρηση Εντολών Πληρωμής, δεν πρέπει να πληρείται κάποια 

προϋπόθεση.  

Αποτελέσματα : 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση Εντολών Πληρωμής, θα μπορεί το Οικονομικό 

Τμήμα του Ο.Α.Ε.Δ. να καταχωρήσει με τη σειρά του Εντάλματα Πληρωμών προς τις 

Εταιρίες (θα δούμε στη συνέχεια την περίπτωση χρήσης). 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης Εντολών Πληρωμής. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο για το οποίο θα καταχωρήσει Εντολή 

Πληρωμής. 

3. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο εισαγωγής νέων εγγραφών [ΕΞ1]. 

4. Στη φόρμα εμφανίζεται μία κενή εγγραφή που εισάγει τα στοιχεία για την 

Εντολή Πληρωμής. 

5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 
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Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της εισαγωγής νέας Εντολής 

Πληρωμής, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν καταχωρείται νέα Εντολή Πληρωμής και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό 

μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Ο χρήστης δεν έχει επιλέξει Υποέργο. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά. Ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη 

και πρέπει να επιλέξει Υποέργο για να επιχειρήσει νέα καταχώρηση. 

 

 
Εικόνα 3.21.2 - Καταχώρηση Εντολών Πληρωμής 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
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3.22 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Εντολών Πληρωμής 

 

 
Εικόνα 3.22.1 - Προβολή-Διαχείριση Εντολών Πληρωμής 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να προβάλει για συγκεκριμένο Υποέργο τις 

Εντολές Πληρωμής που έχουν καταχωρηθεί και να τις διαχειριστεί. 

Προϋποθέσεις : 

Για την Προβολή-Διαχείριση Εντολών Πληρωμής δεν απαιτείται κάποια 

προϋπόθεση.  

Αποτελέσματα : 

Γίνεται αναζήτηση στη ΒΔ  Εντολών Πληρωμής για το επιλεγμένο Υποέργο και 

εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία τους. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Προβολής-Διαχείρισης Εντολών Πληρωμής. 

2. Ο χρήστης επιλέγει Υποέργο. 

3. Εμφανίζονται στη οθόνη τα στοιχεία των καταχωρημένων Εντολών 

Πληρωμής [ΕΞ1]. 

4. Ο χρήστης διαχειρίζεται τα στοιχεία των Εντολών. 

5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-Διαχείρισης 

Εντολών Πληρωμής να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη. 

Αποτέλεσμα :  
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Δεν γίνεται Προβολή ή Διαχείριση Εντολής Πληρωμής και ο χρήστης επιστρέφει 

στο κεντρικό μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες Εντολές Πληρωμής στη ΒΔ. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν εμφανίζονται στην οθόνη εγγραφές. Ο χρήστης μπορεί να κάνει εισαγωγή 

νέας Εντολής Πληρωμής. 

 

 
Εικόνα 3.22.2 - Προβολή-Διαχείριση Εντολών Πληρωμής 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
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3.23 Περίπτωση Χρήσης : Καταχώρηση Ενταλμάτων Πληρωμής 

 

 
Εικόνα 3.23.1 - Καταχώρηση Ενταλμάτων Πληρωμής 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. καταχωρεί για συγκεκριμένο Υποέργο Εντάλματα 

Πληρωμής. Τα Εντάλματα Πληρωμής έχουν και αυτά τη μορφή δόσεων. Τα ποσά 

των Ενταλμάτων είναι τα ποσά των αντίστοιχων Εντολών Πληρωμής. 

Προϋποθέσεις : 

Για την καταχώρηση Ενταλμάτων Πληρωμής, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν 

καταχωρηθεί αντίστοιχες Εντολές Πληρωμής και οι εταιρίες προς τις οποίες θα γίνουν 

οι πληρωμές να έχουν ήδη εκδώσει αντίστοιχα τιμολόγια για να εισπράξουν τα ποσά.  

Αποτελέσματα : 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση Ενταλμάτων Πληρωμής, οι εταιρίες μπορούν να 

εισπράξουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης Ενταλμάτων Πληρωμής. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο για το οποίο θα καταχωρήσει Ένταλμα 

Πληρωμής. 

3. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο εισαγωγής νέων εγγραφών [ΕΞ1]. 

4. Στη φόρμα εμφανίζεται μία κενή εγγραφή που εισάγει τα στοιχεία για το 

Ένταλμα Πληρωμής. 

5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 
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Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της εισαγωγής νέου Εντάλματος 

Πληρωμής, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη εισαγωγής. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν καταχωρείται νέο Ένταλμα Πληρωμής και ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό 

μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Ο χρήστης δεν έχει επιλέξει Υποέργο. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της καταχώρησης σταματά. Ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη 

και πρέπει να επιλέξει Υποέργο για να επιχειρήσει νέα καταχώρηση. 

 
Εικόνα 3.23.2 - Καταχώρηση Ενταλμάτων Πληρωμής 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
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3.24 Περίπτωση Χρήσης : Προβολή-Διαχείριση Ενταλμάτων Πληρωμής 

 

 
Εικόνα 3.24.1 - Προβολή-Διαχείριση Ενταλμάτων Πληρωμής 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. προβάλει για συγκεκριμένο Υποέργο τα Εντάλματα 

Πληρωμής που έχουν καταχωρηθεί. 

Προϋποθέσεις : 

Για την Προβολή-Διαχείριση Ενταλμάτων Πληρωμής δεν απαιτείται κάποια 

προϋπόθεση. 

Αποτελέσματα : 

Γίνεται αναζήτηση στη ΒΔ για να βρεθούν καταχωρημένα Εντάλματα Πληρωμής 

για συγκεκριμένο Υποέργο. Αν βρεθούν εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία τους.  

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Προβολής-Διαχείρισης Ενταλμάτων Πληρωμής. 

2. Ο χρήστης Υποέργο. 

3. Στη φόρμα εμφανίζονται τα Εντάλματα Πληρωμής που έχουν καταχωρηθεί 

για το συγκεκριμένο Υποέργο [ΕΞ1]. 

4. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία τους και να τα 

αποθηκεύσει. 

5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Προβολής-Διαχείρισης 

Εντάλματος Πληρωμής, να ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη. 
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Αποτέλεσμα :  

Δε γίνεται καμία τροποποίηση σε Ένταλμα Πληρωμής και ο χρήστης επιστρέφει 

στο κεντρικό μενού επιλογών. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Δεν έχουν καταχωρηθεί Εντάλματα Πληρωμής για το επιλεγμένο Υποέργο.  

Αποτέλεσμα :  

Δεν εμφανίζονται εγγραφές. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει νέο Ένταλμα 

Πληρωμής. 

 
Εικόνα 3.24.2 - Προβολή-Διαχείριση Ενταλμάτων Πληρωμής 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

Ανάπτυξη Μηχανογραφικού Συστήματος για την Κατάρτιση Ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 - 98 - 



 

3.25 Περίπτωση Χρήσης : Παρακολούθηση Υποέργου 

 

 
Εικόνα 3.25.1 - Παρακολούθηση Υποέργου 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί για κάθε υποέργο (για το Φυσικό και 

Οικονομικό αντικείμενο), ο υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να παρακολουθήσει και 

να ελέγξει την πορεία υλοποίησής του. Έτσι μπορεί να διαπιστώσει κατά πόσο ο 

Ο.Α.Ε.Δ. έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς τους ιδιωτικούς φορείς (ή το 

αντίστροφο), ώστε να προχωρήσει όπως είδαμε προηγουμένως, στην έκδοση 

αντίστοιχων εντολών και ενταλμάτων πληρωμών. 

Προϋποθέσεις : 

Για την Παρακολούθηση Υποέργου, δε χρειάζεται κάποια προϋπόθεση.  

Αποτελέσματα : 

Ο χρήστης με βάση το αποτέλεσμα των ελέγχων προχωράει στις ανάλογες 

ενέργειες και διαδικασίες για την τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών (από ή προς 

τον Ο.Α.Ε.Δ.), εφόσον προκύπτουν. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η οθόνη Παρακολούθησης Υποέργου. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Υποέργο του οποίου την πορεία θέλει να ελέγξει. 

3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν το Φυσικό και 

Οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου. Πρόκειται για τα στοιχεία που έχουν 

κατατεθεί από τους αντίστοιχους ιδιωτικούς φορείς και στη συνέχεια έχουν 

επεξεργαστεί και καταχωρήσει οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. στο σύστημα , 
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μέσα από τις διαδικασίες που αναλύθηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους. 

4. Το σύστημα επεξεργάζεται όλες αυτές τις πληροφορίες και εφόσον 

προκύπτει οικονομική υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Δ. προς τις εταιρίες, προτείνει 

στο χρήστη τον τύπος της (1η – 2η – 3η - Εξόφληση) και το ποσό. Ανάλογα 

με τις συνθήκες, υπάρχει περίπτωση να προκύπτει αρνητικό ποσό, οπότε η 

εταιρία οφείλει να επιστρέψει χρήματα στον Ο.Α.Ε.Δ. 

 

 

Ανάπτυξη Μηχανογραφικού Συστήματος για την Κατάρτιση Ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 - 100 -



 

 
Εικόνα 3.25.2 - Παρακολούθηση Υποέργου 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 

 

 

Στο επόμενο Διάγραμμα Δραστηριότητας, απεικονίζεται ο γενικός έλεγχος που 

γίνεται από το σύστημα, προκειμένου να καθοριστεί αν και ποια δόση (1η – 2η – 3η – 

4η) οφείλει ο Ο.Α.Ε.Δ. προς τις εταιρίες. 
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Εικόνα 3.25.3 - Παρακολούθηση Υποέργου 
 Έλεγχος Υποχρέωσης Δόσεων 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 
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Στη συνέχεια αναλύονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι έλεγχοι που γίνονται για την 

κάθε δόση. 

 

 
Εικόνα 3.25.4 - Παρακολούθηση Υποέργου 
 Έλεγχος Υποχρέωσης 1ης Δόσης 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 
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Εικόνα 3.25.5 - Παρακολούθηση Υποέργου 
 Έλεγχος Υποχρέωσης 2ης Δόσης 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 
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Εικόνα 3.25.6 - Παρακολούθηση Υποέργου 
 Έλεγχος Υποχρέωσης 3ης Δόσης 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας  
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Εικόνα 3.25.7 - Παρακολούθηση Υποέργου 
 Έλεγχος Υποχρέωσης 4ης Δόσης 
 Διάγραμμα Δραστηριότητας 
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3.26 Περίπτωση Χρήσης : Κατάσταση Δόσεων Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 

 

 
Εικόνα 3.26.1 - Κατάσταση Δόσεων Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 
  Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Πρόκειται για μία λειτουργία του συστήματος παρόμοια με την Παρακολούθηση 

Υποέργου που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Η διαφορά είναι ότι σε 

αυτή την περίπτωση ο χρήστης επιλέγει Έργο Ο.Α.Ε.Δ.. Έτσι λοιπόν, τα στοιχεία, οι 

έλεγχοι και τα αποτελέσματα που προκύπτουν (για το Φυσικό και Οικονομικό 

αντικείμενο), αφορούν όλα τα Υποέργα του συγκεκριμένου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. . 

Προϋποθέσεις : 

Για τον έλεγχο της Κατάστασης Δόσεων Έργου Ο.Α.Ε.Δ., δε χρειάζεται κάποια 

προϋπόθεση.  

Αποτελέσματα : 

Ο χρήστης με βάση το αποτέλεσμα των ελέγχων για το σύνολο των Υποέργων 

του επιλεγμένου Έργου Ο.Α.Ε.Δ., βλέπει για ποια από αυτά ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι 

υπόχρεος προς τις εταιρίες. Μπορεί να προχωρήσει στην εκτύπωση επιλεγμένων 

εγγραφών της φόρμας καθώς και να δημιουργήσει γι’αυτές αυτόματα Εντολές 

Πληρωμών. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η οθόνη Κατάστασης Δόσεων Έργου Ο.Α.Ε.Δ.. 

2. Ο χρήστης επιλέγει το Έργο Ο.Α.Ε.Δ. για το οποίο θέλει να γίνει έλεγχος 

για την πορεία όλων των Υποέργων του. 

3. Για κάθε Υποέργο που προκύπτει πως ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι οικονομικά 

υπόχρεος, εμφανίζεται μία εγγραφή με τα στοιχεία της οφειλής. 

4. Ο χρήστης επιλέγει ποιες από αυτές τις εγγραφές θέλει να εκτυπωθούν 

από το σύστημα. 
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5. Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο εκτύπωσης [ΕΝ1]. 

6. Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση, επιλέγει αν θέλει να δημιουργήσει 

αντίστοιχες Εντολές Πληρωμών [ΕΝ2]. 

7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή [ΕΞ2]. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Κατάσταση Δόσεων Έργου 

Ο.Α.Ε.Δ. να ακυρώσει τη διαδικασία κλείνοντας την αντίστοιχη φόρμα. 

Αποτέλεσμα :  

Ο χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού επιλογών χωρίς να εκτυπώσει ή να 

δημιουργήσει Εντολές Πληρωμών. 

[ΕΝ1] :  

Ο χρήστης ακυρώνει την εκτύπωση των δόσεων. 

Αποτέλεσμα :  

Η εκτύπωση ακυρώνεται και ο χρήστης παραμένει στη φόρμα της Κατάστασης 

Δόσεων. 

[ΕΝ2] :  

Ο χρήστης ακυρώνει την δημιουργία Εντολών Πληρωμής. 

Αποτέλεσμα :  

Ο χρήστης παραμένει στη φόρμα της Κατάστασης Δόσεων χωρίς να 

δημιουργηθούν στη ΒΔ Εντολές Πληρωμής. 

Ροές Εξαιρέσεων: 

[ΕΞ1] :  

Εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα λάθους, σε περίπτωση που αποτύχει η 

δημιουργία των Εντολών Πληρωμής στη ΒΔ. 

Αποτέλεσμα :  

Η διαδικασία της ενημέρωσης σταματά και ο χρήστης παραμένει στην ίδια οθόνη. 
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Όπως είπαμε, οι έλεγχοι που εκτελούνται και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που 

προκύπτουν, είναι όμοιες όπως και στην Παρακολούθηση Υποέργου (αν και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν παρουσιάζονται στο χρήστη το ίδιο αναλυτικά). 

Για το λόγο αυτό, δεν παρουσιάζονται ξανά τα διαγράμματα Ακολουθίας και 

Δραστηριότητας. Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στα αντίστοιχα διαγράμματα της 

προηγούμενης παραγράφου (εικόνες 3.14.2 έως 3.14.7). 

 

 

 

3.27 Περίπτωση Χρήσης : Διαχείριση Χρηστών Συστήματος 

 

 
Εικόνα 3.27.1 – Διαχείριση Χρηστών Συστήματος 
 Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης 

 

Σύντομη Περιγραφή :  

Γίνεται εισαγωγή των εξουσιοδοτημένων χρηστών του συστήματος και διαχείριση 

των δικαιωμάτων τους. 

Προϋποθέσεις : 

Για την Διαχείριση Χρηστών δε χρειάζεται κάποια προϋπόθεση, εκτός από την 

πρώτη φορά που θα τρέξει το σύστημα, οπότε και θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί 

από πριν στη ΒΔ ένας προσωρινός χρήστης που θα χαρακτηριστεί ως Διαχειριστής.  

Αποτελέσματα : 

Μετά την Διαχείριση Χρηστών και των δικαιωμάτων τους, εξασφαλίζεται ότι μόνο 

οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες 

φόρμες και διαδικασίες του συστήματος. 

Κύρια Ροή Αλληλεπιδράσεων : 

1. Εμφανίζεται η φόρμα Διαχείρισης Χρηστών. 
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2. Ο Διαχειριστής εισάγει ένα νέο χρήστη. 

3. Εισάγει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. 

4. Εισάγει τα στοιχεία πρόσβασης του χρήστη. 

5. Ο Διαχειριστής επιλέγει τους ρόλους του χρήστη (μπορεί να έχει 

περισσότερους από έναν). 

6. Ο Διαχειριστής πιέζει το πλήκτρο αποθήκευσης. 

7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ότι καταχωρήθηκε με επιτυχία 

η εγγραφή. 

Εναλλακτικές Ροές : 

Γενικά, ο χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της Διαχείρισης Χρηστών, να 

ακυρώσει τη διαδικασία βγαίνοντας από την οθόνη Διαχείρισης. 

Αποτέλεσμα :  

Δεν γίνεται καμία ενημέρωση για τα στοιχεία και τα δικαιώματα των χρηστών και ο 

χρήστης επιστρέφει στο κεντρικό μενού επιλογών. 

 

 
Εικόνα 3.27.2 - Διαχείριση Χρηστών Συστήματος 
 Διάγραμμα Ακολουθίας 
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3.28 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται η παρουσίαση και ο σχολιασμός των οντοτήτων και των 

σχέσεων μεταξύ τους, όπως σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για να αποτελέσουν το 

τελικό μοντέλο δεδομένων, πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε το πληροφοριακό 

σύστημα. 

Για κάθε οντότητα παρουσιάζονται υπό μορφή πίνακα :  

 

• τα πεδία της (αναφέρεται και το όνομα στο φυσικό αρχείο της ΒΔ) 

• ο τύπος δεδομένων τους 

• αν είναι πρωτεύοντα (primary keys - PK) ή ξένα κλειδιά (foreign keys - FK) 

• σε περίπτωση που είναι ξένα κλειδιά, τότε αναφέρονται οι οντότητες 

αναφοράς των ξένων κλειδιών και τα αντίστοιχα πεδία αναφοράς. 

 

Η παρουσίαση αυτή συνοδεύεται στο βαθμό που είναι απαραίτητο και από ένα 

σύντομο σχολιασμό των οντοτήτων καθώς και των κυριότερων πεδίων τους. 

Στο τέλος της ενότητας, παρατίθεται και το διάγραμμα των οντοτήτων και των 

συσχετίσεων του Μοντέλου Δεδομένων. 

 
 
 
3.28.1 Οντότητα : Νομός 

 

Στην οντότητα Νομός καταχωρούνται οι Νομοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στο Σύστημα. 

 

 
Οντότητα : Νομός (nomoi) 

Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 
Αναφοράς 

Πεδίο 
Αναφοράς 

Κωδικός 
(id) 

varchar(3) ΝΑΙ ΟΧΙ   

Περιγραφή 
(description) 

varchar(30) ΟΧΙ ΟΧΙ   
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3.28.2 Οντότητα : Εταιρία 

 

Στην οντότητα Εταιρία καταχωρούνται τα επαγγελματικά στοιχεία των εταιριών για 

να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες του Ο.Α.Ε.Δ.. 

 

Οντότητα : Εταιρία (etairies) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός 
(id) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Επωνυμία 
(eponymia) 

varchar(50) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Κωδικός Νομού 
(nomos_id) 

varchar(3) ΟΧΙ ΝΑΙ Νομός Κωδικός 

Α.Φ.Μ. 
(afm) 

varchar(9) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Δ.Ο.Υ 
(doy) 

varchar(30) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Διεύθυνση 
(dieythinsi) 

varchar(60) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ταχυδρομικός Κώδικας 
(zipcode) 

varchar(10) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τηλέφωνο 
(thlefono) 

varchar(30) ΟΧΙ ΟΧΙ   

ΦΑΞ 
(fax) 

varchar(15) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Αλληλογραφίας 
(email) 

varchar(30) ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 
 
 
3.28.3 Οντότητα : Έργο Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Εδώ καταχωρούνται τα Έργα που προκηρύσσει ο Ο.Α.Ε.Δ. 

 
 

Οντότητα : Έργο Ο.Α.Ε.Δ. (oaed_erga) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός 
(id) 

varchar(5) ΝΑΙ ΟΧΙ   
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Περιγραφή 
(description) 

varchar(50) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Κωδικός Νομού 
(nomos_id) 

varchar(3) ΟΧΙ ΝΑΙ Νομός Κωδικός 
Νομού 

Ένδειξη αν είναι 
τρέχον έργο 
(is_current_flag) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη αν έχει κλείσει 
το έργο 
(is_closed_flag) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη αν είναι έργο 
με default 
παραμέτρους 
(is_default) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

 
 
3.28.4 Οντότητα : Γενικοί Παράμετροι Έργων Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Εδώ καταχωρούνται οι Γενικοί Παράμετροι με τις αρχικές τιμές που τηρούνται από 

το σύστημα και αφορούν τα Έργα που προκηρύσσει ο Ο.Α.Ε.Δ. 

Στο πεδίο type αποθηκεύεται ο τύπος της παραμέτρου, αν είναι δηλαδή ποσοτική 

ή ποσοστιαία, ενώ στο πεδίο def_value υπάρχει η αρχική τιμή της κάθε παραμέτρου. 

 

 
 

Οντότητα : Γενικοί Παράμετροι Έργων Ο.Α.Ε.Δ. (parameters_defaults) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός 
(id) 

varchar(3) ΝΑΙ ΟΧΙ   

Περιγραφή 
(description) 

varchar(200) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τύπος Παραμέτρου 
(Type) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αρχική Τιμή 
(def_value) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   
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3.28.5 Οντότητα : Παράμετροι Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Εδώ καταχωρούνται οι παράμετροι του κάθε μεμονωμένου Έργου που 

προκηρύσσει ο Ο.Α.Ε.Δ. Είναι ουσιαστικά οι κανόνες που ρυθμίζουν τις διαδικασίες 

του συστήματος και καθορίζουν τη συμπεριφορά του. 

 
 

Οντότητα : Παράμετροι Έργου Ο.Α.Ε.Δ (oaed_erga_parameters) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός Έργου 
Ο.Α.Ε.Δ. 
(oaed_ergo_id) 

varchar(5) ΝΑΙ ΝΑΙ Έργο Ο.Α.Ε.Δ. Κωδικός Έργου 
Ο.Α.Ε.Δ. 

Κωδικός Παραμέτρου 
(param_id) 

varchar(3) ΝΑΙ ΝΑΙ Γενικοί 
Παράμετροι 

Κωδικός 
Παραμέτρου 

Τιμή Παραμέτρου 
(param_value) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 

 

 

3.28.6 Οντότητα : Μεγάλο Τεχνικό Έργο 

 

Εδώ καταχωρούνται τα Μεγάλα Τεχνικά Έργα στα πλαίσια των οποίων γίνονται 

τα προγράμματα κατάρτισης . 

 
 

Οντότητα : Μεγάλο Τεχνικό Έργο (texnika_erga) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός 
(id) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Περιγραφή 
(description) 

varchar(50) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Προϋπολογισμός 
(proypologismos) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   
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3.28.7 Οντότητα : Νομοί Μεγάλου Τεχνικού Έργου 

 

Εδώ καταχωρούνται οι νομοί υλοποίησης κάθε Μεγάλου Τεχνικού Έργου. 

 

Οντότητα : Νομοί Μεγάλου Τεχνικού Έργου (texnika_erga_nomoi) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός Μεγάλου 
Τεχνικού Έργου 
(texniko_ergo_id) 

int ΝΑΙ ΝΑΙ Μεγάλο 
Τεχνικό Έργο

Κωδικός Μεγάλου 
Τεχνικού Έργου 

Κωδικός Νομού 
(nomos_id) 

varchar(3) ΝΑΙ ΝΑΙ Νομός Κωδικός Νομού 

 
 

 

3.28.8 Οντότητα : Δαπάνη 

 

Είναι στην ουσία μια μορφή λογιστικού σχεδίου, με όλες τις επιτρεπτές δαπάνες 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες του Πληροφοριακού συστήματος. 

 

Οντότητα : Δαπάνη (dapanes) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός 
(id) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Λογιστικός Κωδικός 
(kodikos) 

varchar(40) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Περιγραφή 
(description) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   

1βάθμιος 
Λογιστικός Κωδικός 
(parent_kodikos) 

varchar(2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Βαθμός 
(level) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   
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3.28.9 Οντότητα : Ειδικότητα 

 

Καταχωρούνται όλες οι επιτρεπτές ειδικότητες κατάρτισης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες του Πληροφοριακού συστήματος. 

 

Οντότητα : Ειδικόττα (eidikotites) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός 
(id) 

varchar(3) ΝΑΙ ΟΧΙ   

Περιγραφή 
(description) 

varchar(70) ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 

 

3.28.10  Οντότητα : Πρόταση 

 
Εδώ καταχωρούνται οι υποψήφιες προτάσεις που κατατίθενται από τους 

ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. 
 
 

Οντότητα : Πρόταση (protaseis) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός Έργου 
Ο.Α.Ε.Δ. 
(oaed_ergo_id) 

varchar(5) ΟΧΙ ΝΑΙ Έργο Ο.Α.Ε.Δ. Κωδικός Έργου 
Ο.Α.Ε.Δ. 

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 
(ar_protokoloy) 

varchar(10) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αύξων Αριθμός 
Πρότασης 
(aa) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός Μητρώου 
(ar_mitrwoy) 

varchar(10) ΝΑΙ ΟΧΙ   

Κωδικός Εταιρίας 
(etaireia_id) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Εταιρία Κωδικός Εταιρίας

Κωδικός Τεχνικού 
Έργου 
(texniko_ergo_id) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Μεγάλο Τεχνικό 
Έργο 

Κωδικός Μεγάλου 
Τεχνικού Έργου

Τύπος Ενέργειας 
(typos_energeias) 

int  ΟΧΙ ΟΧΙ   
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Ένδειξη 
Διακρατικής 
Ενέργειας 
(is_diakratiki) 

int  ΟΧΙ ΟΧΙ   

Συνανάδοχοι 
(synanadoxoi) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Υπεργολάβοι 
(ypergolaboi) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   

ΚΕΚ θεωρητικής 
εκπαίδευσης 
(kek) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός 
Απασχολούμενων 
(ar_apasx) 

Int  ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός 
Εκπαιδευόμενων 
(ar_ekpaid) 

Int  ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός 
Προσληφθέντων 
(ar_prosl) 

Int  ΟΧΙ ΟΧΙ   

Προτεινόμενος 
Προϋπολογισμός 
(proyp_offered) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 
(proyp_approved) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Προτεινόμενος 
Προϋπολογισμός 
Α’ Υλών 
(proyp_a_offered) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 
Α’ Υλών 
(proyp_a_approved
) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Μέσο Κόστος 
Πρότασης 
(meso_kostos) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη Έγκρισης 
(egrish) 

Int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Βαθμολογία 
Πρότασης 
(bathmologia) 

Int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Λόγοι Απόρριψης 
(logoi_aporipshs) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Σχόλια 
(sxolia) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   
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3.28.11  Οντότητα : Δαπάνη Πρότασης 

 

Εδώ καταχωρούνται οι δαπάνες της κάθε υποψήφιας πρότασης. Η επιλογή τους 

βέβαια γίνεται από το σύνολο των δυνατών δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στο 

σύστημα. 
 

 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Αριθμός Μητρώου 
Πρότασης 
(ar_mit_prot) 

varchar(10) ΝΑΙ ΝΑΙ Πρόταση Αριθμός Μητρώου 
Πρότασης 

Κωδικός Δαπάνης 
(id_dapanhs) 

int ΝΑΙ ΝΑΙ Δαπάνη Κωδικός Δαπάνης

Προϋπολογισμός 
Δαπάνης 
(proyp_protashs) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τελικός 
Προϋπολογισμός 
Δαπάνης 
(proyp_final) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 

 

3.28.12  Οντότητα : Ειδικότητα Πρότασης 

 

Εδώ καταχωρούνται οι ειδικότητες της κάθε υποψήφιας πρότασης. Η επιλογή 

τους βέβαια γίνεται από το σύνολο των δυνατών ειδικοτήτων που έχουν καταχωρηθεί 

στο σύστημα. 
 

Οντότητα : Ειδικότητα Πρότασης (protasi_eidikotites) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Αριθμός Μητρώου 
Πρότασης 
(protasi_ar_mhtrwoy) 

varchar(10) ΝΑΙ ΝΑΙ Πρόταση Αριθμός Μητρώου 
Πρότασης 

Κωδικός Ειδικότητας 
(eidikotita_id) 

varchar(3) ΝΑΙ ΝΑΙ Ειδικότητα Κωδικός 
Ειδικότητας 
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Προτεινόμενος 
Αριθμός 
Εκπαιδευόμενων 
(protinomenoi_ekp) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Εγκεκριμένος 
Αριθμός 
Εκπαιδευόμενων 
(egekrimenoi_ekp) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Προτεινόμενες 
Ώρες Θεωρίας 
(protinomenh_theoria) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Εγκεκριμένενες 
Ώρες Θεωρίας 
(egekrimenh_theoria) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Προτεινόμενες 
Ώρες Πρακτικής 
(protinomenh_praktikh) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Εγκεκριμένες Ώρες 
Πρακτικής 
(egekrimenh_praktikh) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 

 

3.28.13 Οντότητα : Υποέργο 

 

Εδώ υπάρχουν τα υποέργα του συστήματος, που είναι στην ουσία οι εγκεκριμένες 

προτάσεις υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης. 
 

Οντότητα : Υποέργο (ypoerga) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Εσωτερικός Κωδικός 
Υποέργου  
(id) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Ειδικός Κωδικός 
Υποέργου 
(kodikos) 

varchar(10) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Κωδικός 
Έργου Ο.Α.Ε.Δ. 
(oaed_ergo_id) 

varchar(5) ΟΧΙ ΝΑΙ Έργο Ο.Α.Ε.Δ. Κωδικός Έργου 
Ο.Α.Ε.Δ. 

Αυτόματος 
Αύξων Αριθμός 
Έγκρισης 
(aa) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Περιγραφή Υποέργου 
(description) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   
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Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
του Υποέργου 
(ypeythinos) 

varchar(50) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός Μητρώου 
Πρότασης 
(ar_mht_protashs) 

varchar(10) ΟΧΙ ΝΑΙ Πρόταση Αριθμός 
Μητρώου 

Κωδικός Εταιρίας 
(etaireia_id) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Εταιρία Κωδικός Εταιρίας

Κωδικός Μεγάλου 
Τεχνικού Έργου 
(texniko_ergo_id) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Μεγάλο Τεχνικό 
Έργο 

Κωδικός Μεγάλου 
Τεχνικού Έργου

ΚΕΚ Υλοποίησης 
Θεωρητικής 
Εκπαίδευσης 
(kek) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Μέσο Ωριαίο 
Κόστος Υποέργου 
(meso_wriaio_kostos) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Σύνολο 
Εκπαιδευόμενων 
(synolo_ekpaid) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Σύνολο Ωρών 
(Θεωρία-Πρακτική) 
(synolo_wrwn) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Συνολικό Κόστος 
Υποέργου 
(synolo_kostos) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Συνολικό Κόστος 
Α’ Υλών 
(a_yles_kostos) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τελικό Σύνολο 
Εκπαιδευόμενων 
(teliko_synolo_ekpaid) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τελικό Σύνολο 
Ωρών 
(teliko_synolo_wrwn) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τελικό Κόστος 
(teliko_synolo_kostos) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Υποχρέωση σε 
Προσλήψεις 
(hire_obligation) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τελικός Αριθμός 
Προσλήψεων 
(hired_final) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   
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3.28.14  Οντότητα : Πρόγραμμα Κατάρτισης Υποέργου 

 
Εδώ καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση ενός 

Προγράμματος Κατάρτισης ενός Υποέργου. 
 

 

Οντότητα : Πρόγραμμα Κατάρτισης Υποέργου (ypoergo_programmata) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός Υποέργου 
(ypoergo_id) 

int ΝΑΙ ΝΑΙ Υποέργο Κωδικός 
Υποέργου 

Κωδικός Ειδικότητας 
(eidikotita_id) 

varchar(3) ΝΑΙ ΝΑΙ Ειδικότητα Κωδικός 
Ειδικότητας 

Ώρες θεωρίας 
(wres_theorias) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ώρες Πρακτικής 
(wres_praktikhs) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία Έναρξης 
(hmnia_enarxhs) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός 
Εκπαιδευόμενων 
(ekpaideyomenoi) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη Ολοκλήρωσης 
(ended_flag) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία Έναρξης 
(date_started) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης 
(date_ended) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τελικός Αριθμός 
Ωρών Θεωρίας 
(wres_theorias_final) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τελικός Αριθμός 
Ωρών Πρακτικής 
(wres_praktikhs_final) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τελικός Συνολικός 
Αριθμός Ωρών 
(total_wres_final) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τελικός Αριθμός 
Εκπαιδευόμενων 
(ekpaid_final) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη Αποδεκτού 
Προγράμματος 
(apodekto) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία Έκθεσης 
Ολοκλήρωσης 
(ekth_olokl_date) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   
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Αριθμός 
Προσληφθέντων 
Εκπαιδευόμενων 
(prosl_ekpaid) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 

 

3.28.15 Οντότητα : Εκπαιδευόμενος σε Πρόγραμμα Υποέργου 

 

Στον πίνακα αυτό, καταχωρούνται κάποια προσωπικά στοιχεία του 

εκπαιδευόμενου σε πρόγραμμα ενός Υποέργου. 

 

 

Οντότητα : Εκπαιδευόμενος σε Πρόγραμμα Υποέργου 
(ypoergo_progr_ekpaid) 

Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 
Αναφοράς 

Πεδίο 
Αναφοράς 

Κωδικός Υποέργου 
(ypoergo_id) 

int ΝΑΙ ΝΑΙ Κωδικός 
Υποέργου 

Κωδικός Ειδικότητας 
(eidikotita_id) 

varchar(3) ΝΑΙ ΝΑΙ

Πρόγραμμα 
Κατάρτισης 
Υποέργου Κωδικός 

Ειδικότητας 
Αύξων Αριθμός 
Εκπαιδευόμενου 
(aa) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Επώνυμο 
(lastname) 

varchar(30) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Όνομα 
(firstname) 

varchar(20) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Φύλο 
(fylo) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ηλικία 
(hlikia) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Χρόνος ανεργείας 
(xronos_anergeias) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Α.Φ.Μ. 
(afm) 

varchar(9) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Δελτίο Ταυτότητας 
(taytothta) 

varchar(10) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Διεύθυνση Κατοικίας 
(dieythinsi) 

varchar(50) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
(thlefwno) 

varchar(30) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη Ολοκλήρωσης 
της Εκπαίδευσης 
(completed_flag) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   
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Ώρες Θεωρίας 
(wres_thewrias) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ώρες Πρακτικής 
(wres_praktikhs) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη πρόσληψης 
(hired) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία Πρόσληψης 
(hire_date) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Διάρκεια Πρόσληψης 
σε Μήνες 
(hired_months) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός Μισθών 
(total_misthia) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 

 

3.28.16  Οντότητα : Έκθεση Προγράμματος Υποέργου 

 

Στον πίνακα αυτό, καταχωρούνται οι εκθέσεις που γίνονται υπό μορφή ελέγχου 

για τα προγράμματα των Υποέργων. 
 

Οντότητα : Έκθεση Προγράμματος Υποέργου (ypoergo_progr_ektheseis) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός Έκθεσης 
(id) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Κωδικός Υποέργου 
(ypoergo_id) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Κωδικός 
Υποέργου 

Κωδικός Ειδικότητας 
(eidikotita_id) 

varchar(3) ΟΧΙ ΝΑΙ
Πρόγραμμα 
Υποέργου Κωδικός 

Ειδικότητας 
Ημερομηνία Σύνταξης 
της Έκθεσης 
(hmnia_ektheshs) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη Ελέγχου 
της Θεωρίας 
(thewria_ok) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη Ελέγχου 
της Πρακτικής 
(praktikh_ok) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Το Αποτέλεσμα 
της Έκθεσης 
(Θετικό ή Άρνητικό) 
(Apotelesma) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη αν είναι 
Τελική Έκθεση 
(Teliko) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   
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Γενικά Σχόλια 
(sxolia) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 
 

3.28.17  Οντότητα : Μηνιαίο Δελτίο Υποέργου 

 

Πρόκειται ουσιαστικά για μηνιαίες αναφορές της εξέλιξης του Υποέργου, σε ότι 

αφορά το Φυσικό Αντικείμενό του. 
 

Οντότητα : Μηνιαίο Δελτίο Υποέργου (ypoergo_mhniaia_deltia) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός Υποέργου 
(ypoergo_id) 

int ΝΑΙ ΝΑΙ Υποέργο Κωδικός 
Υποέργου 

Μήνας Αναφοράς 
του Δελτίου 
(mhnas) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία σύνταξης 
του Δελτίου 
(hmnia) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ο αριθμός των 
Εκπαιδευόμενων 
(ekpaideyomenoi) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ώρες Θεωρίας 
(wres_theorias) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ώρες Πρακτικής 
(wres_praktikhs) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 
 
 

3.28.18  Οντότητα : Δαπάνη Μηνιαίου Δελτίου Υποέργου 

 

 

Εδώ γίνεται η ανάλυση των δαπανών των εταιριών στις μηνιαίες αναφορές της 

εξέλιξης του Υποέργου, δηλαδή το Οικονομικό Αντικείμενό του. 
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Οντότητα : Μηνιαίο Δελτίο Δαπανών Υποέργου (ypoergo_mhn_delt_dap) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός Υποέργου
(ypoergo_id) 

int ΝΑΙ ΝΑΙ Κωδικός 
Υποέργου 

Μήνας Δελτίου 
(mhnas) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ
Μηνιαίο Δελτίο 
Υποέργου Μήνας Αναφοράς

του Δελτίου 
Κωδικός Δαπάνης 
(dapanh_id) 

int ΝΑΙ ΝΑΙ Δαπάνη Κωδικός Δαπάνης

Ποσό 
(poso) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 

 

3.28.19  Οντότητα : Εκκαθάριση Δαπανών Υποέργου 

 

Εδώ γίνεται η εισαγωγή των δαπανών των εταιριών που αποδεικνύονται μέσω 

τιμολογίων ή άλλων παραστατικών. 
 

Οντότητα : Εκκαθάριση Δαπανών Υποέργου (ypoergo_ekkath_dap) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός Εκκαθάρισης 
(id) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Κωδικός Υποέργου 
(ypoergo_id) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Υποέργο Κωδικός 
Υποέργου 

Κωδικός Δαπάνης 
(dapanh_id) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Δαπάνη Κωδικός 
Δαπάνης 

Μήνας Εκκαθάρισης 
(mhnas) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ποσό 
(poso) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός Παραστατικού 
(arithmos_timol) 

varchar(20) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία Παραστατικού
(hmnia_timol) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

Ανάπτυξη Μηχανογραφικού Συστήματος για την Κατάρτιση Ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 - 125 -



 

3.28.20  Οντότητα : Εντολή Πληρωμής 

 
Εδώ καταχωρούνται Εντολές Πληρωμής για συγκεκριμένο Υποέργο και για 

συγκεκριμένο Τύπο Πληρωμής (1η – 2η – 3η – 4η Δόση). 
 
 

Οντότητα : Εντολή Πληρωμής (entoles_plhrwmwn) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός 
(id) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Κωδικός Υποέργου 
(ypoergo_id) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Υποέργο Κωδικός 
Υποέργου 

Ημερομηνία Έκδοσης 
της Εντολής 
(hmnia) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Τύπος Πληρωμής 
(typos_plhrwmhs) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ποσό Πληρωμής 
(poso) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Σχόλια 
(sxolia) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Κωδικός Εντάλματος 
Πληρωμής 
(id_plhrwmhs) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Ένταλμα 
Πληρωμής 

Κωδικός 
Εντάλματος 
Πληρωμής 

Ποσό Ε.Κ.Τ. 
(poso_ekt) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ποσό Ο.Α.Ε.Δ. 
(poso_oaed) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 

 

3.28.21 Οντότητα : Ένταλμα Πληρωμής 

 

 

Εδώ καταχωρούνται από το Οικονομικό Τμήμα τα Εντάλματα Πληρωμών, αφού 

πρώτα πάρει τις αντίστοιχες Εντολές Πληρωμής από τη Δ.Σ.Ε.Κ. (Διεύθυνση 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) προς τις εταιρίες, οι οποίες με τη σειρά 

τους έχουν ήδη εκδώσει αντίστοιχο τιμολόγιο για να εισπράξουν τα ποσά. 
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Οντότητα : Ένταλμα Πληρωμής (plhrwmes) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός Εντάλματος 
Πληρωμής 
(id) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ
 

 

Κωδικός Υποέργου 
(ypoergo_id) 

int ΟΧΙ ΝΑΙ Υποέργο Κωδικός 
Υποέργου 

Τύπος Πληρωμής 
(typos_plhrwmhs) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία Εντάλματος 
Πληρωμής 
(hmnia) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός Παραστατικού 
Πληρωμής 
(ar_parast) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία  
Παραστατικού 
Πληρωμής 
(hmnia_parast) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αριθμός 
Παραστατικού Εταιρίας 
(ar_parast_etaireias) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία 
Παραστατικού Εταιρίας 
(hmnia_parast_etaireias) 

datetime ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ποσό Πληρωμής 
(poso) 

decimal(10,2) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Αιτιολογία 
(aitiologia) 

varchar(100) ΟΧΙ ΟΧΙ   

 

 

 

3.28.22  Οντότητα : Εκτύπωση Δόσεων 

 

Κρατάει τις εκτυπώσεις που έχουν γίνει για πληρωμές προς τους φορείς. 

 

Οντότητα : Εκτύπωση Δόσεων (ektyposeis_dosewn) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Κωδικός 
(id) 

int ΝΑΙ ΟΧΙ   

Ημερομηνία – Ώρα datetime 
εκτύπωσης 
(print_date_time) 

ΟΧΙ ΟΧΙ   
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3.28.23  Οντότητα : Χρήστης 

 

Είναι η οντότητα που αφορά στην ασφάλεια του συστήματος. Εδώ γίνεται η 

καταχώρηση των στοιχείων των χρηστών, καθώς και η διαχείριση των δικαιωμάτων 

τους στις διάφορες διαδικασίες του συστήματος. 

 
 

Οντότητα : Χρήστης (users) 
Πεδίο Τύπος PK FK Οντότητα 

Αναφοράς 
Πεδίο 

Αναφοράς 
Όνομα Χρήστη 
(id) 

varchar(10) ΝΑΙ ΟΧΙ   

Κωδικός Χρήστη 
(pswd) 

varchar(10) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη Διαχειριστής 
(dba_role) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη Δ.Σ.Ε.Κ. 
(dsek_role) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη  
Οικονομικό Τμήμα 
(oikonomiko_role) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Ένδειξη Τμήμα 
Διεθνών Σχέσεων 
(ds_role) 

int ΟΧΙ ΟΧΙ   

Επώνυμο Χρήστη 
(epitheto) 

varchar(50) ΟΧΙ ΟΧΙ   

Όνομα Χρήστη 
(onoma) 

varchar(30) ΟΧΙ ΟΧΙ   

 



3.28.24 E-R Διάγραμμα 
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3.28.25 Μοντέλο Βάσης Δεδομένων 
eidikotita_id = eidikotita_id
ypoergo_id = ypoergo_id

id = ypoergo_id

id = eidikotita_id

eidikotita_id = eidikotita_id
ypoergo_id = ypoergo_id

id = ypoergo_id

mhnas = mhnas
ypoergo_id = ypoergo_idid = dapanh_id

id = ypoergo_id

id = dapanh_id

id = texniko_ergo_id

ar_mitrwoy = ar_mht_protashs

id = etaireia_id

id = oaed_ergo_id

id = texniko_ergo_id

id = nomos_id

ar_mitrwoy = protasi_ar_mhtrwoy

id = eidikotita_id

ar_mitrwoy = ar_mit_prot

id = id_dapanhs

id = texniko_ergo_id

id = oaed_ergo_id

id = etaireia_id

id = ypoergo_id

id = param_id

id = oaed_ergo_id

id = nomos_id

id = ypoergo_id
id = id_plhrwmhs

ektyposeis_dosewn
id <pk> int
print_date_time datetime

users
id <pk> varchar(10)
pswd varchar(10)
dba_role int
dsek_role int
oikonomiko_role int
ds_role int
epitheto varchar(50)
onoma varchar(30)

dapanes
id <pk> int
kodikos varchar(40)
description varchar(100)
parent_kodikos varchar(2)
level int

protasi_dapanes
ar_mit_prot <pk,fk> varchar(10)
id_dapanhs <pk,fk> int
proyp_protashs
proyp_final

decimal(10,2)
decimal(10,2)

ypoergo_ekkath_dap
id <pk> int
ypoergo_id <fk> int
dapanh_id <fk> int
mhnas int
poso decimal(10,2)
arithmos_timol varchar(20)
hmnia_timol datetime

ypoergo_mhn_delt_dap
ypoergo_id <pk,fk> int
mhnas <pk,fk> int
dapanh_id <pk,fk> int
poso decimal(10,2)

eidikotites
id <pk> varchar(3)
description varchar(70)

protasi_eidikotites
protasi_ar_mhtrwoy <pk,fk> varchar(10)
eidikotita_id <pk,fk> varchar(3)
protinomenoi_ekp
egekrimenoi_ekp
protinomenh_theoria
egekrimenh_theoria
protinomenh_praktikh
egekrimenh_praktikh

int
int
int
int
int
int

ypoergo_programmata
ypoergo_id <pk,fk> int
eidikotita_id <pk,fk> varchar(3)
wres_theorias int
wres_praktikhs int
hmnia_enarxhs datetime
ekpaideyomenoi int
ended_flag int
date_started datetime
date_ended datetime
wres_theorias_final int
wres_praktikhs_final int
total_wres_final int
ekpaid_final int
apodekto int
ekth_olokl_date datetime
prosl_ekpaid int

ypoergo_progr_ekpaid
ypoergo_id <pk,fk> int
eidikotita_id <pk,fk> varchar(3)
aa <pk> int
lastname varchar(30)
firstname varchar(20)
fylo int
hlikia int
xronos_anergeias int
afm varchar(9)
taytothta varchar(10)
dieythinsi varchar(50)
thlefwno varchar(30)
completed_flag int
wres_thewrias int
wres_praktikhs int
hired int
hire_date datetime
hired_months int
total_misthia int

ypoergo_progr_ektheseis
id <pk> int
ypoergo_id <fk> int
eidikotita_id <fk> varchar(3)
hmnia_ektheshs datetime
thewria_ok int
praktikh_ok int
apotelesma int
teliko int
sxolia varchar(100)

nomoi
id <pk> varchar(3)
description varchar(30)

etaireies
id <pk> int
eponymia varchar(50)
nomos_id <fk> varchar(3)
afm varchar(9)
doy varchar(30)
dieythinsi varchar(60)
zipcode varchar(10)
thlefono varchar(30)
fax varchar(15)
email varchar(30)

texnika_erga_nomoi
texniko_ergo_id <pk,fk> int
nomos_id <pk,fk> varchar(3)

oaed_erga
id <pk> varchar(5)
description varchar(50)
is_current_flag int
is_closed_flag int
is_default int

oaed_erga_parameters
oaed_ergo_id <pk,fk> varchar(5)
param_id <pk,fk> varchar(3)
param_value decimal(10,2)

protaseis
oaed_ergo_id
ar_protokoloy
aa
ar_mitrwoy

<fk> varchar(5)
varchar(10)
int

<pk> varchar(10)
etaireia_id
texniko_ergo_id
typos_energeias
is_diakratiki
synanadoxoi
ypergolaboi
kek
ar_apasx
ar_ekpaid
ar_prosl
proyp_offered
proyp_approved
proyp_a_offered
proyp_a_approved
meso_kostos
egrish
bathmologia
logoi_aporipshs
sxolia

<fk> int
<fk> int

int
int
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
int
int
int
decimal(10,2)
decimal(10,2)
decimal(10,2)
decimal(10,2)
decimal(10,2)
int
int
varchar(100)
varchar(100)

ypoerga
id <pk> int
kodikos varchar(10)
oaed_ergo_id <fk> varchar(5)
aa int
description varchar(100)
ypeythinos varchar(50)
ar_mht_protashs <fk> varchar(10)
etaireia_id <fk> int
texniko_ergo_id <fk> int
kek varchar(100)
meso_wriaio_kostos decimal(10,2)
synolo_ekpaid int
synolo_wrwn decimal(10,2)
synolo_kostos decimal(10,2)
a_yles_kostos decimal(10,2)
teliko_synolo_ekpaid int
teliko_synolo_wrwn int
teliko_synolo_kostos decimal(10,2)
hire_obligation int
hired_final int

plhrwmes
id <pk> int
ypoergo_id <fk>
typos_plhrwmhs
hmnia
ar_parast
hmnia_parast
ar_parast_etaireias
hmnia_parast_etaireias
poso

int
int
datetime
int
datetime
int
datetime
decimal(10,2)

aitiologia varchar(100)

entoles_plhrwmwn
id <pk> int
ypoergo_id <fk> int
hmnia datetime
typos_plhrwmhs int
poso decimal(10,2)
sxolia varchar(100)
id_plhrwmhs <fk> int
poso_ekt decimal(10,2)
poso_oaed decimal(10,2)

ypoergo_mhniaia_deltia
ypoergo_id <pk,fk> int
mhnas <pk> int
hmnia datetime
ekpaideyomenoi int
wres_theorias int
wres_praktikhs int

parameters_defaults
id <pk> varchar(3)
description varchar(200)
type int
def_value decimal(10,2)

texnika_erga
id <pk> int
description varchar(50)
proypologismos decimal(10,2)



 

 
4 Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος 

 

 

Για την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων ο SQL Server 2000 της Microsoft, ενώ για την 

ανάπτυξη της διεπαφής του χρήστη με την εφαρμογή αλλά και τη διεπαφή της 

εφαρμογής με τη ΒΔ ο PowerBuilder 8.0 της Sybase. 

 

 

Και τα δύο αυτά εργαλεία προσφέρουν πάρα πολλές δυνατότητες και είναι από τα 

πλέον διαδεδομένα για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών σε Βάσεις Δεδομένων. 

Στην ενότητα λοιπόν που ακολουθεί, θα γίνει περιγραφή και σχολιασμός της 

εφαρμογής, μέσα από την παρουσίαση οθονών της. Συγχρόνως και όπου αυτό 
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κρίνεται απαραίτητο, θα γίνεται ανάλυση και σχολιασμός κάποιων εννοιών, 

διαδικασιών και ελέγχων που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκάστοτε λειτουργίας. 
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4.1 Αρχική Οθόνη Εισόδου στην Εφαρμογή 

 
Εικόνα 4.1.1 – Οθόνη Εισαγωγής στην εφαρμογή 

 

Η πρώτη οθόνη της εφαρμογής είναι αυτή της σύνδεσης με τη ΒΔ και της 

εισαγωγής στην εφαρμογή. Με τα στοιχεία που πληκτρολογεί ο χρήστης γίνεται η 

πιστοποίηση και η διαβάθμισή του, ανάλογα με τα δικαιώματα που τους έχει δώσει ο 

Διαχειριστής του συστήματος. 

 
 
 

4.2 Κεντρικό Μενού Εφαρμογής 

 

 

Μετά την επιτυχή εισαγωγή του χρήστη στην εφαρμογή, εμφανίζεται η οθόνη με 

το κεντρικό μενού. Το κεντρικό μενού έχει χωριστεί σε 4 βασικές ομάδες οι οποίες 

αντιστοιχούν και στα 4 βασικά κομμάτια του συστήματος των Προγραμμάτων 

Κατάρτισης Ανέργων, δηλαδή  

 

• τις Προτάσεις 

• τα Υποέργα 

• τις Πληρωμές 

• την Παραμετροποίηση 
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Κάθε μία από τις ομάδες αυτές και οι αντίστοιχες οθόνες τους περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια, ξεκινώντας από την Παραμετροποίηση, αφού είναι 

απαραίτητο να προηγηθεί χρονικά από τις υπόλοιπες διαδικασίες, προκειμένου να 

μπορεί να γίνει χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος. 

 
Εικόνα 4.2 – Κεντρικό Μενού εφαρμογής 

 

 

 

4.3 Παράμετροι Προγράμματος 

 

Οι λειτουργίες που περιλαμβάνει η Παραμετροποίηση είναι οι ακόλουθες : 

 

• Καταχώρηση – Διαχείριση Εταιριών 

• Καταχώρηση – Διαχείριση Νομών 

• Καταχώρηση – Διαχείριση Ειδικοτήτων Κατάρτισης 

• Καταχώρηση – Διαχείριση Δαπανών 

• Καταχώρηση – Διαχείριση Τεχνικών Έργων 

• Καταχώρηση – Διαχείριση Παραμέτρων Έργου 
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• Καταχώρηση – Διαχείριση Έργων Ο.Α.Ε.Δ. 

• Δημιουργία  – Διαχείριση Χρηστών  

 
Εικόνα 4.3 – Υπομενού Παραμετροποίησης Συστήματος 

 

 

4.3.1 Καταχώρηση – Διαχείριση Εταιριών 

 

Επιλέγοντας από το μενού Εταιρείες, ανοίγει η φόρμα Καταχώρησης και 

Διαχείρισης των Εταιριών.  

 
Εικόνα 4.3.1.α – Οθόνη Εισαγωγής Νέας Εταιρίας 
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Ο χρήστης έχει 2 επιλογές :  

α) μπορεί να πατήσει το κουμπί της Εισαγωγής για να καταχωρήσει μία νέα 

Εταιρία. 

β) μπορεί να επιλέξει από τη λίστα μία καταχωρημένη Εταιρία για να προβάλει και 

να διαχειριστεί τα στοιχεία της. 

 
Εικόνα 4.3.1.β – Επιλογή Εταιρίας 

 

 
Εικόνα 4.3.1.γ – Οθόνη Προβολής και Διαχείρισης Εταιρίας  
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4.3.2 Καταχώρηση – Διαχείριση Νομών 

 

Με την επιλογή Νομοί, ο χρήστης καταχωρεί και διαχειρίζεται τον πίνακα με τα 

στοιχεία των Νομών που χρησιμοποιούνται σε λίστες επιλογής στις Εταιρίες και στα 

Τεχνικά Έργα. 

 
Εικόνα 4.3.2 – Οθόνη Καταχώρησης – Διαχείρισης Νομών 

 

 

 

4.3.3 Καταχώρηση – Διαχείριση Ειδικοτήτων Κατάρτισης 

 

Με την επιλογή Ειδικότητες Κατάρτισης, ο χρήστης καταχωρεί και διαχειρίζεται 

τον πίνακα με τα στοιχεία των Ειδικοτήτων Κατάρτισης, βάσει των οποίων 

δηλώνονται τα Προγράμματα Κατάρτισης στις Προτάσεις και τα οποία αποτελούν το 

Φυσικό Αντικείμενο του κάθε Υποέργου. 

Ανάπτυξη Μηχανογραφικού Συστήματος για την Κατάρτιση Ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 - 137 -



 

 

  
Εικόνα 4.3.3 - Οθόνη Καταχώρησης – Διαχείρισης Ειδικοτήτων Κατάρτισης  

 

 

4.3.4 Καταχώρηση – Διαχείριση Δαπανών 

 

Στη φόρμα αυτή ο χρήστης Εισάγει και Διαχειρίζεται τις επιλέξιμες Δαπάνες. 

Πρόκειται στην ουσία για τους Λογαριασμούς του Λογιστικού Σχεδίου, βάσει των 

οποίων γίνεται η ανάλυση του Κόστους του Προϋπολογισμού στις Προτάσεις και οι 

οποίες αποτελούν το Οικονομικό Αντικείμενο του κάθε Υποέργου. 

Για κάθε Δαπάνη συμπληρώνεται αυτόματα το επίπεδο του Λογαριασμού καθώς 

και ο αντίστοιχος 1βάθμιο, αφού στην εφαρμογή γίνεται ομαδοποίηση των Δαπανών 

ως προς την 1βάθμια Δαπάνη. 
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Εικόνα 4.3.4 - Οθόνη Καταχώρησης – Διαχείρισης Δαπανών 

 

 

 

 

4.3.5 Καταχώρηση – Διαχείριση Μεγάλων Τεχνικών Έργων 

 

 
Εικόνα 4.3.5 - Οθόνη Καταχώρησης – Διαχείρισης Μεγάλων Τεχνικών Έργων 
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Με το άνοιγμα της φόρμας, προβάλλονται (αν υπάρχουν) τα καταχωρημένα 

Τεχνικά Έργα. Στο κάτω μέρος εμφανίζονται οι Νομοί Υλοποίησης του επιλεγμένου 

Τεχνικού Έργου.  

Ο χρήστης μπορεί να εισάγει ένα νέο Τεχνικό Έργο ή να διαχειριστεί τα 

υπάρχοντα. Για κάθε Τεχνικό Έργο ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τους Νομούς 

Υλοποίησης, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι το ανώτερο τρεις. 

 

 

 

4.3.6 Καταχώρηση – Διαχείριση Γενικών Παραμέτρων Έργων Ο.Α.Ε.Δ. 

 
Εικόνα 4.3.6 - Οθόνη Καταχώρησης – Διαχείρισης Γενικών Παραμέτρων Έργων Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Ο Χρήστης με την επιλογή Παράμετροι Έργων, μπαίνει στη φόρμα Εισαγωγής και 

Διαχείρισης των Γενικών Παραμέτρων για τα Έργα Ο.Α.Ε.Δ. Οι Παράμετροι αυτοί 

χρησιμοποιούνται για την Παραμετροποίηση κάθε νέου Έργου Ο.Α.Ε.Δ. και στη 
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συνέχεια για την αξιολόγηση των Προτάσεων και την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Υποέργων. 

Υπάρχουν δύο τύποι παραμέτρων : Ποσοτικές και Ποσοστιαίες. Αυτό σημαίνει ότι 

κάποιες Παράμετροι χρησιμοποιούνται  σαν ποσά και κάποιες σαν ποσοστά % , για 

την πραγματοποίηση των ελέγχων με τα αντίστοιχα στοιχεία των Υποέργων. 

 

 

4.3.7 Καταχώρηση – Διαχείριση Έργων Ο.Α.Ε.Δ. 

 

 
Εικόνα 4.3.7 - Οθόνη Καταχώρησης – Διαχείρισης Έργων Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Ο χρήστης μπαίνει στην οθόνη αυτή αν επιλέξει Έργα Ο.Α.Ε.Δ.. Εδώ μπορεί να 

εισάγει νέα και να διαχειριστεί  τα υπάρχοντα Έργα Ο.Α.Ε.Δ. και τις αντίστοιχες 

Παραμέτρους τους. 

Τα Έργα Ο.Α.Ε.Δ. κατά τον ορισμό τους παίρνουν ένα μοναδικό κωδικό ο οποίος 

είναι τη μορφής ΧΧ.Υ όπου ΧΧ τα δυο τελευταία ψηφία του έτους και Υ αύξων 

αριθμός Έργου Ο.Α.Ε.Δ. για το τρέχον έτος. 

Ένα (και μόνο ένα) από τα Έργα Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να οριστεί σαν Προεπιλογή. Η 

δήλωση ενός Έργου σαν Προεπιλογή εξυπηρετεί στο εξής : κάθε φορά που εισάγεται 

ένα νέο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. τότε αυτόματα από το σύστημα αντιγράφονται σε αυτό όλες οι 
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Παράμετροι του τρέχοντος Προεπιλεγμένου Έργου με τις τιμές τους. Βέβαια ο 

χρήστης και πάλι μπορεί αν το θέλει να αλλάξει τις τιμές των Παραμέτρων. Σε 

περίπτωση που προσπαθήσει να χαρακτηρίσει περισσότερα του ενός σαν 

προεπιλογή εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους. 

 

 

Δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί παράμετρος Έργου Ο.Α.Ε.Δ., του οποίου ο κύκλος 

ζωής έχει ξεκινήσει, δηλ. έχουν υποβληθεί Προτάσεις για το συγκεκριμένο Έργο 

Ο.Α.Ε.Δ. . Ο έλεγχος αυτός γίνεται κατά την επιλογή ενός Έργου, οπότε και αν ισχύει 

κάτι τέτοιο κλειδώνονται τα πεδία των παραμέτρων. 

 

 

 

4.3.8 Δημιουργία – Διαχείριση Χρηστών 

 

Επιλέγοντας την Ασφάλεια Χρηστών, ο χρήστης ανοίγει τη φόρμα Δημιουργίας 

και Διαχείρισης των Χρηστών του συστήματος.  

 
Εικόνα 4.3.8 – Οθόνη Δημιουργίας – Διαχείρισης Χρηστών  
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Εδώ ορίζονται οι χρήστες που έχουν δικαίωμα εισαγωγής στο σύστημα καθώς και 

τα δικαιώματά τους. Η πιστοποίηση τους γίνεται όπως είδαμε στην πρώτη οθόνη 

εισαγωγής στην εφαρμογής. 

Υπάρχουν 4 ρόλοι με διαφορετικά δικαιώματα και αρμοδιότητες :  

 

• ο Διαχειριστής του συστήματος (DBA) 

• η Διεύθυνση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) 

• το Οικονομικό Τμήμα και 

• το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

 

Ένας χρήστης μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ρόλους. Όλοι οι ρόλοι έχουν 

δικαίωμα προβολής των δεδομένων σε όλες τις φόρμες της εφαρμογής, εκτός από 

αυτή της Διαχείρισης των Χρηστών, στην οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης μόνο ο 

χρήστης DBA. 

Ο ρόλος που έχει δικαίωμα μεταβολής των δεδομένων, διαφέρει σε κάθε φόρμα. 

Ο χρήστης DBA έχει δικαιώματα σε όλες τις φόρμες, ενώ είναι ο μόνος που έχει 

δικαίωμα προβολής και διαχείρισης των στοιχείων της συγκεκριμένης φόρμας . 

Σε περίπτωση που επιχειρήσει κάποιος χρήστης που δεν έχει δικαιώματα 

Διαχειριστή να ανοίξει τη φόρμα εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα. 
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4.4 Προτάσεις 

 
Εικόνα 4.4 – Υπομενού Προτάσεις 

 

Το μενού των Προτάσεων περιλαμβάνει 3 διαδικασίες : 

• Υποβολή Προτάσεων 

• Κατάσταση Υποβληθέντων Προτάσεων 

• Αξιολόγηση Προτάσεων 

 

 

 

4.4.1 Υποβολή Προτάσεων 

 

Είναι η φόρμα υποβολής της Πρότασης μιας εταιρίας για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Κατάρτισης στα πλαίσια ενός Έργου Ο.Α.Ε.Δ. Η φόρμα που 

παρουσιάζεται στο χρήστη αποτελείται από τρεις καρτέλες. Σε κάθε μία από αυτές, ο 

χρήστης πρέπει να συμπληρώσει αντίστοιχα : 

 

I. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης 

II. Τα Προγράμματα Κατάρτισης που συμπεριλαμβάνονται στην Πρόταση 

III. Τις Δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στην Πρόταση 
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1η Καρτέλα : Βασικά Στοιχεία Πρότασης 
 

 
 

Εικόνα 4.4.1.α - Οθόνη καταχώρησης Πρότασης - Βασικά στοιχεία Πρότασης 
 

Στην πρώτη καρτέλα συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία της Πρότασης : Το 

Έργο Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά η Πρόταση, τα στοιχεία της εταιρίας, το Τεχνικό Έργο στο 

οποίο ανήκει το Έργο Ο.Α.Ε.Δ. , το είδος της υλοποίησης (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ/ΚΟΙΝΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) και τα αντίστοιχα στοιχεία των συναναδόχων ή των 

υπεργολάβων, αν είναι Διακρατική Ενέργεια, το ΚΕΚ που θα γίνει η θεωρητική 

εκπαίδευση, καθώς και τα συνολικά στοιχεία του Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Πρότασης (Αρ.Απασχολούμενων, Αρ.Εκπαιδευόμενων, Αρ. 

Προσλήψεων, Συνολικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Α’ Υλών και το 

Μέσο Ωριαίο Κόστος). 
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Το Έργο Ο.Α.Ε.Δ., η Εταιρία και το Τεχνικό Έργο επιλέγονται από λίστες οι 

οποίες περιέχουν τα αντίστοιχα στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στις 

Παραμέτρους του Συστήματος.  

 

2η Καρτέλα : Προγράμματα Κατάρτισης Πρότασης 
 

 
Εικόνα 4.4.1.β - Οθόνη καταχώρησης Πρότασης – Προγράμματα Κατάρτισης Πρότασης 

 

Στην καρτέλα αυτή Δηλώνονται οι Ειδικότητες που θα περιέχονται στα 

Προγράμματα Κατάρτισης της Πρότασης και για κάθε μία από αυτές, ο 

προτεινόμενος αριθμός Εκπαιδευόμενων, οι προτεινόμενες Ώρες Θεωρίας και οι 

προτεινόμενες Ώρες Πρακτικής.  

Οι Ειδικότητες επιλέγονται από λίστα, η οποία εμφανίζει τις υπάρχουσες 

Ειδικότητες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στις Παραμέτρους του Συστήματος. 

Ο χρήστης δε μπορεί να εισάγει Προγράμματα αν προηγουμένως δε 

συμπληρώσει κάποια από τα βασικά στοιχεία της Πρότασης στην 1η καρτέλα. Σε 

αυτή την περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 
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3η Καρτέλα : Δαπάνες Πρότασης 
 

Στην τρίτη καρτέλα γίνεται ανάλυση του Προϋπολογισμού της Πρότασης στις 

Δαπάνες και τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές. 

Οι Δαπάνες επιλέγονται από λίστα, η οποία εμφανίζει τις υπάρχουσες 1βάθμιες 

Δαπάνες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στις Παραμέτρους του Συστήματος. 

 

 
Εικόνα 4.4.1.γ - Οθόνη καταχώρησης Πρότασης – Προγράμματα Κατάρτισης Πρότασης 

 

Και σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα λάθους, αν ο χρήστης 

προσπαθήσει να εισάγει Δαπάνες χωρίς να συμπληρώσει κάποια από τα βασικά 

στοιχεία της Πρότασης στην 1η καρτέλα. 
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Κατά την αποθήκευση μιας Πρότασης ελέγχεται ώστε να έχουν συμπληρωθεί όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία και σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο εμφανίζεται 

αντίστοιχο μήνυμα λάθους.  

 

 

 

Τα πεδία που είναι απαραίτητα εμφανίζονται χρωματισμένα για να είναι 

ευδιάκριτα στο χρήστη. 

Επίσης, τα στοιχεία των Προγραμμάτων Κατάρτισης καθώς και τα στοιχεία των 

Δαπανών που καταχωρεί ο χρήστης, ελέγχονται σε σχέση με τις Παραμέτρους του 

Έργου Ο.Α.Ε.Δ. που έχει επιλεγεί στα Βασικά Στοιχεία της Πρότασης (1η καρτέλα). 

Στην περίπτωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης τα στοιχεία που ελέγχονται ως 

προς τις Παραμέτρους του Έργου Ο.Α.Ε.Δ. είναι : 

 

• Οι προτεινόμενες Ώρες Κατάρτισης (Θεωρία+Πρακτική) ανά Ειδικότητα 

• Το ποσοστό των προτεινόμενων Ωρών Θεωρίας επί του συνόλου των 

Ωρών Κατάρτισης ανά Ειδικότητα 

• Ο προτεινόμενος αριθμός Εκπαιδευόμενων ανά Ειδικότητα 
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Για παράδειγμα, αν ο Αριθμός Ωρών Κατάρτισης (Θεωρίας + Πρακτικής) δεν είναι 

μεταξύ των αποδεκτών ορίων του Έργου Ο.Α.Ε.Δ. , η διαδικασία καταχώρησης 

ακυρώνεται και εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα . 

 

 

Στην περίπτωση των Δαπανών, ελέγχονται και αναπροσαρμόζονται τα 

Οικονομικά μεγέθη που καταχωρεί ο χρήστης, ώστε να είναι σύμφωνα με τις 

Παραμέτρους του Έργου Ο.Α.Ε.Δ. Συγκεκριμένα ελέγχονται : 

 

• Το αιτούμενο Μ.Ω.Κ.7 της Πρότασης 

• Το ποσοστό του προτεινόμενου Προϋπολογισμού Α’ Υλών επί του 

συνολικού αιτούμενου (ή αναπροσαρμοσμένου) Προϋπολογισμού της 

Πρότασης 

 

Για παράδειγμα κατά την αποθήκευση της Πρότασης υπολογίζεται το Μ.Ω.Κ. . Σε 

περίπτωση που αυτό ξεπερνά το μέγιστο ποσό που ορίζεται από τις Παραμέτρους, 

τότε στην Πρόταση καταχωρείται το μέγιστο αυτό ποσό και ο αιτούμενος 

Προϋπολογισμός της Πρότασης επανυπολογίζεται και αναπροσαρμόζεται. Στην 

περίπτωση αυτή η καταχώρηση προχωρά και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα στο 

χρήστη. 

                                                 
7  Μ.Ω.Κ. : Είναι το Μέσο Ωριαίο Κόστος της Πρότασης, δηλ. το ποσό που προκύπτει αν διαιρεθεί ο 
Αιτούμενος Προϋπολογισμός της Πρότασης με τις Συνολικές Ώρες Κατάρτισης. 
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4.4.2 Αξιολόγηση Προτάσεων 

 

Η φόρμα έχει την ίδια μορφή με αυτή της Υποβολής Πρότασης, με τη διαφορά ότι 

τα πεδία που περιέχουν τα προτεινόμενα/αιτούμενα ποσά και στοιχεία δεν είναι 

προσβάσιμα. Πρόσβαση στο χρήστη δίνεται μόνο στα πεδία που περιέχουν τις 

εγκεκριμένες τιμές των αντίστοιχων πεδίων, ώστε να καταχωρήσει τα τελικά στοιχεία 

έγκρισης της Πρότασης.  

Κατά την αποθήκευση της Πρότασης, σε περίπτωση που εγκρίνεται, ελέγχονται 

τα Προγράμματα Κατάρτισης και οι Δαπάνες σε σχέση με τις Παραμέτρους Έργου 

Ο.Α.Ε.Δ., όπως και κατά την Υποβολή της με τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους ή 

ενημέρωσης. Στη συνέχεια δημιουργείται το αντίστοιχο Υποέργο με τα Προγράμματα 

Κατάρτισης και τις Δαπάνες που εγκρίθηκαν. 

Αυτά τα εγκεκριμένα στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση 

και την αξιολόγηση των Υποέργων (του Φυσικού και Οικονομικού τους Αντικειμένου) 

κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.  
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4.4.3 Κατάσταση Υποβληθέντων Προτάσεων 

 

 
Εικόνα 4.4.3 – Κατάσταση Υποβληθέντων Προτάσεων 

 

 

Από την επιλογή αυτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τις Προτάσεις 

που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα ανά Έργο Ο.Α.Ε.Δ. και ανά Εταιρία. Μπορεί να 

εκτελέσει την αναζήτηση είτε στο σύνολο των προτάσεων, είτε χρησιμοποιώντας σαν 

κριτήριο αναζήτησης συγκεκριμένο Τεχνικό Έργο ή συγκεκριμένο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. ή 

συγκεκριμένη Εταιρία. Τις επιλογές αυτές τις κάνει από Λίστες Επιλογής που 

υπάρχουν πάνω στη φόρμα. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν κριτήριο αναζήτησης την κατάσταση των 

προτάσεων, δηλ. όλες τις προτάσεις, τις προτάσεις σε εκκρεμότητα, τις 

απορριφθείσες προτάσεις ή τις εγκεκριμένες προτάσεις. 
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4.5 Υλοποίηση Έργων 

 

Εικόνα 4.5.1 – Υπομενού Υλοποίησης Έργων 

 Υλοποίηση Έργων αντιστοιχεί στο κομμάτι της παρακολούθησης και του 

ελέ

• Έναρξη Προγράμματος 

παιδευομένων 

.Α.Ε.Δ. 

 

ι Εκθέσεις με τη σειρά τους, έχουν το δικό τους υπομενού που περιλαμβάνει : 

• Εκθέσεις Ελέγχου 

 

ναφέρονται αντίστοιχα στις Περιοδικές Εκθέσεις Ελέγχου Εποπτείας και τις 

Τελ

 

 

Η

γχου των Υποέργων. Γι’αυτό στο υπομενού της Υλοποίησης Έργων έχουν 

συμπεριληφθεί οι παρακάτω διαδικασίες : 

 

• Μηνιαία Δελτία 

• Απασχόληση Εκ

• Παρακολούθηση Υποέργου 

• Κατάσταση Δόσεων Έργου Ο

• Εκθέσεις 

Ο

 

• Τελικές Εκθέσεις 

Α

ικές Εκθέσεις Ελέγχου Υποέργου.  
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4.5.1 Έναρξη Προγράμματος 

 

Κατά την επιλογή Έναρξη Προγράμματος εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα. 

 
Εικόνα 4.5.1 - Έναρξη Προγράμματος 

 

Στη φόρμα αυτή ο χρήστης δηλώνει τα στοιχεία με τα οποία γίνεται έναρξη κάθε 

εγκεκριμένου Προγράμματος Κατάρτισης ενός Υποέργου. Επιλέγει από  Λίστες 

Επιλογής το Υποέργο και την Ειδικότητα για τα οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία 

των εκπαιδευόμενων και στη συνέχεια εισάγει τους εκπαιδευόμενους. 

Τα πεδία που είναι υποχρεωτικά εμφανίζονται χρωματισμένα. Σε περίπτωση που 

δεν εισάγει τιμή σε κάποιο από αυτό εμφανίζεται μήνυμα λάθους και η καταχώρηση 

ακυρώνεται. Στην επόμενη εικόνα φαίνεται το μήνυμα λάθους για την περίπτωση που 

ο χρήστης δεν έχει εισάγει το επώνυμο σε έναν εκπαιδευόμενο. 

 

Επίσης γίνεται έλεγχος με βάση το ΑΦΜ και το Δελτίο Ταυτότητας, ώστε να 

ενημερώνεται ο χρήστης στην περίπτωση που ένας εκπαιδευόμενος έχει δηλωθεί σε 
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περισσότερα από ένα Υποέργα στο ίδιο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. . Το μήνυμα που εμφανίζεται 

στην περίπτωση π.χ. του ΑΦΜ είναι το ακόλουθο 

 

 

Εκτός όμως από τους ελέγχους ορθής καταχώρησης, γίνεται και επαλήθευση των 

στοιχείων που δηλώνουν οι φορείς στο σημείο αυτό, ως προς τα αντίστοιχα στοιχεία 

που είχαν εγκριθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. κατά τη φάση  Έγκρισης της αντίστοιχης 

Πρότασης αλλά και ως προς τις Παραμέτρους του Έργου Ο.Α.Ε.Δ. . 

Έτσι λοιπόν, ελέγχεται ο αριθμός των εκπαιδευόμενων που δηλώνονται, και σε 

περίπτωση που είναι περισσότεροι από τους εγκεκριμένους της αντίστοιχης 

Πρότασης, η καταχώρηση ακυρώνεται και εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 

 

Σε περίπτωση που είναι μειωμένοι σε σχέση με τους εγκεκριμένους, τότε 

εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα και ο χρήστης επιλέγει αν θα προχωρήσει ή όχι 

στην καταχώρηση. 
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Αν ο χρήστης επιλέξει να προχωρήσει, τότε επανυπολογίζονται και 

αναπροσαρμόζονται τα στοιχεία του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του 

Υποέργου που επηρεάζονται από τον αριθμό των Εκπαιδευόμενων : 

 

• Ο συνολικός Αριθμός Εκπαιδευόμενων 

• Οι συνολικές Ώρες Κατάρτισης 

• Ο Προϋπολογισμός του Υποέργου 

• Το ποσοστό των Α’ Υλών επί του Προϋπολογισμού  

• Ο ελάχιστος Αριθμός Υποχρεωτικής Πρόσληψης 

 

Οι ενημερώσεις αυτές πρέπει να γίνουν, αφού τα στοιχεία αυτά παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του 

Υποέργου και επομένως πρέπει να έχουν τις σωστές τιμές. 

 

 

 

4.5.2 Μηνιαία Δελτία 

 

 
Εικόνα 4.5.2 – Φόρμα καταχώρησης Μηναίου Δελτίου για Υποέργο 

 

Με την επιλογή αυτή, ο χρήστης που υπάγεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης του 

Ο.Α.Ε.Δ., καταχωρεί για συγκεκριμένο Υποέργο και για συγκεκριμένο μήνα, στοιχεία 
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για το Φυσικό Αντικείμενο του Υποέργου (αριθμός Εκπαιδευόμενων, Ώρες Θεωρίας 

και Ώρες Πρακτικής) καθώς και στοιχεία για το Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου 

(1βάθμια Δαπάνη και ποσό). 

Ο χρήστης επιλέγει από λίστες επιλογής το Υποέργο, ενώ ειδικά για το 

Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου, επιλέγει Δαπάνες από λίστα που εμφανίζει 

μόνο τις Εγκεκριμένες Δαπάνες του συγκεκριμένου Υποέργου. 

 

 

 

4.5.3 Απασχόληση Εκπαιδευόμενων 

 
Εικόνα 4.5.3 – Οθόνη Καταχώρησης στοιχείων Απασχόλησης Εκπαιδευόμενων 

 

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης σε κάθε Υποέργο, πρέπει να δηλωθεί για κάθε 

Ειδικότητα Κατάρτισης, πόσοι και ποιοι εκπαιδευόμενοι προσλήφθηκαν από το 

φορέα υλοποίησης του Υποέργου, πότε έγινε η πρόσληψη, πόσους μήνες 

απασχολήθηκαν και ο αριθμός των ημερομισθίων που εισέπραξαν. 

Ανοίγοντας από το μενού την Απασχόληση Εκπαιδευόμενων εμφανίζεται η 

προηγούμενη φόρμα. Ο χρήστης  επιλέγει από λίστα επιλογής το Υποέργο και την 

Ειδικότητα που θέλει να ενημερώσει και στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία των 

Εκπαιδευόμενων που είχαν δηλωθεί κατά την Έναρξη Υποέργου. 

Γι’ αυτούς τους Εκπαιδευόμενους ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της 

Απασχόλησής τους από το φορέα. 
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4.5.4 Παρακολούθηση Υποέργου 

 

 
Εικόνα 4.5.4 – Οθόνη Παρακολούθησης Υποέργου 

 

Με την επιλογή από το μενού της Παρακολούθησης Υποέργου, ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να προβάλλει πληροφορίες για την πορεία της Υλοποίησης ενός 

συγκεκριμένου Υποέργου.  

Επειδή όπως είπαμε η διαδικασία της Παρακολούθησης είναι μία αρκετά σύνθετη 

διαδικασία, που εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, η φόρμα αυτή βοηθάει στο να 

δει ο χρήστης, αν και σε  ποιο βαθμό ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι υπόχρεος πληρωμής προς 

τους φορείς που υλοποιούν το κάθε Υποέργο. 

Το στοιχείο αυτό προκύπτει, αφού επεξεργαστεί το σύστημα τα στοιχεία που 

έχουν καταχωρηθεί για το Φυσικό και το Οικονομικό Αντικείμενο κάθε Υποέργου. 

Έτσι λοιπόν, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. είναι σε θέση να δουν με 

ταχύτητα και ασφάλεια τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Δ. προς τους 

ιδιωτικούς φορείς. 
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Η διαδικασία είναι η ακόλουθη : Ο χρήστης επιλέγει από Λίστα Επιλογής το 

Υποέργο του οποίου την πορεία θέλει να ελέγξει. Μόλις κάνει την επιλογή, το 

σύστημα αναζητά στη ΒΔ το σύνολο των στοιχείων που αφορούν το Οικονομικό 

Αντικείμενο του Υποέργου : 

 

• Κόστος Υποέργου 

• Δηλωθείσες Δαπάνες (από τα Μηνιαία Δελτία) 

• Εκκαθαρισθείσες Δαπάνες από Τιμολόγια (θα το δούμε αναλυτικά στο 

μενού των Πληρωμών) 

• Αριθμός / Ποσό Πληρωμών 

• Αριθμός / Ποσό Εντολών Πληρωμής 

 

καθώς και το Φυσικό Αντικείμενο του Υποέργου : 

 

• Εκτελεσθείσες Ανθρωποώρες (από τα Μηνιαία Δελτία) 

• Αποτελέσματα Εκθέσεων Ελέγχου Εποπτείας 

 

Το σύνολο αυτών των πληροφοριών, αφού αναζητηθούν στη ΒΔ, εμφανίζονται 

στην οθόνη. Στη συνέχεια, με βάση αυτά τα στοιχεία που έχει συλλέξει το σύστημα 

για το Υποέργο, ξεκινά ο έλεγχος για το αν ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι υπόχρεος πληρωμής 

προς το φορέα του Υποέργου και αν ναι, τι είδους οφειλή υπάρχει (1η-2η-3η Δόση – 

Εξόφληση – Επιστροφή χρημάτων). 

Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου απεικονίζεται στην οθόνη και έτσι οι 

Οικονομικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. είναι όπως είπαμε σε θέση να γνωρίζουν με 

ταχύτητα και ασφάλεια τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Δ. προς τους φορείς 

υλοποίησης των Υποέργων.  
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4.5.5 Κατάσταση Δόσεων 

 

 
Εικόνα 4.5.5 – Οθόνη Κατάστασης Δόσεων 

 

 

Η λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή της Παρακολούθησης Υποέργου, σε ότι 

αφορά τους ελέγχους που γίνονται από το σύστημα για να αποφανθεί αν και τι τύπου 

οφειλή έχει ο Ο.Α.Ε.Δ. προς τους φορείς. 

Η διαφορά σε αυτή τη φόρμα είναι πως ο χρήστης επιλέγει Έργο Ο.Α.Ε.Δ. (αντί 

για συγκεκριμένο Υποέργο όπως στην Παρακολούθηση Υποέργου) και το σύστημα 

ελέγχει όλα τα Υποέργα που ανήκουν στο επιλεγμένο Έργο Ο.Α.Ε.Δ. και  για το 

καθένα από αυτά εμφανίζει αν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής ή επιστροφής 

χρημάτων. 

Επιπλέον, ο χρήστης στην οθόνη αυτή έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να 

εκτυπώσει και να δημιουργήσει αυτόματα Εντολές Πληρωμών για επιλεγμένα 

Υποέργα και επιλεγμένες δόσεις. Έτσι λοιπόν, ενώ η Παρακολούθηση Υποέργου 

που είδαμε προηγουμένως είναι μία καθαρά ενημερωτική οθόνη, στην περίπτωση 

της Κατάστασης Δόσεων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την 

πληροφορία που του παρέχει το σύστημα, για την εκτέλεση αυτοματοποιημένων 

ενεργειών. 
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Μπορεί λοιπόν, με τη χρήση του πεδίου επιλογής «ΕΚΤΥΠΩΣΗ», να επιλέξει 

ποιες γραμμές της κατάστασης θα εκτυπώσει. Το σύστημα πριν προχωρήσει στην 

εκτύπωση ζητά επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 

 

 

Στην περίπτωση που προχωρήσει στη διαδικασία της εκτύπωσης και για όσες 

γραμμές έχει επιλέξει, γίνεται καταχώρηση αυτής της ενέργειας (της εκτύπωσης) στη 

ΒΔ. Αν για κάποιο λόγο αποτύχει η ενημέρωση της ΒΔ, το σύστημα ενημερώνει το 

χρήστη και η διαδικασία τερματίζεται. 

 

 

Αν η ενημέρωση γίνει με επιτυχία, τότε και πάλι υπάρχει αντίστοιχο μήνυμα από 

το σύστημα, η διαδικασία συνεχίζεται και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

καταχωρήσει στο σύστημα τόσες εντολές πληρωμών, όσες και οι γραμμές που 

εκτύπωσε. 
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Σε περίπτωση που αποτύχει η καταχώρηση των Εντολών Πληρωμής στο 

σύστημα, εμφανίζεται μήνυμα.  

 

 

Η καταχώρηση των Εντολών Πληρωμών μπορεί να επιβεβαιωθεί και από το 

χρήστη, από την αντίστοιχη φόρμα καταχώρησης Εντολών Πληρωμής που υπάρχει 

στο σύστημα και συγκεκριμένα στο υπομενού Πληρωμές που θα περιγράψουμε 

παρακάτω. 

Αν η ενημέρωση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το σύστημα και πάλι ενημερώνει το 

χρήστη με κατάλληλο μήνυμα. 
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4.5.6 Εκθέσεις Ελέγχων 

 

 
Εικόνα 4.5.6 – Φόρμα καταχώρησης Εκθέσεων Ελέγχου εποπτείας 

 

Ο χρήστης μπαίνει στην οθόνη αυτή επιλέγοντας από το υπομενού των 

Εκθέσεων τις Εκθέσεις Ελέγχου. Στην οθόνη αυτή έχει τη δυνατότητα να προβάλλει 

και να καταχωρήσει τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει ως προς την 

υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου συγκεκριμένου Υποέργου και συγκεκριμένης 

Ειδικότητάς του. 

Έτσι λοιπόν, με το άνοιγμα της φόρμας ο χρήστης επιλέγει από Λίστες Επιλογής 

το Υποέργο και την Ειδικότητά για την οποία έχει γίνει έλεγχος. Αν έχουν ήδη 

καταχωρηθεί προγενέστερες Εκθέσεις Ελέγχου για τα συγκεκριμένα κριτήρια του 

χρήστη τότε εμφανίζονται στη φόρμα. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να εισάγει και 

νέες Εκθέσεις Ελέγχου με τα αποτελέσματά τους. 
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4.5.7 Τελικές Εκθέσεις 

 

 
Εικόνα 4.5.7 - Φόρμα καταχώρησης Τελικής Έκθεσης Ελέγχου 

 

 

Επιλέγοντας από το υπομενού των Εκθέσεων την επιλογή Τελικές Εκθέσεις, ο 

χρήστης έρχεται στη φόρμα καταχώρησης της Τελικής Έκθεσης για συγκεκριμένο 

Υποέργο και Ειδικότητα. 

Με το άνοιγμα της φόρμας, ο χρήστης επιλέγει από Λίστες Επιλογής το Υποέργο 

και την Ειδικότητα. Αν υπάρχει καταχωρημένη Τελική Έκθεση για τις επιλογές του, 

τότε εμφανίζεται στη φόρμα, διαφορετικά τα πεδία εμφανίζονται κενά και ο χρήστης 

συμπληρώνει την Τελική Έκθεση. 

Στη φόρμα αυτή συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν το Φυσικό Αντικείμενο 

του Υποέργου, ενώ κάποια από αυτά ελέγχονται ως προς τις Παραμέτρους του 

Έργου Ο.Α.Ε.Δ. . Συγκεκριμένα, ελέγχονται και εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα 

λάθους σε περίπτωση σφάλματος για :  
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• την Ημερομηνία Πρόσληψης 

 

 τους μήνες Απασχόλησης 

 

 τον Αριθμό Ημερομισθίων ανά Μήνα που εισέπραξε ο εκπαιδευόμενος 

 

 

ε κάθε περίπτωση λάθους, η διαδικασία της καταχώρησης ακυρώνεται. 

 

 

•

 

 

•

Σ
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4.6 Πληρωμές 

 

Εικόνα 4.6 – Υπομενού Πληρωμές  

ι Πληρωμές είναι οι διαδικασίες που αφορούν το οικονομικό σκέλος  του 

συσ

• Εντολές Πληρωμών 

ν από Τιμολόγια 

 

4.6.1 Εντολές Πληρωμών 

Εικόνα 4.6.1- Φόρμα καταχώρησης Εντολών Πληρωμής 

 

 

Ο

τήματος. Σ’αυτές περιλαμβάνονται : 

 

• Καταχώριση Δαπανώ

• Εντάλματα Πληρωμών 
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Η φόρμα ανοίγει επιλέγοντας από το υπομενού των Πληρωμών τις Εντολές 

Πληρωμών.  

Ο χρήστης επιλέγει από Λίστα Επιλογής συγκεκριμένο Υποέργο. Αν υπάρχουν 

καταχωρημένες Εντολές τότε εμφανίζονται στην οθόνη. Εκτός από τις καταχωρήσεις 

Εντολών που κάνει ο χρήστης, είδαμε ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν εισαχθεί 

Εντολές Πληρωμής και από την αυτοματοποιημένη διαδικασία που υπάρχει στην 

Κατάσταση Δόσεων Υποέργου (Παράγραφος 4.5.5). 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ένα Υποέργο δεν έχει εξοφληθεί (δεν έχει πληρωθεί 

δηλαδή η 4η δόση) και συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ο Ο.Α.Ε.Δ. θέτει, ο χρήστης 

μπορεί να εισάγει μία νέα Εντολή Πληρωμής για το Υποέργο που έχει επιλέξει και για 

συγκεκριμένο Τύπο Πληρωμής (1η-2η-3η-4η Δόση). 

 

 

 

4.6.2 Καταχώρηση Δαπανών από Τιμολόγια 

 

 
 

Εικόνα 4.6.2 - Καταχώριση Δαπανών από Τιμολόγια 
 

Η φόρμα αυτή ανοίγει από την επιλογή Καταχώρηση Δαπανών από Τιμολόγια 

του Υπομενού των Πληρωμών. Εδώ ο χρήστης καταχωρεί τις Δαπάνες που 

δηλώνουν οι φορείς υλοποίησης των Υποέργων και τις οποίες αποδεικνύουν με 

αντίστοιχα Παραστατικά που προσκομίζουν. 
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Αφού επιλέξει ο χρήστης από Λίστα Επιλογής συγκεκριμένο Υποέργο, 

εμφανίζονται στην οθόνη αν υπάρχουν καταχωρημένες Δαπάνες γι’αυτό. Σε κάθε 

περίπτωση μπορεί να  εισάγει νέα Δαπάνη, η οποία όμως πρέπει να αντιστοιχιστεί με 

κάποια από τις εγκεκριμένες 3βάθμιες Δαπάνες του Υποέργου. Η επιλογή τους και σε 

αυτή την περίπτωση, γίνεται από Λίστα Επιλογής, όπως φαίνεται στην επόμενη 

εικόνα. 

 

 

.6.3 Εντάλματα Πληρωμών 

Εικόνα 4.6.3 - Καταχώρηση Ενταλμάτων Πληρωμής 

 

 

4
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Στη φόρμα αυτή ο χρήστης καταχωρεί Εντάλματα Πληρωμών. Για να προχωρήσει 

στην καταχώρηση, πρέπει πρώτα να έχει πάρει αντίστοιχες Εντολές Πληρωμών 

(παράγραφος 4.6.1) . Επίσης, θα πρέπει οι εταιρίες προκειμένου να εισπράξουν τα 

χρήματα από τις αντίστοιχες Εντολές Πληρωμής , να έχουν ήδη εκδώσει αντίστοιχο 

τιμολόγιο τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει ο χρήστης να καταχωρήσει προκειμένου 

να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων του συστήματος. 
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4.7 Γενικά 

 

Όπως είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου, η ασφάλεια του συστήματος είναι ένα 

από τα σημαντικότερα θέματα στην ανάπτυξη της εφαρμογής, αφού εμπλέκονται στη 

λειτουργία του διάφορα τμήματα του Ο.Α.Ε.Δ. διαφορετικών αρμοδιοτήτων. 

Εκτός λοιπόν από το κομμάτι της σωστής διαχείρισης των χρηστών και των 

δικαιωμάτων τους, διαδικασία που περιγράψαμε στην αρχή του κεφαλαίου 

(παράγραφος 4.3.8), δόθηκε μεγάλη προσοχή στην πιστοποίηση των χρηστών και 

την πρόσβασή τους στις διάφορες διαδικασίες του συστήματος. 

Η γενική αρχή που ακολουθήθηκε είναι πως όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα 

προβολής των δεδομένων, αλλά μόνον οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν δικαίωμα 

μεταβολής των δεδομένων σε συγκεκριμένες φόρμες, όπως αυτά ορίζονται από τη 

Διαχείριση των χρηστών. 

Έτσι λοιπόν, στο άνοιγμα κάθε φόρμας γίνεται έλεγχος των δικαιωμάτων του 

συγκεκριμένου χρήστη με βάση τα στοιχεία που έδωσε (Όνομα Χρήστη και Κωδικός 

Πρόσβασης) κατά την είσοδό του στο σύστημα. Ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει ο 

χρήστης  

 

• ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα κουμπιά του μενού που 

αντιστοιχούν σε λειτουργίες τροποποίησης των δεδομένων 

• επιτρέπεται ή απαγορεύεται η πρόσβαση σε πεδία της φόρμας που 

εμφανίζονται δεδομένα από τη ΒΔ 
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Στην προηγούμενη εικόνα φαίνεται η μορφή του μενού με απενεργοποιημένα τα 

κουμπιά του μενού επειδή ο χρήστης δεν έχει δικαιώματα μεταβολής των δεδομένων 

για τη συγκεκριμένη φόρμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σενάριο Υλοποίησης Προγραμμάτων 
Κατάρτισης με Επιστροφή Χρημάτων  

 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε μία περίπτωση σεναρίου, κατά την οποία μία 

κοινοπραξία εταιριών υλοποιεί Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων, για τα οποία 

τελικά μετά την ολοκλήρωσή τους, υπάρχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από 

την Κοινοπραξία προς τον Ο.Α.Ε.Δ. 

Έστω λοιπόν ότι η Κοινοπραξία «Εγνατία Οδός» που στο εξής θα ονομάζεται για 

συντομία Εταιρία υποβάλλει μία Πρόταση Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης. 

Τα βασικά στοιχεία της Πρότασης απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα. 
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Τα κύρια στοιχεία της Πρότασης όπως αυτά κατατέθηκαν από την Εταιρία είναι : 

 Ο συνολικός Προϋπολογισμός  = 185.500,00 € 
Ο Προϋπολογισμός Α’ Υλών  = 15.000,00 € 
Ο αριθμός Απασχολούμενων  = 63 
Ο αριθμός Εκπαιδευόμενων  = 63 
Ο αριθμός Προσλήψεων   = 30 

 

Στην επόμενη οθόνη παρουσιάζονται οι Ειδικότητες Κατάρτισης που έχει 

επιλέξει η Εταιρία πάνω στις οποίες θα υλοποιήσει τα Προγράμματα Κατάρτισης με 

τους αντίστοιχους Εκπαιδευόμενους ανά Ειδικότητα. 

 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν τα ακόλουθα μεγέθη  

 

Σύνολο Ωρών Εκπαίδευσης (Θεωρία + Πρακτική) για το σύνολο των 
Εκπαιδευόμενων:  
 

[15*(80 + 170)] + [18*(90 + 210)] + [20*(110 + 290)] + [10*(100 + 250)] = 20.650 
  

Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) : 185.850,00 / 20.650 = 9,00 € 
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Επίσης η Εταιρία προτείνει και το Προϋπολογιζόμενο Κόστος ανά Δαπάνη : 

 

ο άθροισμά τους πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό Προτεινόμενο 

Προϋπ

τη συνέχεια αφού κατατεθεί μία Πρόταση αξιολογείται από τα αρμόδια 

όργαν

ν περίπτωση που εξετάζουμε ο Ο.Α.Ε.Δ. κατά την έγκριση της 

συγκεκ

τσι, οι Συνολικές Ώρες Κατάρτισης που εγκρίνονται μειώνονται αντίστοιχα 

κατά : 

[ 5 * ( 110 + 290 ) ] = 2.000 ώρες. 
 

 

Τ

ολογισμό. 

 

Σ

α του Ο.Α.Ε.Δ. . Όταν εγκρίνεται μία Πρόταση, υπάρχει περίπτωση τα 

εγκεκριμένα μεγέθη να διαφοροποιούνται με ευθύνη του Ο.Α.Ε.Δ. από αυτά τα οποία 

είχε αιτηθεί η Εταιρία. 

Έτσι λοιπόν στη

ριμένης Πρότασης μειώνει τον αριθμό των Εκπαιδευόμενων για την τρίτη 

Ειδικότητα ("Μηχανικοί Διαφόρων Κλάδων") κατά 5 άτομα.  

 

Έ
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Επομένως και ο Εγκεκριμ  κατά  

 

ί κατά την 

υποβολή της Πρότασης) 

185.850,00 – 18.000,00 = 167.850,00 € 

Το ποσό των Α’ Υ  επιτρεπόμενο 

ποσοστό επί του προϋπολογισμού (10%) (Παράμετρος Έργου Ο.Α.Ε.Δ.) 

ΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" :  

100.000,00 – 18.000,00 = 82.000,00 € 

 τελικά εγκεκριμένα στοιχεία του Υποέργου που αφορούν το 

Οικονομικό Αντικείμενο έ υνέχεια : 

ένος Προϋπολογισμός μειώνεται

2.000 * 9,00 = 18.000,00 € (όπου 9 το Μ.Ω.Κ. όπως είχε υπολογιστε

και γίνεται  

 
λών δεν αλλάζει γιατί δεν ξεπερνά το μέγιστο

 

 

Κατά το ίδιο ποσό μειώνεται και η Δαπάνη που αφορά "ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞ

 

Έτσι λοιπόν τα

χουν διαμορφωθεί όπως φαίνεται στη σ
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Θα θεωρήσουμε για τη συνέχεια ότι στο συγκεκριμένο σενάριο γίνεται έναρξη από 

την Εταιρία μόνο στα 3 από τα συνολικά 4 εγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης της 

πρότασης. 

Έτσι τελικά οι ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ του Υποέργου θα είναι  

( Εκπαιδ. * (Ω.Θ. + Ω.Π.) ) :  

[11 * (80+170)] + [12 * (110+290)] + [7 * ( 100+250)] = 10.000 ώρες 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  (Ώρες * Μ.Ω.Κ. ): 

10.000 * 9,00 = 90.000,00 € 
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Αν τρέξουμε τη διαδικασία της Παρακολούθησης του Υποέργου θα δούμε ότι ο 

Ο.Α.Ε.Δ. ΕΊΝΑΙ ΥΠΌΧΡΕΟς 1ης Δόσης προς την Εταιρία καθώς και το ποσό που 

αντιστοιχεί στη δόση. 

 

υτό συμβαίνει γιατί  

τολή πληρωμής για 1η δόση 

ν προγραμμάτων κατάρτισης 

 

 χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσα από τη Φόρμα της Κατάστασης Δόσεων να 

πρ

 

Α

- Δεν έχει δοθεί εν

- Έχουν γίνει έναρξη περισσότερα του 35% τω

(3 από 4 , Παράμετρος Έργου Ο.Α.Ε.Δ.) 

Ο

οχωρήσει σε αυτόματη έκδοση Εντολών Πληρωμής για το συγκεκριμένο 

Υποέργο, καθώς επίσης να αποθηκεύσει στο σύστημα και να εκτυπώσει την ενέργεια 

αυτή. 
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Οι Εντολές Πληρωμών που καταχωρούνται στο σύστημα είτε αυτόματα είτε 

χειρόγραφα φαίνονται από την αντίστοιχη φόρμα των Εντολών Πληρωμών. 

 

Στη συνέχεια συντάσσεται Μηνιαίο Δελτίο για τον 1ο μήνα υλοποίησης των 

Προγραμμάτων 
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Επίσης γίνεται διασταύρωση των Δαπανών που δηλώνει η Εταιρία με τα 

αντίστοιχα παραστατικά 

 

και συντάσσονται αντίστοιχες Περιοδικές Εκθέσεις Ελέγχου Εποπτεία από τα 

αρμόδια όργανα του Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Αν τρέξουμε πάλι τη διαδικασία Παρακολούθησης του Υποέργου, θα δούμε ότι 

αυτή τη φορά ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν είναι υπόχρεος δόσης.  

Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ έχει πληρωθεί η 1η δόση και οι Αρνητικές εκθέσεις είναι 

λιγότερες από το 50% των εκθέσεων, Οι Εκτελεσθείσες Ανθρωποώρες από τα 

Μηνιαία Δελτία δεν είναι το 35% των Συνολικών Ωρών του Υποέργου (25%) 

Το Συνολικό Ποσό Δηλωθέντων Δαπανών από τα Μηνιαία Δελτία δεν είναι άνω 

του 50% του Συνολικού Ποσού Εντολών Πληρωμής. 
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Στη συνέχεια καταχωρείται Μηναίο Δελτίο για το 2ο μήνα. 
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Αν δούμε ξανά την Παρακολούθηση του Υποέργου, θα προκύψει υποχρέωση 2ης 

δόσης προς την Εταιρία. 

 

 

Αυτό προέκυψε γιατί  

- Έχει ήδη δοθεί 1η δόση και  

- Από τα Μηνιαία Δελτία προκύπτει οτι οι Εκτελεσθείσες Ανθρωποώρες 

είναι 4000 > 35% των συνολικών ωρών του Υποέργου (10.000) 

- Επίσης προκύπτει ότι και οι Δηλωθείσες Δαπάνες είναι 16.000,00 > 50% 

των Εντολών Πληρωμής (27.000,00). 

 

Άρα ο Οργανισμός είναι υπόχρεος 2ης δόσης και υπολογίζεται και το αντίστοιχο 

ποσό αυτής. 

 

Αντίστοιχα με την 1η δόση καταχωρούνται η Εντολή Πληρωμής και το αντίστοιχο 

Ένταλμα Πληρωμής. 
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Στη συνέχεια καταχωρείται Μηναίο Δελτίο και για τον 3ο μήνα. 

 

Η κατάσταση που προκύπτει τώρα για το Υποέργο είναι η ακόλουθη 
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Ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι τώρα υπόχρεος 3ης δόσης καθώς 
- Έχει δοθεί 1η 

- Έχει δοθεί 2η δόση  

- Οι Εκτελεσθείσες Ανθρωποώρες είναι 8.000 > 70% Συνολικών Ωρών. 

(10.000)  

- Οι Δηλωθείσες Δαπάνες είναι 40.000,00 > 60% των Εντολών Πληρωμής 

(54.000,00).  

 

Αντίστοιχα με την 1η και 2η δόση καταχωρείται από την "Κατάσταση Δόσεων" η 

Εντολή Πληρωμής της 3ης δόσης και έτσι τελικά στις "Εντολές Πληρωμών" θα 

φαίνονται τώρα τρεις εντολές  

 

Αν δούμε τη μέχρι τώρα πορεία του Υποέργου από τη διαδικασία της 

Παρακολούθησης, η εικόνα της Υλοποίησης του Φυσικού και του Οικονομικού 

Αντικειμένου είναι η ακόλουθη 
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Φτάνει τώρα κάποια χρονική στιγμή που η Εκπαίδευση έχει ολοκληρωθεί, ένα 

μέρος των εκπαιδευόμενων απασχολείται υποχρεωτικά από την Εταιρία και μετά το 

πέρας της απασχόλησης, ολοκληρώνεται ουσιαστικά και η υλοποίηση του Υποέργου. 

Στο σημείο αυτό συντάσσονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με βάση τα στοιχεία που τη δίνει 

η Εταιρία οι Τελικές Εκθέσεις για κάθε Ειδικότητα του Υποέργου. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε θεωρούμε ότι δεν ολοκλήρωσαν 

όλοι οι εκπαιδευόμενοι που είχαν ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους, όπως για 

παράδειγμα φαίνεται στη συνέχεια για μία από τις Ειδικότητες του Υποέργου. 
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Αν θεωρήσουμε ότι για τις τρεις Ειδικότητες που έγιναν αρχικά Έναρξη, 

ολοκλήρωσαν την Εκπαίδευσή τους αντίστοιχα 9 – 9 – 4 εκπαιδευόμενοι, τότε 

προκύπτει ότι 

 

- Οι Πραγματικές Ώρες Κατάρτισης είναι :  

[9*(80 + 170)] + [9*(90 + 210)] + [4*(100 + 250)] = 7.250 
- Προκύπτει δηλ. μία διαφορά ωρών ως προς τις αρχικά εγκεκριμένες :    

10.000 – 7.250 = 2.750 
- Αυτή η διαφορά των ωρών πολλαπλασιάζεται με το Ωριαίο Εκπαιδευτικό 

Επίδομα (Παράμετροι Έργου)  

7.250 * 3,52 = 9.680,00 
- το ποσό αυτό αφαιρείται από το εγκεκριμένο κόστος του Υποέργου :  

90.000,00 - 9.680,00 = 80.320,00 
το οποίο είναι και το Πραγματικό Τελικό Κόστος του Υποέργου 
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Επειδή ο οργανισμός έχει δώσει ήδη εντολές πληρωμών για ποσό 81.000,00 , 

προκύπτει επιστροφή από την εταιρία του ποσού  

81.000,00 - 80.320,00 = 680,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. SRIPTS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

 
/*  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."eidikotites"  
( "id" varchar(3) NOT NULL,  
 "description" varchar(70) NOT NULL ,  
 CONSTRAINT "pk_eidikotites" PRIMARY KEY ("id") 
) ; 
 
 
 
/*  ΝΟΜΟΙ    */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."nomoi"  
("id" varchar(3) NOT NULL,  
"description" varchar(30) NOT NULL ,  
CONSTRAINT "pk_nomoi_id" PRIMARY KEY ("id") 
) ; 
 
 
 
/*  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."etaireies"  
( "id" INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL,  
 "eponymia" varchar(50) NOT NULL,  
 "nomos_id" varchar(3) ,  
 "afm" varchar(9) ,  
 "doy" varchar(30) ,  
 "dieythinsi" varchar(60) ,  
 "zipcode" varchar(10) , 
 "thlefono" varchar(30) , 
 "fax" varchar(15), 
 "email" varchar(30) ,  
 CONSTRAINT "pk_etaireies" PRIMARY KEY ("id") ,  
 CONSTRAINT "fk_nomos_id" FOREIGN KEY ("nomos_id" ) REFERENCES "oaed"."nomoi"  
) ; 
 
CREATE UNIQUE INDEX "idx_afm" ON "oaed"."etaireies" ("afm") ; 
 
 
 
/*  ΔΑΠΑΝΕΣ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."dapanes"  
( "id" int IDENTITY (1, 1) NOT NULL,  
 "kodikos" varchar(20) NOT NULL,  
 "description" varchar(100) NOT NULL,  
 "parent_kodikos" varchar(2) , 
 "level" int ,  
 CONSTRAINT "pk_dapanes" PRIMARY KEY ("id")  
) ; 
 
CREATE UNIQUE INDEX "idx_kodikos_dapanhs" ON "oaed"."dapanes" ("kodikos") ; 
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/*  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."texnika_erga"  
( "id" int IDENTITY (1, 1) NOT NULL,  
 "description" varchar(50) NOT NULL,  
 "proypologismos" decimal(10,2) ,  
 CONSTRAINT "pk_texnika_erga" PRIMARY KEY ("id") 
) ; 
 
 
 
/* ΝΟΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."texnika_erga_nomoi"  
( "texniko_ergo_id" int NOT NULL,  
 "nomos_id" varchar(3) NOT NULL,  
 CONSTRAINT "pk_texnika_erga_nomoi" PRIMARY KEY ("texniko_ergo_id", "nomos_id") ,  
 CONSTRAINT "fk_texnika_erga_id" FOREIGN KEY ("texniko_ergo_id" ) REFERENCES  

"oaed"."texnika_erga", 
 CONSTRAINT "fk_nomoi_id" FOREIGN KEY ("nomos_id" ) REFERENCES "oaed"."nomoi"  
) ; 
 
 
 
/*  ΕΡΓΑ ΟΑΕΔ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."oaed_erga"  
( "id" varchar(5) NOT NULL,  
 "description" varchar(50) NOT NULL,  
 "is_current_flag" int ,  
 "is_closed_flag" int , 
 "is_default" int ,  /*Αν θα χρησιμοποιειται ως προεπιλεγμένο 0:ΟΧΙ , 1:ΝΑΙ */ 
 CONSTRAINT "pk_oaed_erga_id" PRIMARY KEY ("id") 
) ; 
 
 
 
/*  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."parameters_defaults"  
( "id" varchar(3) NOT NULL,  
 "description" varchar(200) NOT NULL,  
 "type" int ,  /* ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 1 : ΠΟΣΟΤΙΚΗ , 2 : ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ */ 
 "def_value" decimal(10,2) ,  
 CONSTRAINT "pk_parameters_defaults" PRIMARY KEY ("id") 
) ; 
 
 
 
/*  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΡΓΟΥ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."oaed_erga_parameters"  
( "oaed_ergo_id" varchar(5) NOT NULL,  
 "param_id" varchar(3) NOT NULL,  
 "param_value" decimal(10,2) NOT NULL ,  
 CONSTRAINT "pk_oaed_erga_parameters" PRIMARY KEY ("oaed_ergo_id", "param_id"),  
 CONSTRAINT "fk_oaed_ergo_id" FOREIGN KEY ("oaed_ergo_id") REFERENCES "oaed"."oaed_erga", 
 CONSTRAINT "fk_parameters_defaults" FOREIGN KEY ("param_id" ) REFERENCES  

"oaed"."parameters_defaults"  
) ; 
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/*  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."protaseis"  
( "oaed_ergo_id" varchar(5) NOT NULL,  
 "ar_protokoloy" varchar(10) NULL,  
 "aa" int NOT NULL,  
 "ar_mitrwoy" varchar(10) NOT NULL,  
 "etaireia_id" int NOT NULL,  
 "texniko_ergo_id" int NOT NULL,  
 "typos_energeias" int ,  /* 1 : ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ , 2 : ΚΟΙΝΗ , 3 : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ */ 
 "is_diakratiki" int ,   /* 0 : ΟΧΙ , 1 : ΝΑΙ */ 
 "synanadoxoi" varchar(100) ,  
 "ypergolaboi" varchar(100) ,  
 "kek" varchar(100) ,  
 "ar_apasx" int ,  
 "ar_ekpaid" int ,  
 "ar_prosl" int ,  
 "proyp_offered" decimal (10,2) ,  
 "proyp_approved" decimal (10,2) ,  
 "proyp_a_offered" decimal (10,2) ,  
 "proyp_a_approved" decimal (10,2) ,  
 "meso_kostos" decimal (10,2) ,  
 "egrish" int ,    /* 0 : ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ , 1: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ , 2 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ */ 
 "bathmologia" int , 
 "logoi_aporipshs" varchar(100), 
 "sxolia" varchar(100), 
 CONSTRAINT "pk_protaseis" PRIMARY KEY ("ar_mitrwoy") ,  
 CONSTRAINT "fk_protaseis_oaed_ergo_id" FOREIGN KEY ("oaed_ergo_id" ) REFERENCES  

"oaed"."oaed_erga" ,  
 CONSTRAINT "fk_protaseis_etaireia_id" FOREIGN KEY ("etaireia_id" ) REFERENCES  

"oaed"."etaireies" ,  
 CONSTRAINT "fk_protaseis_texniko_ergo_id" FOREIGN KEY ("texniko_ergo_id" ) REFERENCES  

"oaed"."texnika_erga"  
) ; 
 
CREATE UNIQUE INDEX "idx_ergo_ar_protokoloy" ON "oaed"."protaseis"  

("oaed_ergo_id", "ar_protokoloy") ; 
CREATE UNIQUE INDEX "idx_ergo_aa_protashs" ON "oaed"."protaseis" ("oaed_ergo_id", "aa") ; 
 
 
 
/*  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."protasi_eidikotites"  
( "protasi_ar_mhtrwoy" varchar(10) NOT NULL,  
 "eidikotita_id" varchar(3) NOT NULL,  
 "protinomenoi_ekp" int ,  
 "egekrimenoi_ekp" int ,  
 "protinomenh_theoria" int ,  
 "egekrimenh_theoria" int ,  
 "protinomenh_praktikh" int ,  
 "egekrimenh_praktikh" int ,  
 CONSTRAINT "pk_protaseis_eidikotites" PRIMARY KEY ("protasi_ar_mhtrwoy", "eidikotita_id") ,  
 CONSTRAINT "fk_protaseis_eidikotites_eidik" FOREIGN KEY ("eidikotita_id" ) REFERENCES  

"oaed"."eidikotites" , 
 CONSTRAINT "fk_protaseis_eidikotites_protasi" FOREIGN KEY ("protasi_ar_mhtrwoy" ) REFERENCES  

"oaed"."protaseis"  
) ; 
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/*  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."protasi_dapanes"  
( "ar_mit_prot" varchar(10) NOT NULL,  
 "id_dapanhs" int NOT NULL,  
 "proyp_protashs" decimal(10,2) ,  
 "proyp_final" decimal(10,2) ,  
 CONSTRAINT "pk_protasi_dapanes" PRIMARY KEY ("ar_mit_prot", "id_dapanhs") ,  
 CONSTRAINT "fk_protasi_dapanes_protasi" FOREIGN KEY ("ar_mit_prot" ) REFERENCES  

"oaed"."protaseis" ,  
 CONSTRAINT "fk_protasi_dapanes_dapanh" FOREIGN KEY ("id_dapanhs" ) REFERENCES  

"oaed"."dapanes"  
) ; 
 
 
 
/*  ΥΠΟΕΡΓΑ   */ 
CREATE TABLE "oaed"."ypoerga"  
( "id" int identity (1,1) NOT NULL, 
 "kodikos" varchar(10) , 
 "oaed_ergo_id" varchar(5) NOT NULL,  
 "aa" int  ,  
 "description" varchar(100) ,  
 "ypeythinos" varchar(50) ,  
 "ar_mht_protashs" varchar(10) NOT NULL,  
 "etaireia_id" int NOT NULL,  
 "texniko_ergo_id" int NOT NULL ,  
 "kek" varchar(100) , 
 "meso_wriaio_kostos" decimal(10,2) , 
 "synolo_ekpaid" int  ,  
 "synolo_wrwn" decimal(10,2)  ,  
 "synolo_kostos" decimal(10,2)  ,  
 "a_yles_kostos" decimal(10,2)  ,  
 "teliko_synolo_ekpaid" int, 
 "teliko_synolo_wrwn" int , 
 "teliko_synolo_kostos" decimal(10,2)  ,  
 "hire_obligation" int, 
 "hired_final" int, 
 CONSTRAINT "pk_ypoerga_id" PRIMARY KEY ("id") ,  
 CONSTRAINT "fk_ypoerga_ergo_id" FOREIGN KEY ("oaed_ergo_id") REFERENCES  

"oaed"."oaed_erga" ,  
 CONSTRAINT "fk_ypoerga_protash" FOREIGN KEY ("ar_mht_protashs") REFERENCES  

"oaed"."protaseis" ,  
 CONSTRAINT "fk_ypoerga_texniko_ergo_id" FOREIGN KEY ("texniko_ergo_id" ) REFERENCES  

"oaed"."texnika_erga" ,  
 CONSTRAINT "fk_ypoerga_etaireia_id" FOREIGN KEY ("etaireia_id" ) REFERENCES  

"oaed"."etaireies" 
) ; 
 
CREATE UNIQUE INDEX "idx_ypoergo_kodikos" ON "oaed"."ypoerga" ("kodikos") ; 
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/*  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."ypoergo_programmata"  
( "ypoergo_id" int NOT NULL,  
 "eidikotita_id" varchar(3) NOT NULL,  
 "wres_theorias" int ,  
 "wres_praktikhs" int ,  
 "hmnia_enarxhs" datetime ,  
 "ekpaideyomenoi" int ,  
 "ended_flag" int ,    /* 0 : OXI , 1 : NAI */ 
 "date_started" datetime ,  
 "date_ended" datetime ,  
 "wres_theorias_final" int ,  
 "wres_praktikhs_final" int ,  
 "total_wres_final" int ,  
 "ekpaid_final" int ,  
 "apodekto" int ,    /* 0 : OXI , 1 : NAI */ 
 "ekth_olokl_date" datetime ,  
 "prosl_ekpaid" int ,  
 CONSTRAINT "pk_ypoergo_programmata" PRIMARY KEY ("ypoergo_id", "eidikotita_id") ,  
 CONSTRAINT "fk_ypoergo_prog_ypoergo" FOREIGN KEY ("ypoergo_id") REFERENCES  

"oaed"."ypoerga" ,  
 CONSTRAINT "fk_ypoerg_eidik_eidikotites" FOREIGN KEY ("eidikotita_id" ) REFERENCES  

"oaed"."eidikotites"  
) ; 
 
 
 
/* ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."ypoergo_progr_ekpaid"  
( "ypoergo_id" int NOT NULL,  
 "eidikotita_id" varchar(3) NOT NULL,  
 "aa" int NOT NULL,  
 "lastname" varchar(30) NOT NULL,  
 "firstname" varchar(20) NOT NULL,  
 "fylo" int ,     /* 1: ΑΝΔΡΑΣ , 2: ΓΥΝΑΙΚΑ */ 
 "hlikia" int ,  
 "xronos_anergeias" int ,  
 "afm" varchar(9) ,  
 "taytothta" varchar(10) ,  
 "dieythinsi" varchar(50) ,  
 "thlefwno" varchar(30) ,  
 "completed_flag" int ,   /* 0 : OXI , 1 : NAI */ 
 "wres_thewrias" int ,  
 "wres_praktikhs" int ,  
 "hired" int ,    /* 0 : OXI , 1 : NAI */ 
 "hire_date" datetime , 
 "hired_months" int NULL, 

"total_misthia" int NULL, 
 CONSTRAINT "pk_ypoergo_prog_ekp" PRIMARY KEY ("ypoergo_id", "eidikotita_id" , "aa" ) ,  
 CONSTRAINT "fk_yp_prog_ekp_ypoergo_prog" FOREIGN KEY ("ypoergo_id", "eidikotita_id" )  

REFERENCES "oaed"."ypoergo_programmata"  
) ; 
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/* ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."ypoergo_mhniaia_deltia"  
( "ypoergo_id" int NOT NULL,  
 "mhnas" int NOT NULL, 
 "hmnia" datetime ,  
 "ekpaideyomenoi" int ,  
 "wres_theorias" int ,  
 "wres_praktikhs" int ,  
 CONSTRAINT "pk_ypoerga_mhniaia_deltia" PRIMARY KEY ("ypoergo_id", "mhnas" ) ,  
 CONSTRAINT "fk_mhniaia_deltia_ypoerga" FOREIGN KEY ("ypoergo_id" ) REFERENCES  

"oaed"."ypoerga"  
) ; 
 
 
 
/* ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."ypoergo_mhn_delt_dap"  
( "ypoergo_id" int NOT NULL,  
 "mhnas" int NOT NULL,  
 "dapanh_id" int NOT NULL,  
 "poso" decimal (10,2) ,  
 CONSTRAINT "pk_ypoergo_mhn_delt_dap" PRIMARY KEY ("ypoergo_id", "mhnas" , "dapanh_id") ,  
 CONSTRAINT "fk_mhn_delt_dap_deltia" FOREIGN KEY ("ypoergo_id", "mhnas") REFERENCES  

"oaed"."ypoergo_mhniaia_deltia" , 
 CONSTRAINT "fk_mhn_delt_dap_dapanes" FOREIGN KEY ("dapanh_id" ) REFERENCES  

"oaed"."dapanes"  
) ; 
 
 
 
/* ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."ypoergο_progr_ektheseis"  
( "id" int identity (1,1) NOT NULL,  
 "ypoergo_id" int NOT NULL,  
 "eidikotita_id" varchar(3) NOT NULL,  
 "hmnia_ektheshs" datetime ,  
 "thewria_ok" int ,    /* 0 : OXI , 1 : NAI */ 
 "praktikh_ok" int ,   /* 0 : OXI , 1 : NAI */ 
 "apotelesma" int ,    /* 0 : ΑΡΝΗΤΙΚΟ , 1 : ΘΕΤΙΚΟ */ 
 "teliko" int ,    /* 0 : OXI , 1 : NAI */ 
 "sxolia" varchar(100) ,  
 CONSTRAINT "pk_ypoergo_progr_ektheseis" PRIMARY KEY ("id") ,  
 CONSTRAINT "fk_ypoergo_progr_ektheseis_ypoergo_progr" FOREIGN KEY  

("ypoergo_id", "eidikotita_id" ) REFERENCES "oaed"."ypoergo_programmata"  
) ; 
 
 
 
/*  ΠΛΗΡΩΜΕΣ     */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."plhrwmes"  
( "id" int identity (1,1) NOT NULL,  
 "ypoergo_id" int NOT NULL,  
 "typos_plhrwmhs" int ,   /* 1/2/3 : 1η/2η/3η δοση , 4: Εξοφληση */ 
 "hmnia" datetime ,  
 "ar_parast" int , 
 "hmnia_parast" datetime ,  
 "ar_parast_etaireias" int , 
 "hmnia_parast_etaireias" datetime ,  
 "poso" decimal (10,2) ,  
 "aitiologia" varchar(100) ,  
 CONSTRAINT "pk_plhrwmes" PRIMARY KEY ("id") ,  
 CONSTRAINT "fk_plhrwmes_ypoergo" FOREIGN KEY ("ypoergo_id" ) REFERENCES "oaed"."ypoerga"  
) ; 
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/*  ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."entoles_plhrwmwn"  
( "id" int identity (1,1) NOT NULL,  
 "ypoergo_id" int NOT NULL,  
 "hmnia" datetime ,  
 "typos_plhrwmhs" int , /* 1/2/3 : 1η/2η/3η δοση , 4: Εξοφληση */ 
 "poso" decimal (10,2) ,  
 "sxolia" varchar(100) , 
  "id_plhrwmhs" int, 

"poso_ekt" decimal(10,2) NULL, 
       "poso_oaed" decimal(10,2) NULL , 
 CONSTRAINT "pk_entoles" PRIMARY KEY ("id") ,  
 CONSTRAINT "fk_entoles_ypoergo" FOREIGN KEY ("ypoergo_id" ) REFERENCES "oaed"."ypoerga",  
 CONSTRAINT "fk_entoles_plhrwmes" FOREIGN KEY ("id_plhrwmhs" ) REFERENCES  

"oaed"."plhrwmes"  
) ; 
 
 
/*  ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ   */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."ypoergo_ekkath_dap"  
( "id" int identity (1,1) NOT NULL,  
 "ypoergo_id" int NOT NULL, 
 "dapanh_id" int NOT NULL,  
 "mhnas" int NOT NULL,  
 "poso" decimal (10,2) ,  
 "arithmos_timol" varchar(20) , 
 "hmnia_timol" datetime  
 CONSTRAINT "pk_ypoergo_ekkath_dap" PRIMARY KEY ("id") ,  
 CONSTRAINT "fk_ekkath_dap_protash_dap" FOREIGN KEY ("dapanh_id") REFERENCES  

"oaed"."dapanes", 
 CONSTRAINT "fk_ekkath_dap_ypoerga" FOREIGN KEY ("ypoergo_id" ) REFERENCES  

"oaed"."ypoerga"  
) ; 
 
 
 
/*  ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."users"  
( "id" varchar(10) NOT NULL,  
 "pswd" varchar(10) NOT NULL,  
 "dba_role" int NOT NULL,  
 "dsek_role" int NOT NULL,  
 "oikonomiko_role" int NOT NULL,  
 "ds_role" int NOT NULL,  
 "epitheto" varchar(50) , 
 "onoma" varchar(30) , 
 CONSTRAINT "pk_users" PRIMARY KEY ("id") 
) ; 
 
 
 
/*  ΕΚΤΠΩΣΕΙΣ ΔΟΣΕΩΝ  */ 
 
CREATE TABLE "oaed"."ektyposeis_dosewn" 
( "id" INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 "print_date_time" datetime NOT NULL , 
 CONSTRAINT "pk_ektyposeis" PRIMARY KEY ("id") 
); 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΠΙΝΑΚΕΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

Κωδ. Περιγραφή Τύπος Τιμή 

001 Μέγιστο επιτρεπόμενο μέσο ωριαίο κόστος κατάρτισης ανά 
εκπαιδευόμενο Ποσοτική 10,27

002 Ελάχιστος αριθμός ωρών ανά πρόγραμμα κατάρτισης Ποσοτική 200,00
003 Μέγιστος αριθμός ωρών ανά πρόγραμμα κατάρτισης Ποσοτική 500,00

004 Ελάχιστο ποσοστό ωρών θεωρίας επί του συνόλου των ωρών 
εκπαίδευσης 

Ποσοστιαία 
(%) 20,00

005 Μέγιστο ποσοστό ωρών θεωρίας επί του συνόλου των ωρών 
εκπαίδευσης 

Ποσοστιαία 
(%) 60,00

006 Ελάχιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά πρόγραμμα κατάρτισης Ποσοτική 10,00
007 Μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά πρόγραμμα κατάρτισης Ποσοτική 25,00

008 Μέγιστος επιτρεπόμενο ποσοστό μείωσης του αριθμού 
εκπαιδευόμενων ανά πρόγραμμα κατάρτισης 

Ποσοστιαία 
(%) 30,00

009 Ποσοστό υποχρεωτικής πρόσληψης από τις εταιρείες Ποσοστιαία 
(%) 33,00

010 Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό δαπανών για Α' ύλες επί του 
συνολικού κόστους (προϋπολογισμού) του υποέργου 

Ποσοστιαία 
(%) 10,00

011 Μέγιστη χρονική απόσταση ανάμεσα στην ολοκλήρωση του 
προγράμματος και την έναρξη της υποχρεωτικής απασχόλησης Ποσοτική 1,00

012 Ελάχιστος αριθμός μηνών απασχόλησης κατά την υποχρεωτική 
απασχόληση Ποσοτική 4,00

013 Ελάχιστος αριθμός ημερομίσθιων ανά μήνα κατά την υποχρεωτική 
απασχόληση Ποσοτική 20,00

014 Ποσοστό 1ης Δόσης επί του εγκεκριμένου συνολικού κόστους 
υποέργου 

Ποσοστιαία 
(%) 30,00

015 Ποσοστό 2ης Δόσης επί του εγκεκριμένου συνολικού κόστους 
υποέργου 

Ποσοστιαία 
(%) 30,00

016 Ποσοστό 3ης Δόσης επί του εγκεκριμένου συνολικού κόστους 
υποέργου 

Ποσοστιαία 
(%) 30,00

017 Ωριαίο Εκπαιδευτικό Επίδομα Ποσοτική 3,52

 
Πίνακας Παραμέτρων έργου Ο.Α.Ε.Δ. -  Ενδεικτικό σύνολο παραμέτρων με τις προεπιλεγμένες τιμές τους οι 

οποίες θα τηρούνται από το σύστημα.  
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Κωδικός Περιγραφή 
1 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT) 
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 
9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ Η/Υ 

10 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 
11 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ 
13 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
14 ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
15 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

16 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

17 ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
18 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ  
19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
20 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ 
21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
22 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΓΕΝΙΚΑ) 
23 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
24 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
25 ΛΑΤΟΜΟΙ 
26 ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΙ 
27 MANAGEMENT (ΓΕΝΙΚΑ) 
28 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 
29 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ 
30 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
31 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
32 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
33 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
34 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 
35 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

Πίνακας Ειδικοτήτων - Ενδεικτικό σύνολο Ειδικοτήτων οι οποίες θα τηρούνται από το σύστημα. 
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Λογαριασμός Περιγραφή 
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
14.00 Έπιπλα 
14.01 Σκεύη 
14.02 Μηχανές Γραφείου 
14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικά Συστήματα 
14.08 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 
14.09 Λοιπός Εξοπλισμός 
16.17 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
16.17.00 Απόκτηση Λογισμικών Προγραμμάτων 
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
60.00.00 Τακτικές Αποδοχές 
60.00.03 Δώρα Εορτών 
60.00.06 Αποδοχές Κανονικής Άδειας 
60.00.07  Επιδόματα Κανονικής Άδειας 
60.00.11 Αμοιβές Έκτός Έδρας 
60.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
60.01.00 Τακτικές Αποδοχές 
60.01.03 Δώρα Εορτών 
60.01.06 Αποδοχές Κανονικής Άδειας 
60.01.07 Επιδόματα Κανονικής Άδειας 
60.01.11 Αμοιβές Έκτός Έδρας 
60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
60.03.00 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 
60.03.01 Εργοδοτικές Εισφορές Λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης 
60.03.02 Εργοδοτικές Εισφορές Λοιπών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης 
60.03.04 Χαρτόσημο Μισθοδοσίας 
60.04 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
60.04.00 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 
60.04.01 Εργοδοτικές Εισφορές Λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης 
60.04.02 Εργοδοτικές Εισφορές Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης 
60.04.04 Χαρτόσημο Μισθοδοσίας 

 
Πίνακας Δαπανών - Ενδεικτικό σύνολο επιλέξιμων Δαπανών (Λογιστικό Σχέδιο). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -  ΠΗΓΕΣ 
 

 

• Modern Database Management 
Fred R. McFadden, Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Prescott 

 

• SQL Server 2000 A beginners’ guide 
Petkovic, Dusan

 

• SQL Server 2000 Developer's Guide 
Otey, Michael, Conte, Paul

 

• SQL Server 2000 Administration 
Linsenbardt, Mark A., Stigler, Shane

 

• Sams Teach Yourself Transact-SQL in 21 Days 
Solomon, David S., McEwan, Ben

 

• Sams Teach Yourself Microsoft SQL Server 2000 in 21 Days 
Waymire, Richard, Sawtell, Rick

 

• Sybase PowerBuilder 8.0 Documentation 
Administration guides, User's guides, Reference manuals,  

and Programmer's guides 
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