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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η 

δημιουργία εφαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον που έχει κατακτήσει το αγοραστικό 

κοινό, το Android. Από την αρχή οι δυσκολίες ήταν πολλές, περισσότερο εξαιτίας της 

μη ύπαρξης πηγών πληροφόρησης. 

Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μια ιστορική αναδρομή για τις εκδόσεις και τις 

δυνατότητες της νέας πλατφόρμας, ποια είναι η αρχιτεκτονική και ποιες είναι οι 

συσκευές οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο λογισμικό (tablets, 

Smartphones, laptops). Ενώ γίνεται παράλληλα και ένα αφιέρωμα στο πρώτο 

ελληνικό τηλέφωνο με Android. 

Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται μια αναφορά στα εργαλεία προγραμματισμού 

που χρειάστηκαν για τη δημιουργία της εφαρμογής με βάση το eclipse, κάτι που στην 

πράξη αποδείχτηκε αρκετά δύσκολο, οπότε και έγινε η επιλογή άλλου λογισμικού, 

μιας web εφαρμογής της Google για τη δημιουργία του interface. Διότι στόχος μιας 

εφαρμογής είναι το φιλικό περιβάλλον στο χρήστη πάρα ο κώδικας που τρέχει από 

πίσω. 

Η εφαρμογή σχετίζεται με το Ε1 και κυρίως με τον υπολογισμό του φόρου 

που καταβάλει ο φορολογούμενος, κάτι επίσης επίκαιρο. Στα κεφάλαια που 

ακολουθούν γίνεται αναφορά στον τρόπο που υπολογίζεται ο φόρος με βάση τα 

φορολογικά μέτρα του 2012, ενώ δίνεται και ένα παράδειγμα για την πλήρη 

κατανόηση του τρόπου υπολογισμού. 

Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τρόποι σχεδίασης μιας 

εφαρμογής. Ποιες από αυτές χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο project, ενώ 

γίνεται και μια μικρή ανάλυση και παρουσίαση της εφαρμογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

 

1.1 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ  

Ο δόκτωρ Μάρτιν Κούπερ της Motorola, περπατώντας σ' ένα δρόμο της  

αμερικάνικης μεγαλούπολης κρατούσε στα δυο του χέρια μια συσκευή που έμοιαζε 

με φορητό ασύρματο. Είχε ύψος 25 εκατοστά και βάρος 900 γραμμάρια. Ήταν το 

πρώτο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο με τον κωδικό Motorola DynaTAC.  

 

 

Εικόνα 1.1  

Τα κινητά τηλέφωνα δεν είχαν πάντοτε οθόνη αφής, κάμερες πολλών Megapixels 

και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως ένας μικροσκοπικός Η/Υ, λύνοντάς μας τα 

χέρια. Για την ακρίβεια, δεν ήταν μικρά σε μέγεθος ειδικά τα πρώτα μοντέλα που 

εξαιτίας του μεγέθους τους δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα ως  ‘κινητά’. 

Όμως, οι όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών κινητών τηλεφώνων 

υποχρέωσαν τους κατασκευαστές για συνεχή ανάπτυξη, με αποτέλεσμα από την 

κατηγορία των talkphones να φτάσουμε στην κατηγορία των smartphones. Παρακάτω 

αντικατοπτρίζεται ιστορικά η ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων και η μετάβαση 

στην γενιά των smartphones:  

 1979-1992: Τα κινητά τηλέφωνα έχουν ενσωματωμένα συστήματα για τον 

έλεγχο της λειτουργίας τους.  

 1993: Το πρώτο smartphone, η IBM Simon, είχε μια οθόνη αφής, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και PDA χαρακτηριστικά.  

 1996: Palm Pilot 1000 προσωπικός ψηφιακός βοηθός, στο οποίο  εισάγεται το 

Palm OS λειτουργικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας.  

 1996: Windows CE εισάγει φορητές συσκευές PC.  
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 1999: Nokia S40 OS παρουσιάστηκε επίσημα με το λανσάρισμα του Nokia 

7110.  

 2000: Symbian έγινε το πρώτο σύγχρονο κινητό λειτουργικό σύστημα σε ένα 

smartphone με την έναρξη της Ericsson R380.  

 2001: Η Kyocera 6035 ήταν το πρώτο smartphone με Palm OS.  

 2002: Η Microsoft εισήγαγε το πρώτο (Pocket PC) smartphone.  

 2002: Η BlackBerry απελευθέρωσε το πρώτο smartphone της.  

 2005: Η Nokia εισήγαγε Maemo OS για το πρώτο tablet internet N770.  

 2007: Η Apple iPhone με iOS εισήγαγε το iPhone, που συνδύασε ‘κινητό 

τηλέφωνο’ και ‘επικοινωνία στο internet’. 

 2007: Open Handset Alliance (OHA) δημιουργήθηκε από τις Google, HTC, 

Sony, Dell, Intel, Motorola, Samsung, LG.  

  2008: Η OHA βγάζει εκδόσεις Android 1.0 με το HTC Dream (T-Mobile G1) 

ως το πρώτο τηλέφωνο Android.  

 2009: Η Palm εισήγαγε webOS με το Palm Pre.  

 2009: Η Samsung ανακοίνωσε το Bada OS με την εισαγωγή του Samsung 

S8500 .  

 2010: Κυκλοφόρησαν Windows Phone OS τηλέφωνα, αλλά δεν ήταν συμβατά 

με τα προηγούμενα Windows Mobile λειτουργικά συστήματα.  

 2011: Το MeeGo το πρώτο κινητό Linux, σε συνδυασμό Maemo και Moblin , 

εισήχθη με το Nokia N9. 

 Σεπτέμβριος 2011: η Samsung, η Intel και η Linux Foundation ανακοίνωσαν 

ότι οι προσπάθειές τους θα μετατοπιστούν από το Bada, MeeGo στο Tizen 

κατά τη διάρκεια του 2011 και του 2012.  

 2012: Η Lenovo K800 είναι το πρώτο Intel powered smartphone (Android 

OS). 

1.2 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

Είναι επίσης σημαντικό να γίνει αναφορά στην πρώτη πλατφόρμα που 

εφαρμόστηκε στα  κινητά τηλέφωνα ώστε να φτάσουμε στα σημερινά smart phones. 

Η πρώτη πλατφόρμα λογισμικού που δημιουργήθηκε για κινητά τηλέφωνα έτρεχε σε 

λειτουργικό σύστημα Symbian OS και ήταν η S60, με σκοπό να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη εφαρμογών σε Java MIDP, C++, Python, και Adobe Flash. Δημιουργήθηκε 
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από την Nokia σε συνεργασία με τη Sony, οι οποίες δημιούργησαν την πλατφόρμα 

ανοικτού κώδικα που συνέβαλε στην ανάπτυξη του Symbian Foundation.  

Αρχικά, το πιο χαρακτηριστικό των S60 τηλέφωνων ήταν ότι επέτρεπαν στους 

χρήστες να εγκαθιστούν νέες εφαρμογές μετά την αγορά. Σε αντίθεση με μια τυπική 

πλατφόρμα desktop, οι ενσωματωμένες εφαρμογές σπάνια αναβαθμίζονταν από τον 

πωλητή πέρα από τις συνηθισμένες διορθώσεις σφαλμάτων. Τα νέα χαρακτηριστικά 

προστίθονταν μόνο σε κινητά τηλέφωνα. Το πρώτο S60 που κατασκευάστηκε το 

2001 και κυκλοφόρησε το 2002 ήταν το Nokia 7650, από τότε η πλατφόρμα OS έχει 

5 ενημερωμένες εκδόσεις, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν και άλλες πλατφόρμες , οι 

S80, S90, UIQ, οι οποίες όμως δεν είχαν την απήχηση της S60 στο αγοραστικό κοινό. 

Το S60 έχει πλέον αντικατασταθεί στα smartphones από την Nokia Belle OS. Το 

Symbian, ήταν το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα smartphone στην αγορά πριν 

το 2010 με το 37,6% των συνολικών πωλήσεων. Αλλά τώρα με την ισχυρή παρουσία 

του Android και του iOS, το μερίδιο του Symbian OS έχει μειωθεί στο 6,8%. 

Το S60 χρησιμοποιήθηκε κυρίως από την Nokia, αλλά έχει επίσης 

χρησιμοποιηθεί και από άλλους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της Lenovo, 

LG Electronics, Panasonic, Samsung, Sendo και της Siemens Mobile.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ANDROID 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η επιλογή μιας πλατφόρμας, η οποία 

θα μπορούσε να υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εφαρμογής για 

κινητά τηλέφωνα. 

Ταυτόχρονα, θα έπρεπε να είναι κάτι νέο στον χώρο που θα άξιζε την μελέτη του και 

παράλληλα θα ήταν πολλά υποσχόμενο. Επομένως η επιλογή δεν θα ήταν δύσκολη, 

μία από τις δύο πλατφόρμες, το iOS ή το Android θα ήταν αυτές που θα 

αναπτυσσόταν η εφαρμογή. Οι δύο αυτές πλατφόρμες φαίνεται ότι θα 

πρωταγωνιστήσουν στον χώρο των έξυπνων τηλεφώνων (smart phones), αφού 

διαθέτουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά και απίστευτες δυνατότητες.  

 

Το android είναι ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικα, το οποίο πρoσφέρει τη 

δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε πηγαίο κώδικα και εφαρμογές αυτής της 

πλατφόρμας. Επίσης οι πωλήσεις των τηλεφώνων android έχουν περάσει κατά πολύ 

αυτές της apple και σε συνάρτηση με την πληθώρα τηλεφώνων που κυκλοφορούν 

στην αγορά, σε μεγάλο εύρος τιμών, η επιλογή του Android ήταν αυτονόητη.  

Η εφαρμογή, λοιπόν επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί σε android. Το επόμενο βήμα 

ήταν η επιλογή του  θέματος της εφαρμογής. Πρώτη σκέψη ήταν η δημιουργία μίας 

εφαρμογής που θα είχε σχέση με τη διασκέδαση, όπως η δημιουργία κάποιου 

παιχνιδιού, διότι οι εφαρμογές αυτού του χώρου είναι από τις πιο δημοφιλείς, αλλά 

ταυτόχρονα και πάρα πολλές. Ακολούθησε, λοιπόν η σκέψη της δημιουργίας μιας 

εφαρμογής με θέμα που επίσης πρωταγωνιστεί στον ελληνικό χώρο, κάτι που 

απασχολεί το τελευταίο διάστημα τον ελληνικό λαό,  όπως είναι η φορολογία, δηλαδή 

η δημιουργίας μιας εφαρμογής υπολογισμού φόρου. 

 

2.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ANDROID 

Το Android είναι μια στοίβα λογισμικού για κινητές συσκευές , η οποία 

περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα, ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) και βασικές 

εφαρμογές. Το Android τρέχει τον πυρήνα του λειτουργικού Linux και μέσω της 
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δικιά του εργαλειοθήκης ανάπτυξης συστήματος λογισμικού (Software Development 

Kit), επιτρέπει στους κατασκευαστές να δημιουργούν πρωτοποριακές εφαρμογές. 

Αρχικά αναπτύχθηκε από την Google και αργότερα συνεχίστηκε σε συνεργασία με 

την Open Handset Alliance (OHA).  

  Η πρώτη παρουσίαση της πλατφόρμας Android έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2007, 

παράλληλα με την ανακοίνωση της ίδρυσης του οργανισμού OHA, μιας κοινοπραξίας 

τηλεπικοινωνιακών εταιριών, εταιριών λογισμικού καθώς και κατασκευής υλικού, οι 

οποίες είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη και εξέλιξη ανοιχτών προτύπων στις 

συσκευές ανοιχτής τηλεφωνίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά μέλη του οργανισμού 

αυτού  για να δείξουμε την τεράστια προοπτική που δημιουργείται: 

  

• Sprint Nextel 

• T-Mobile 

• Motorola 

• Samsung 

• Sony Ericsson 

• Vodafone 

• Google 

• Verizon 

• Texas Instruments 

• Htc 

 

Παρόλο που το Android είναι ένα προϊόν ελεύθερου λογισμικού, ένα κομμάτι 

της ανάπτυξης του λογισμικού συνεχίζεται σε ιδιωτικό παρακλάδι. Για να έρθει αυτό 

το λογισμικό σε κοινή θέαση δημιουργήθηκε ένα παρακλάδι του, το οποίο έδινε τη 

δυνατότητα μόνο για ανάγνωση, εν ονόματι "Cupcake". Το Cupcake συνήθως 

συγχέεται με τον τίτλο μιας ενημέρωσης, σε αντίθεση με όσα δηλώνει η ίδια η 

Google στην ιστοσελίδα ανάπτυξης του Android: ‘το Cupcake αποτελεί ακόμη ένα 

έργο σε εξέλιξη, όχι μια επίσημη έκδοση’. Αξιοσημείωτες αλλαγές στο λειτουργικό 

Android θα παρουσιαστούν στο cupcake που περιλαμβάνουν αλλαγές στο σύστημα 

διαχείρισης των μεταφορτώσεων (download manager), το framework, το Bluetooth, 

το λογισμικό συστήματος, το ραδιόφωνο, το σύστημα τηλεφωνίας, τα εργαλεία 

προγραμματισμού, το κυρίως σύστημα και διάφορες εφαρμογές, καθώς και πληθώρες 

διορθώσεις σφαλμάτων. 
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2.3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ANDROID 

Στη συνέχεια αναφέρονται διαφορετικές εκδόσεις του Android, από τις 

παλαιότερες  προς τις νεότερες:  

2.3.1 Android 1.5 - Cupcake  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1  

Cupcake ήταν η πρώτη σημαντική αναθεώρηση του Android OS. Το Android 

1.5 SDK κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2009 και έφερε μαζί τους πολλές αλλαγές UI. 

Το σημαντικότερο ίσως είναι υποστήριξη για widgets και φακέλους για τα 

homescreens.  

Το Cupcake έφερε χαρακτηριστικά τη βελτιωμένη υποστήριξη του Bluetooth, 

λειτουργίες κάμερας, και νέες υπηρεσίες τηλεφόρτωσης, όπως το YouTube και το 

Picasa.  

Το Android 1.5 μπήκε στην εποχή του σύγχρονου τηλεφώνου, και η έκρηξη 

του Android πραγματοποιήθηκε στις συσκευές όπως το HTC Hero / Έριδα, και το 

Motorola Cliq. 

2.3.2 Android 1.6 - Donut  
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Εικόνα 2.2  

Το Donut κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2009, χτισμένο πάνω στα 

χαρακτηριστικά του Android 1.5. Το Android 1.6 είχε κάποιες σημαντικές βελτιώσεις 

στα χαρακτηριστικά του. Στον τελικό χρήστη, οι δύο μεγαλύτερες αλλαγές ήταν οι 

βελτιώσεις στο Android Market και η καθολική αναζήτηση.  

Πίσω από την οθόνη του Donut υποστήριζε οθόνες αφής υψηλότερης 

ανάλυσης, βελτιωμένη κάμερα και ίσως το πιο σημαντικό ήταν η υποστήριξη για τα  

Sprint και Verizon τηλέφωνα. Χωρίς την τεχνολογία Android 1.6, δεν θα υπήρχε 

Motorola Droid X ή HTC Evo 4G.  

Οι συσκευές που κυκλοφόρησαν με Android 1.6 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

των χαρακτηριστικών της Motorola Devour, του Garminphone, και του Sony 

Ericsson Xperia X10 .  

2.3.3 Android 2.0/2.01/2.1 - Eclair  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3  
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Το Eclair ήταν ένα αρκετά σημαντικό βήμα πάνω από τους προκατόχους του. 

Δημιουργήθηκε στα τέλη του 2009, το Android 2.0 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο 

Motorola Droid, φέρνοντας βελτιώσεις στο πρόγραμμα περιήγησης, το Google Maps, 

καθώς και ένα καινούριο user interface στο Google Maps Navigation.  

Το Android 2.0 έδωσε γρήγορα τη σειρά του στη έκδοση 2.0.1, η οποία 

εφαρμόστηκε στο Droid το Δεκέμβριο του 2009, κυρίως φέρνοντας διορθώσεις. 

Μέχρι σήμερα, το Droid τηλέφωνο παραμένει το τηλέφωνο που λαμβάνει ρητά 

Android 2.0.1.  

Η defunct Google Nexus One ήταν η πρώτη συσκευή που λάμβανε Android 

2.1, όταν ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010, φέρνοντας ένα souped-up UI με όμορφο 

3D-γραφικό στυλ. Από εκεί και πέρα, η εγκατάσταση του Android 2.1 υπήρξε 

σχετικά αργή. Η HTC Desire και Legend εφάρμοσαν επίσης τηλέφωνα με Android 

2.1.  

2.3.4 Android 2.2 - Froyo  

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.4  

Το Android 2.2 ανακοινώθηκε το Μάιο του 2010 στο Google IO συνέδριο στο 

Σαν Φρανσίσκο. Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν η εισαγωγή του Compiler Just-In-Time - 

που επιταχύνει σημαντικά την ισχύ της επεξεργασίας του τηλεφώνου.  

Το  Android 2.2 πρόσφερε, επίσης υποστήριξη για το Adobe Flash 10.1. Αυτό 

σήμαινε ότι μπορούσαν να παίξουν οι χρήστες τα αγαπημένα flash-based παιχνίδια 

τους στο web browser του Android.  
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Το Froyo υποστήριζε τη σύνδεση δεδομένων Android smartphone για την 

παροχή Internet (ασύρματα ή με καλώδιο USB) σε οποιαδήποτε συσκευή.  

2.3.5 Android 2.3 - 2.4 - Gingerbread  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5  

Το Android 2.3 βγήκε από τον φούρνο το Δεκέμβριο του 2010 και όπως και 

το Eclair, έχει ένα νέο ‘Googlephone’ και φέρει επίσης μερικές βελτιώσεις UI. Έχει 

μια πιο συνεκτική αίσθηση στο μενού και στο παράθυρα διαλόγου, και μια νέα μαύρη 

γραμμή ειδοποιήσεων, αλλά εξακολουθεί να μοιάζει με το Android που είχαμε 

συνηθίσει, παράλληλα  με την προσθήκη νέων γλωσσών υποστήριξης.  

Το Gingerbread υποστηρίζει τη νέα τεχνολογία, καθώς και το NFC (Near 

Field Communication) και το SIP (ιντερνετική τηλεφωνία). Περαιτέρω 

βελτιστοποιήσεις υπήρξαν όσο αφορά την καλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.   

Το Android 2.4 ανήκει επίσης στην Gingerbread οικογένεια.  

2.3.6 Android 3.X - Honeycomb  

 

 

 

 

Εικόνα 2.6  
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Το Android 3.0 βγήκε το Φλεβάρη του 2011 με το Motorola Xoom. Είναι η 

πρώτη έκδοση του Android ειδικά για ταμπλέτες, και έφερε πολλά νέα στοιχεία στο 

UI, όπως ένα νέο σύστημα μπάρας στο κάτω μέρος της οθόνης για να αντικαταστήσει 

τη γραμμή κατάστασης που βλέπαμε στα μέχρι τώρα τηλέφωνα, και ένα νέο κουμπί 

με πρόσφατες εφαρμογές.  

Μερικές από τις βασικές εφαρμογές της Google επίσης ενημερώθηκαν με τη 

χρήση του Honeycomb, συμπεριλαμβανομένου του Gmail app και της εφαρμογή 

Talk. Η εφαρμογή Talk είχε συνομιλία μέσω βίντεο κλήσης και υποστήριζε 3D 

rendering. 

Βέβαια, δεν μπορούμε να μιλάμε για το Honeycomb χωρίς να αναφέρουμε τη 

νέα μέθοδο κατανομής της Google, όπου οι κατασκευαστές είχαν τον πηγαίο κώδικα 

και την άδεια να το χρησιμοποιήσουν μόνο μετά την επιλογή του υλικού τους και 

μετά από έγκριση της Google.  

Βελτιωμένες εκδόσεις για τα Κυψελοειδή ανακοινώθηκαν στο Google IO το 

Μάιο του 2011, όπως το Android 3.1 και το Android 3.2 που ακολούθησε.  

2.3.7 Android 3.0 - Ice Cream Sandwich  

 

 

Εικόνα 2.7  

Η συνέχεια του Honeycomb ανακοινώθηκε στο Google IO το Μάιο του 2011 

και κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2011. Ονομάστηκε Ice Cream Sandwich και 
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τελικά οριστικοποιήθηκε ως το Android 4.0, Ice Cream Sandwich, το οποίο έφερε 

πολλά από τα σχεδιαστικά στοιχεία του Honeycomb για smartphones. 

Η πρώτη συσκευή που ξεκίνησε με ICS ήταν το Samsung Galaxy Nexus. Το 

Motorola Xoom και η ASUS Transformer Prime ήταν τα πρώτα που έλαβαν 

ενημερώσεις, ενώ η Samsung Nexus S ήταν το πρώτο smartphone για να κάνει το 

άλμα για το Android 4.0.  

 

2.4 ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ANDROID ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

Οι εκδόσεις του android, οι οποίες χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι οι 

παρακάτω: 

 

 2.3.x Gingerbread: Η έκδοση που συναντάται αυτή τη στιγμή στα  

περισσότερα smartphones διαθέτει βελτιωμένο user interface, με καλύτερο 

keyboard, βελτίωση στις λειτουργίες copy / paste, αλλά και σημαντικά 

καλύτερη απόδοση. Επίσης, υποστηρίζει SIP (που επιτρέπει την 

πραγματοποίηση κλήσεων VoIP (μέσω Internet) και επιπλέον υποστήριξη για 

τεχνολογίες Near Filed Communication, που παρέχει τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών από τις πιο νέες συσκευές. 

 4.0 Ice Cream Sandwich: Αποτελεί την πλέον πρόσφατη έκδοση του Android, 

η οποία πλέον είναι κοινή για κινητά, tablets αλλά και άλλες συσκευές, που 

στηρίζονται στο Android. Προσφέρει εύχρηστο multi tasking, πλούσιες 

ειδοποιήσεις, οθόνες με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης, εικονίδια με 

μέγεθος που αλλάζει και πολλά άλλα. Συνολικά προσφέρει μια σειρά από 

νέους τρόπους επικοινωνίας και διαμοιρασμό περιεχομένου. 

Η Google έχει λανσάρει μια εντελώς νέα γραμματοσειρά στο Android 4.0 που τη 

διαφοροποιεί πλήρως με την 2.3. Αυτό σημαίνει ότι μόλις δείτε ένα κινητό με 

Android 4.0 θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Η γραμματοσειρά λέγεται Roboto και είναι 

πιο όμορφη και πιο μοντέρνα από την αντίστοιχη του 2.3. 
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Εικόνα 2.8  

Μην ξεχνάμε ότι η έκδοση 4.0 έχει ανταγωνισμό σε σχέση με τα Windows Phone 

που είναι κοινή παραδοχή ότι είναι εξαιρετικά όμορφα. Οπότε και το Android 

χρειαζόταν λίγη αισθητική παρέμβαση. 

Επίσης, υπάρχουν animations που ταιριάζουν πολύ με τις HD οθόνες των νέων 

κινητών και έχει γίνει αισθητική παρέμβαση στα κουμπιά που είναι περισσότερα σε 

σταθερές θέσεις (5 αντί για 3).  

 

Εικόνα 2.9  
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Στη άνω μπάρα που κατεβαίνει έχουν γίνει αλλαγές, στην έκδοση 4.0. Δίνει τη 

δυνατότητα να κρύψει τις ρυθμίσεις ελέγχου (Wi-Fi, Bluetooth, GPS), επίσης έχουν 

γίνει αλλαγές στην αισθητική των κουμπιών. 

Το Task Manager είναι μια νέα προσθήκη που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα στο 

Android και αποτελεί καινοτομία της έκδοσης 4.0. Στις προηγούμενες εκδόσεις 

χρειαζόταν μια εξωτερική εφαρμογή, όπως το Task Killer.  

Βελτιώσεις έχουν γίνει επίσης, και στα widgets όπως πχ. σε αυτό του 

ημερολογίου που έχει γίνει πιο γραφικό ακολουθώντας τη γενικότερη τάση του 4.0.  

 

Εικόνα 2.10  

Μια ακόμη καινοτομία του Android 4.0 είναι η δημιουργία φακέλων στην 

αρχική οθόνη. 

 

Εικόνα 2.11  
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Τέλος, στο Android 4.0 η συσκευή είναι κρυπτογραφημένη στο σύνολό της 

για αυξημένη ασφάλεια.  

 

Εικόνα 2.12  

Επίσης, μπορεί να συνδεθεί πληκτρολόγιο, mouse, gamepad, joystick, 

βελτιώθηκαν τα 2D γραφικά και η επιλογή Wi-Fi direct επιτρέπει να μοιράζεται 

απευθείας υλικό με άλλες συσκευές. 

 3.3.x Honeycomb: Πρόκειται για έκδοση που αφορούσε μόνο tablets με 

υποστήριξη σε μεγαλύτερες οθόνες και αναλύσεις. Παρουσίασε νέα 

χαρακτηριστικά στο user interface, αλλά και υποστήριξη για επεξεργαστές με 

περισσότερους του ενός πυρήνα και συνολικά ταχύτερη απόκριση. Σαν 

εκδόσεις κυκλοφόρησαν οι 3.1 και 3.2, με ελαφρές βελτιώσεις σε ζητήματα 

χρηστικότητας. 

 

2.5 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ANDROID 

2.5.1 Διάγραμμα Αρχιτεκτονικής 

Παρακάτω απεικονίζεται το διάγραμμα Αρχιτεκτονικής του Android: 
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 Εικόνα 2.13 

Το Android αποτελείται από τα ακόλουθα στρώματα:  

 εφαρμογές (γραμμένες σε Java, σε εκτέλεση Dalvik)  

 πλαίσιο των υπηρεσιών και βιβλιοθήκες (γραμμένα κυρίως σε java)  

o οι εφαρμογές και οι περισσότεροι κωδικοί πλαισίου εκτελούνται σε 

μια εικονική μηχανή  

 βιβλιοθήκες και υπηρεσίες (γραμμένες σε C ή C + +)  

 ο πυρήνας του Linux, ο οποίος περιλαμβάνει: 

o τους οδηγούς για το υλικό, τη δικτύωση, την πρόσβαση στο σύστημα 

αρχείων και στο εσωτερικό των διαδικασιών επικοινωνίας  

2.5.2 Αρχιτεκτονική  

Η αρχιτεκτονική του Android περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα, πηγαίνοντας από το 

υψηλότερο στο χαμηλότερο:  

 Επίπεδο Εφαρμογών (Applications): Το Android εξαρχής περιέχει ένα 

σύνολο από βασικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν ένα email client, ένα 
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πρόγραμμα για SMS μηνύματα,  ημερολόγιο, χάρτες (Google Maps), 

περιηγητή ιστού, πρόγραμμα για δομημένη αποθήκευση των επαφών και 

άλλα. Όλες οι εφαρμογές είναι γραμμένες στην γλώσσα προγραμματισμού 

Java.  

 Επίπεδο Πλαισίου Εφαρμογών (Applications Framework): Ακλουθώντας 

μια ανοικτή πλατφόρμα ανάπτυξης, το Android προσφέρει στους 

προγραμματιστές τη δυνατότητα να κατασκευάσουν πλούσιες και καινοτόμες 

εφαρμογές. Οι προγραμματιστές είναι ελεύθεροι να αξιοποιήσουν πλήρως το 

hardware της συσκευής, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, 

να τρέξουν υπηρεσίες στο background, να θέσουν χρονοδιακόπτες για 

εμφάνιση ειδοποιήσεων και πολλά άλλα. Επίσης, έχουν πλήρη πρόσβαση στο 

ίδιο πλαίσιο από APIs που έχουν οι βασικές εφαρμογές του Android. Η 

αρχιτεκτονική είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο που κάθε εφαρμογή 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες μιας άλλης και επίσης με τέτοιο 

τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει τα συστατικά κάθε 

εφαρμογής. Κάτω από το πλαίσιο των εφαρμογών υπάρχει ένα σύστημα από 

υπηρεσίες και συστήματα τα οποία περιλαμβάνουν:  

• Ένα σύνολο από γραφικά στοιχεία (Views) για τη δημιουργία 

γραφικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων λιστών (lists), πλεγμάτων 

(grids), κουτιών κειμένου (text boxes), κουμπιών (buttons) και άλλων.  

• Ένα διαχειριστή περιεχομένου (Content Manager), ο οποίος επιτρέπει 

στις εφαρμογές την πρόσβαση σε δεδομένα άλλων εφαρμογών ή το 

διαμοιρασμό των δικών τους δεδομένων με άλλες εφαρμογές.  

• Ένα διαχειριστή πόρων (Resource Manager) για την πρόσβαση στους 

πόρους όπως strings, εικόνες, layout files.  

• Έναν διαχειριστή ειδοποιήσεων (Notification Manager), ο οποίος 

επιτρέπει την προβολή ειδοποιήσεων στην μπάρα κατάστασης (status bar).  

• Έναν διαχειριστή δραστηριοτήτων (Activity Manager), ο οποίος 

διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των εφαρμογών.  

 Επίπεδο Βιβλιοθηκών (Libraries): Το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο από 

βιβλιοθήκες γραμμένες σε C/C++ οι οποίες χρησιμοποιούνται από διάφορα 

στοιχεία του συστήματος του Android. Οι δυνατότητες που προσφέρουν αυτές 

οι βιβλιοθήκες είναι η προσβασιμότητα στους προγραμματιστές μέσου του 

επιπέδου πλαισίου εφαρμογής.  
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 Επίπεδο Εκτέλεσης (Android Runtime): Το οποίο αποτελείται από ένα 

σύνολο από βασικές βιβλιοθήκες και την Dalvik Virtual Machine.  

 Πυρήνας του Linux: Το Android βασίζεται στον πυρήνα Linux έκδοση 2.6 

για βασικές υπηρεσίες συστήματος όπως ασφάλεια, διαχείριση μνήμης, 

διαχείριση διεργασιών, στοίβα δικτύου, και οδηγούς συσκευών. Ο πυρήνας 

λειτουργεί επίσης ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο αφαίρεσης μεταξύ της στοίβας 

λογισμικού και του υλικού.  

 

2.6 TABLET, LAPTOP ΚΑΙ SMARTPHONE 

2.6.1 Τι είναι tablet και τι είναι smatrphone 

Τι είναι οι ταμπλέτες; Μία ταμπλέτα είναι ένας υπολογιστής που αντί για 

ποντίκι και πληκτρολόγιο, διαθέτει ως κύρια μορφή εισαγωγής δεδομένων μια οθόνη 

αφής. Οι ταμπλέτες υπάρχουν από το 2001, αλλά έγιναν δημοφιλέστερες μετά την 

έλευση του Apple iPad, κερδίζοντας ένα σημαντικό μερίδιο του ενδιαφέροντος του 

κοινού. Ειδικά με την έλευση των Android ταμπλετών, που πλέον κυριαρχούν στην 

αγορά αναμένεται στο άμεσο μέλλον να αντικαταστήσουν πλήρως τα netbooks, 

μπαίνοντας για τα καλά στην καθημερινότητά μας.  

 
 

 
Εικόνα 2.14  
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Τα τελευταία χρόνια επικρατούσε η εντύπωση ότι η ιδέα του tablet pc ανήκει 

στην apple. Στην ουσία όμως, την ιδέα για τα πρώτα pads – tablet pc την έδωσε ο 

κινηματογράφος, ενώ το πρώτο tablet pc παρουσιάστηκε το 2002 από τον Bill Gates. 

Ο κόσμος όμως εκείνη την εποχή δεν ήταν ακόμη τόσο εξοικειωμένος με την 

τεχνολογία και η ιδέα του Gates δεν ευόδωσε. Το 2010 ο Steve Jobs παρουσίασε τα 

ipads, με αποτέλεσμα τα tablet pc να κυριαρχήσουν στην αγορά.  

2.6.2 Laptop 

Φορητός Υπολογιστής (Laptop Computer / Notebook) είναι ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής μικρού μεγέθους και βάρους, ο οποίος μεταφέρεται με 

ευκολία, διαθέτοντας ενεργειακή αυτονομία. Ανήκει στους υπολογιστές τετάρτης 

γενιάς. Αυτό το είδος υπολογιστή  ενσωματώνει πολλές και καινοτόμες τεχνολογίες 

με προσιτό πλέον κόστος. Κάποιες από αυτές είναι η οθόνη υγρών κρυστάλλων 

(Liquid Crystal Display, LCD) που υλοποιείται με διάφορους τρόπους εκ των οποίων 

γνωστότερος και  συνηθέστερος σήμερα είναι η τεχνολογία TFT (Thin Film 

Transistor), ονομαζόμενη και ως active matrix LCD technology. 

Στα θετικά του σημεία μπορούμε να συμπεριλάβουμε την εργονομική 

κατασκευή του, την φορητότητα, και τους μεγάλους χρόνους αυτονομίας που 

παρέχουν οι σύγχρονοι τύποι μπαταριών.  

Στα αρνητικά σημεία ανήκει η μεγάλου κόστους αναβάθμιση του και η 

ευαισθησία που παρουσιάζει λόγω της υψηλής συρρίκνωσης των ηλεκτρονικών του 

κυκλωμάτων. 

2.6.3 Smartphone 

Ένα μεγάλο εφόδιο για την εδραίωση των κοινωνικών μέσων και δικτύων 

ήταν η ραγδαία ανάπτυξη στον κλάδο των socially aware κινητών συσκευών όπως 

laptops, pda, tabs και ειδικότερα των smart phones. Βασικά χαρακτηριστικά που 

ξεχωρίζουν ένα smart phone από τα υπόλοιπα κινητά τηλέφωνα είναι η οθόνη  

επαφής, η δυνατότητα σύνδεσης στο internet με χρήση wi-fi δικτύου, και μιας και τα 

περισσότερα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, ακόμη και πλατείες έχουν πλέον 

ανοικτά για το κοινό wi- fi δίκτυα, η δυνατότητα αυτή έκανε τους αγοραστές να 

αποζητούν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στο κινητό τηλέφωνό τους. Πολλές 
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εταιρίες ανέπτυξαν συσκευές και λειτουργικά συστήματα για την εξυπηρέτηση των 

σύγχρονων αναγκών για κοινωνικότητα στις mobile συσκευές, όπως η Google, η 

Toshiba, η Apple,η Samsung, η LG και η Microsoft. Το 2000 το νέο touchscreen 

Ericsson R380 Smartphone ήταν το πρώτο κινητό τηλέφωνο που διαφημίστηκε ως 

Smartphone και μπορούσε να παρέχει τις δυνατότητες και υπηρεσίες ενός κινητού 

τηλεφώνου σε συνδυασμό με αυτές ενός PDA και χρησιμοποιούσε το νέο Symbian 

OS. Το 2002 ακολούθησε το P800, το πρώτο Smartphone με camera. Το 2001 η 

Microsoft ανακοίνωσε τα Windows CE Pocket PC OS ως λειτουργικό για τα 

Microsoft Windows Smartphones. Το 2002 η εταιρία Handspring έβγαλε στην αγορά 

το Palm OS Treo Smartphone, εφοδιασμένο με ολόκληρο πληκτρολόγιο, wireless 

web browsing, email, ημερολόγιο, και contact organizer με third-party εφαρμογές που 

μπορούσαν να γίνουν download, καθώς και τη δυνατότητα συγχρονισμού με 

υπολογιστή. Τον ίδιο χρόνο η RIM ανακοίνωσε το πρώτο BlackBerry εξειδικευμένο 

σε wireless email χρήση, το οποίο κατάφερε μέχρι το Δεκέμβρη του 2009 να 

ξεπεράσει τα 32 εκατομμύρια subscribers.  

Το 2007 η Nokia προώθησε το Nokia N95 με χαρακτηριστικά που το 

ξεχώρισαν από άλλα προϊόντα όπως: GPS, 5 megapixel κάμερα με autofocus και LED 

flash, 3G και Wi-Fi συνδεσιμότητα, καθώς και TVout. Τα επόμενα χρόνια τα 

χαρακτηριστικά αυτά θα θεωρούνται πλέον standard για τα high-end Smartphones. Η 

πρώτη έκδοση κινητού τηλεφώνου iPhone κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2007, το 

οποίο διέθετε τετραπλή ζώνη (quad band) με τεχνολογία EDGE. Οι χώρες που το 

διέθεσαν στην αγορά τους μετά τις ΗΠΑ ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η 

Γερμανία το Νοέμβριο του 2007 ενώ η Ιρλανδία και η Αυστρία το διέθεσαν την 

άνοιξη του επόμενου έτους. Έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του, τον Ιούλιο του 

2008, κυκλοφόρησε το iPhone δεύτερης γενιάς, το iPhone 3G, που περιελάμβανε την 

υποστήριξη κινητής τηλεφωνίας 3G, σε 22 χώρες, μέσα σε αυτές και οι έξι πρώτες, 

ενώ αργότερα ξεπέρασε τις 80. Ακόμα μία εξέλιξη του iPhone, το iPhone 3GS, 

κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2009 σε Αμερική και Ευρώπη. Στις 24 Ιουλίου 2010 η 

Apple ανακοίνωσε την τέταρτη γενιά του iPhone με ονομασία iPhone 4. Το 

καινούργιο iPhone έχει μια σειρά από καινούργια χαρακτηριστικά όπως μεγαλύτερη 

ανάλυση οθόνης, εμπρόσθια κάμερα για βίντεο κλήσεις, κάμερα 5 megapixel με φλας 

και νέο σχεδιασμό υψηλής ποιότητας και χρησιμοποιεί τον μικροεπεξεργαστή ARM 

1176. 
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Την ίδια χρονιά η Google παρουσίασε για πρώτη φορά το ανοικτό λογισμικό 

Android και δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα του And roid υπό τους 

όρους της Apache License, μιας ελεύθερης άδειας λογισμικού. 

 

2.7 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ SMARTPHONE 

Το project για το πρώτο ελληνικό κινητό άρχισε τον Απρίλιο του 2011 και 

ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2012. Όλες οι εφαρμογές που λειτουργούν μέσα στη 

συσκευή είναι της MLS και η παραγωγή του γίνεται στην Κίνα.  

Πρόκειται για το MLS iQ Talk, το οποίο κατασκεύασε η MLS Πληροφορική, 

η πολύ γνωστή βορειοελλαδίτικη εταιρεία που κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς 

στον τομέα της πλοήγησης και των GPS. Η συσκευή αυτή συνδυάζει τεχνολογίες 

αναγνώρισης φωνής (Talk) και τεχνητής νοημοσύνης (iQ) τις οποίες η εταιρεία 

αναπτύσσει εδώ και χρόνια. 

 

 

Εικόνα 2.15  
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«Στην απόφαση αυτή, να βγάλουμε δηλαδή ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο 

Android καταλήξαμε ύστερα από έρευνες δύο ετών σε επίπεδο τεχνολογίας. Ακόμη 

λάβαμε σοβαρά υπόψη μας την ωρίμανση των τεχνολογιών και κυρίως του 

λειτουργικού συστήματος Android, αλλά και τις τάσεις στην τηλεπικοινωνιακή αγορά 

και κυρίως τη διείσδυση των έξυπνων κινητών συσκευών. Η υλοποίηση του πρώτου 

ελληνικού smartphone ενισχύθηκε ακόμη και από το γεγονός ότι στην εταιρεία 

είμαστε ‘ανήσυχα πνεύματα’ και συνεχώς αναζητούμε την καινοτομία. Αυτό άλλωστε 

αποδεικνύεται και με την καινοτόμο τεχνολογία της πλοήγησης με αναγνώριση 

φωνής που η MLS λανσάρισε το 2008», ( Π. Χριστοδουλίδης, 2012). 

Σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίησή του από τον ανταγωνισμό, το συγκεκριμένο 

έξυπνο κινητό ενσωματώνει την καινοτομία να καταλαβαίνει και να μιλάει ελληνικά 

για τις λειτουργίες κλήσης, αποστολής e-mail και SMS. Ακόμη, η τιμή του, θεωρείται 

αρκετά ανταγωνιστική από την εταιρεία, καθώς πρόκειται για τιμή ‘βιτρίνας’. Όπως 

είναι ευνόητο, η αγορά του σε συνδυασμό με κάποιο ‘πακέτο’ κινητής το κάνει 

ακόμη φθηνότερο στην κατηγορία των smartphones.  

Το MLS iQTalk είναι smartphone με λειτουργικό σύστημα Android που, όπως 

προαναφέρθηκε, καταλαβαίνει και μιλάει την ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, έχει 

ενσωματωμένο τον πιο προηγμένο οδηγό πλοήγησης MLS Destinator Talk&Drive, 

που κάνει τον προσανατολισμό πολύ πιο εύκολο, αφού σε συνέχεια φωνητικής 

εντολής δίνει τις κατευθύνσεις για να βρεθεί ο χρήστης στη διεύθυνση της επιλογής 

του.  

Διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας 4,3'', ανάλυση 800 Χ 480, επεξεργαστή 

650 MHz, κάμερα 5 MP με φλας και auto- focus, μπροστινή κάμερα για 

βιντεοκλήσεις, μνήμη 512 ΜΒ και κάρτα μνήμης MicroSD 4GB.  

Η συνδεσιμότητα του MLS iQTalk επιτυγχάνεται μέσω 3G, WiFi, Bluetooth 

2.1 και microUSB. Ζυγίζει 140 γραμμάρια μαζί με την αποσπώμενη μπαταρία των 

1.500 mAh (http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=466931). 

 

 

 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=466931
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

Η φορολογία είναι ένα φαινόμενο το οποίο φαίνεται να ξεκίνησε από την 

αρχαιότητα ως υποχρέωση ανθρώπων να καταβάλλουν αντικείμενα ή προϊόντα αξίας 

σε άρχοντες ή κράτη. Συνήθως σε κάθε περιοχή υπήρχε ένας άρχοντας με 

στρατιωτική, πολιτική εξουσία ή ήταν απλά ένας γαιοκτήμονας στον οποίο 

αποδίδονταν οι εισφορές, και αυτός με τη σειρά του τις έστελνε στην ανώτατη 

κρατική αρχή. 

Σήμερα η έννοια του φόρου δεν έχει αλλάξει κατά πολύ από την αρχαιότητα 

εφόσον είναι χρηματικά ποσά που οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν 

στο δημόσιο, χωρίς ειδική αντιπαροχή του δημοσίου που να συνδέεται άμεσα για την 

καταβολή του φόρου. Το ποσό του φόρου που πληρώνει κάθε πολίτης εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, όπως το ετήσιο εισόδημα, την ακίνητη περιουσία του και τη 

δαπάνη του φορολογούμενου, όλα αυτά αποτελούν τη φορολογική του βάση και 

συνυπολογίζονται με βάση το φορολογικό συντελεστή, έναν συντελεστή βάση του 

οποίου υπολογίζετε ο φόρος.  

Οι φόροι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στην άμεση φορολόγηση, την 

καταβολή των εισφορών άμεσα από τους πολίτες προς το κράτος. Είναι ο πιο 

καθιερωμένος τρόπος φορολόγησης των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων. 

Η άμεση φορολόγηση είναι ‘αξιοκρατική’, γιατί μπορεί να γίνει διάκριση των 

προσώπων σε εισοδηματικές τάξεις και να καθοριστεί ανάλογα το ύψος του 

φορολογικού βάρους. Είναι επίσης, η κατηγορία φόρου με την οποία θα ασχοληθούμε 

στην συγκεκριμένη εργασία. Η έμμεση φορολόγηση είναι η καταβολή των εισφορών 

που γίνεται με μη άμεσο τρόπο. Στηρίζεται στο σκεπτικό άντλησης εσόδων σε 

περιπτώσεις που δεν είναι αυτό εφικτό ή εύκολο μέσω των κλιμάκων της άμεσης. 

Παραδείγματα έμμεσης φορολόγησης αποτελούν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ), ο φόρος κύκλου εργασιών (πλην ΦΠΑ), τέλη χαρτοσήμου, φόρος 

μεταβίβασης ακινήτων.  

3.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
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Το εισόδημα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη διακρίνετε σε δύο 

κατηγορίες, στο πραγματικό εισόδημα, τα έσοδα που είχε ο φορολογούμενος κατά το 

οικονομικό έτος από την εργασία του αλλά και από οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων. 

Στο τεκμαρτό εισόδημα όπως είναι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή ακόμα και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου.  

Σκοπός των τεκμηρίων δεν είναι η άσκηση φοροεισπρακτικής πολιτικής από 

το κράτος, αλλά η εμφάνιση των πραγματικών εισοδημάτων κάθε πολίτη, με στόχο 

την πάταξη της φοροδιαφυγής, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις η εφαρμογή του τεκμηρίου εμφανίζει την πραγματική εισοδηματική 

κατάσταση του φορολογουμένου, με αποτέλεσμα άλλες φορές να υπάρχουν αδικίες, 

ενώ άλλες φορές, τα πραγματικά εισοδήματα που δεν δηλώνονται, να είναι 

πολλαπλάσια του τεκμαρτού.  

Τα τεκμήρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, Τα τεκμήρια διαβίωσης 

συνίστανται στην κατοχή κάποιου περιουσιακού στοιχείου, και εφαρμόζονται όσο 

διαρκεί η κατοχή του περιουσιακού στοιχείου. Τέτοιου είδους τεκμήριο είναι η 

κατοχή αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, σκάφους αναψυχής, ελικοπτέρου, αεροσκάφους, 

δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας), ή χρήση δευτερεύουσας κατοικίας και η διατήρηση 

οικιακού προσωπικού και πληρώματος σκαφών αναψυχής, κατοχή που συνεπάγεται 

και την πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης τόσο για την συντήρηση του 

περιουσιακού στοιχείου, όσο και για οικογενειακά έξοδα. Τα τεκμήρια που 

γεννούνται από περιστασιακά γεγονότα, όπως για παράδειγμα η κατοχή ενός 

αυτοκινήτου, δηλώνει και έξοδα συντήρησης. 

Παρακάτω υπάρχουν πίνακες υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης που 

συναντάμε σε μία μέση οικογένεια και αυτά δεν είναι άλλα από ένα αυτοκίνητο και 

ένα σπίτι. 

ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        

2011, 2010, 2009, 2008, 

2007 

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ     

2011, 2010, 2009, 

2008, 2007 

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2001 ΚΑΙ ΠΡΙΝ 

1000 4000 2800 2000 

1200 4000 2800 2000 

1300 4600 3220 2300 
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1400 5200 3640 2600 

1500 5800 4060 2900 

1600 6400 4480 3200 

1700 7000 4900 3500 

1800 7600 5320 3800 

2000 8800 6160 4400 

2500 13300 9310 6650 

3000 17800 12460 8900 

3500 23800 16660 11900 

Πίνακας 3.1  

 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ Ι.Χ.  

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2012 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2011  

μέχρι 1200 κ.εκ. 4000   

1200-2000 κ.εκ. 600ευρώ/100 κ.εκ 300ευρώ/100 κ.εκ 

2000-3000 κ.εκ. 900ευρώ/100 κ.εκ 500ευρώ/100 κ.εκ 

3000 κ.εκ και 

άνω.  1200ευρώ/100 κ.εκ 700ευρώ/100 κ.εκ 

Πίνακας 3.2  

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Α' 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2012 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2011  

μέχρι 80 τ.μ.  40 ευρώ το τ.μ. 30 ευρώ το τ.μ. 

81-120 τ.μ  65 ευρώ το τ.μ. 50 ευρώ το τ.μ. 

121-200 τ.μ  110 ευρώ το τ.μ.  80 ευρώ το τ.μ. 

201-300 τ.μ  200 ευρώ το τ.μ.  150 ευρώ το τ.μ.  

300 τ.μ και άνω  400 ευρώ το τ.μ.  300 ευρώ το τ.μ.  

 

Δυστυχώς ο όρος τεκμήριο έχει παρεξηγηθεί από όλους μας. Το τεκμήριο θα 

πρέπει να υπάρχει, είναι ένα μέτρο φοροδιαφυγής εφόσον μπορείς να ελέγξεις εάν 
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κάποιος φορολογούμενος πολίτης έχει την δυνατότητα να καλύψει κάποια έξοδά του, 

να μπορεί να αποκτήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία χωρίς να αποκρύπτει χρήματα.  

3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ 

Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα προσδιορίσουμε τον τρόπο υπολογισμού του φόρου 

ενός ιδιωτικού ή δημόσιου υπαλλήλου, κάτι ακριβώς που κάνει και η εφαρμογή που 

δημιουργήθηκε. 

Βασική αρχή της Φορολογίας είναι η επιβολή φόρου επί του καθαρού 

εισοδήματος. Καθαρό εισόδημα είναι το εισόδημα που προκύπτει μετά από την 

αφαίρεση όλων εκείνων των κρατήσεων, που πραγματοποιούνται για την απόκτησή 

του. Από τον πίνακα υπολογισμού του φόρου υπολογίζετε ο φόρος που αναλογεί, 

δηλαδή τον φόρο που θα πρέπει να καταβάλει ο φορολογούμενος στην περίπτωση 

που δεν έχει κρατήσεις και φοροαπαλλαγές. 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ευρώ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΥ 

(ευρώ) 

5000 0 0 5000 0 

7000 10 700 12000 700 

4000 18 720 16000 1420 

10000 25 2500 26000 3920 

14000 35 4900 40000 8820 

20000 38 7600 60000 16420 

40000 40 16000 100000 32420 

άνω των 100,000 45       

          

Πίνακας 3.3 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙ  

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ευρώ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % 

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΥ 

(ευρώ) 

7000 0 0 7000 0 

5000 10 500 12000 500 
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4000 18 720 16000 1220 

10000 25 2500 26000 3720 

14000 35 4900 40000 8620 

20000 38 7600 60000 16220 

40000 40 16000 100000 32220 

άνω των 100,000 45       

          

Πίνακας 3.3 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ευρώ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % 

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟ

Σ (ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΥ 

(ευρώ) 

9000 0 0 9000 0 

3000 10 300 12000 300 

4000 18 720 16000 1020 

10000 25 2500 26000 3520 

14000 35 4900 40000 8420 

20000 38 7600 60000 16020 

40000 40 16000 100000 32020 

άνω των 100,000 45       

          

Πίνακας 3.5 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ  

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ευρώ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % 

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟ

Σ (ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΥ 

(ευρώ) 

12000 0 0 12000 0 

4000 18 720 16000 720 

10000 25 2500 26000 3220 

14000 35 4900 40000 8120 

20000 38 7600 60000 15720 
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40000 40 16000 100000 31720 

άνω των 100,000 45       

          

Πίνακας 3.6 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

 

Ο φόρος που αναλογεί έχει υπολογιστεί. Δεν είναι όμως ο τελικός φόρος. Θα 

πρέπει να αφαιρεθούν από τον φόρο που αναλογεί οι δαπάνες του οικονομικού έτους, 

φυσικά όχι ολόκληρα τα ποσά. Οι συνηθέστερες από τις οποίες είναι οι: 

 ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ: Προκύπτει από το ποσό του ενοικίου που 

καταβλήθηκε από τον φορολογούμενο για κύρια κατοικία του ιδίου και της 

οικογένειάς του. Ποσοστό 10% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να 

υπερβεί τα 1.000 ευρώ 

 ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ: Για την απόδειξη 

της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες 

ασφαλιστικές συμβάσεις Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν 

μπορεί να υπερβεί τα 1.200 € για άγαμο και τα 2.400 € για οικογένεια,  

 ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων 

για ιδιαίτερα, κατ’ οίκον, μαθήματα και για φροντιστήρια. Ποσοστό 10% της 

δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ. Προσοχή για 

κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά. 

 ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ: 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες σε ιατρούς, φυσικά πρόσωπα όλων των 

ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, οι αμοιβές σε 

οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. 

Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για φυσιοθεραπεία, λουτροθεραπεία, 

λογοθεραπεία και για επισκέψεις σε ψυχολόγο. Στις παραπάνω δαπάνες δεν 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε 

νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κλπ. καθώς και για δαπάνες διαρκούς 

κάλυψης ιατρικών αναγκών. Ποσοστό 10% των δαπανών για ιατρική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 30.000 ευρώ  

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες δαπανών, οι συνηθέστερες όμως είναι οι 

παραπάνω και με αυτές θα ασχοληθούμε. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ  

Φορολογούμενος ιδιωτικός υπάλληλος με μεικτό εισόδημα 17000 ευρώ πληρώνει 

τον χρόνο ενοίκιο 4200 ευρώ, για ασφάλεια ζωής 500 ευρώ, για τα αγγλικά του 

παιδιού 1200 ευρώ, για τους γιατρούς 150 ευρώ.  

1) Ποιός είναι ο φόρος που θα πληρώσει; 

2) Ποιο είναι το ποσό των αποδείξεων; 

Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με βάση το καθαρό εισόδημα και όχι το 

μεικτό, επομένως θα πρέπει από την βεβαίωση αποδοχών να πάρουμε το καθαρό 

εισόδημα, έστω ότι είναι 15000 ευρώ, είναι έγγαμος και έχει ένα παιδί, άρα με βάση 

τον πίνακα υπολογισμού φόρου για έγγαμο με ένα παιδί ο φόρος που αναλογεί θα 

είναι 1040. 

Έχουμε υπολογίσει το φόρο που αναλογεί, ελέγχουμε από την βεβαίωση 

αποδοχών το φόρο που παρακρατήθηκε και τον αφαιρούμε από αυτόν που 

υπολογίσαμε. Τώρα έχουμε υπολογίσει το φόρο που θα καταβάλει χωρίς τις 

φοροαπαλλαγές. 

Υπολογισμός δαπανών: 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ:  4200*10% = 420 μέγιστη φοροαπαλλαγή 100 ευρώ 

Άρα ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ = 100 ευρώ  

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ:  500*10% = 50 μέγιστη 

φοροαπαλλαγή έγγαμου 240 ευρώ 

Άρα ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ = 50 ευρώ 

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: 1200*10% = 120   μέγιστη φοροαπαλλαγή 100 ευρώ 

Άρα ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ =100 ευρώ 

ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ: 150*10% = 

15 μέγιστη φοροαπαλλαγή 3000 ευρώ 

Άρα ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ = 15 

ευρώ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ= (ΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ) - (ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

Το σύνολο των αποδείξεων που πρέπει να καταβληθεί είναι το 25% του 

καθαρού εισοδήματος, άρα: 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ = 15000*0,25 = 3750 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ANDROID 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το android είναι ένα λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα που χρησιμοποιείται σε μεγάλη γκάμα κινητών τηλεφώνων (smartphones) 

καθώς επίσης και σε tablets pc, πράγμα που σημαίνει ότι οι κατασκευάστριες 

εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν εφαρμογές χωρίς κόστος. Πόσο εύκολο 

όμως είναι να δημιουργήσεις μια εφαρμογή σε Android; Τι χρειάζεται να γνωρίζεις 

ώστε να ξεκινήσεις να κάνεις την πρώτη σου εφαρμογή; Σε ποιά γλώσσα 

προγραμματίζεις; Ποιο προγραμματιστικό περιβάλλον χρησιμοποιείς; Ποιο είναι το 

κόστος για να ξεκινήσεις;  

Όλα αυτά και άλλα πολλά ήταν βασικά ερωτήματα όταν ξεκίνησα να 

δημιουργώ την εφαρμογή, γι αυτό και θεώρησα χρήσιμο να αναφερθώ σε όλα τα 

παραπάνω, καθώς επίσης και να κάνω μια περιληπτική αναφορά αν όχι για όλα τα 

εργαλεία που χρησιμοποίησα, τουλάχιστον για τα περισσότερα.  

4.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ο προγραμματισμός γίνεται σε java, παράλληλα το τελευταίο διάστημα 

γίνονται προσπάθειες ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες γλώσσες όπως C και C++. 

H συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργήθηκε σε Java και τα εργαλεία προγραμματισμού 

σε Java Development Kit (JDK). Ενώ το περιβάλλον ανάπτυξης (integrated 

development environment ή IDE) για να μεταγλωττιστεί και να τρέξει το πρόγραμμα 

δεν ήταν άλλο από το Eclipse.  

Το σημαντικότερο εργαλείο είναι το Android SDK (software development 

kit), ένα πακέτο από εργαλεία με τα οποία μπορούμε να γράψουμε κώδικα για 

android, χωρίς το συγκεκριμένο εργαλείο δεν μπορείς να προχωρήσεις, ενώ η 

σύνδεση του Android SDK με το γραφικό περιβάλλον του Eclipse γίνετε μέσω του 

(Android Development Tools ή ADT Plugin) που εγκαθιστάται στο Eclipse, ώστε να 

μπορεί να τρέξει η εφαρμογή. Το (Android Development Tools ή ADT Plugin) είναι 

ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί να τρέξει η εφαρμογή σε όλες τις εκδόσεις του 

Android.  
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Για τη δοκιμή της εφαρμογής και για να δούμε πως θα εμφανίζεται όταν θα 

δουλέψει σε κάποια συσκευή, είναι απαραίτητος ένας προσομοιωτής κινητού 

τηλεφώνου, η εγκατάσταση του οποίου γίνεται μέσα από το ADT Plugin. Είναι ένας 

προσομοιωτής κινητού τηλεφώνου, τόσο όσον αφορά το software, όσο και το 

hardware ενός κινητού τηλεφώνου (Android Virtual Device ή AVD), δηλαδή 

μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το μέγεθος της οθόνης και τη μνήμη της κάρτας 

SD. Δυστυχώς οι υπολογιστικοί πόροι που απαιτούνται πολλές φορές καθιστά αρκετά 

αργή την εκτέλεση της εφαρμογής. 

Φυσικά η εγκατάσταση της εφαρμογής μπορεί να γίνει κάλλιστα και σε μια 

φυσική συσκευή κινητού τηλεφώνου ή ακόμη καλύτερα σε κάποιο tablet. 

Όλα τα παραπάνω προγραμματιστικά εργαλεία μπορεί όποιος επιθυμεί να τα 

αναζητήσει εύκολα, γρήγορα και τελείως δωρεάν στο διαδίκτυο από τους 

κατασκευαστές στις επίσημες ιστοσελίδες τους. 

 
Εικόνα 4.1 Το περιβάλλον ανάπτυξης του Eclipse  
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Εικόνα 4.2 Android Virtual Device ή AVD 

 

4.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής Android μπορούμε να τα διακρίνουμε σε 

τέσσερις κατηγορίες, στις δραστηριότητες (activities), στις υπηρεσίες (services), 

στους παρόχους περιεχομένου (content providers) και τέλος στους καθολικούς 

παραλήπτες μηνυμάτων (broadcast receives).  

4.3.1 Activities 

Είναι το σημαντικότερο στοιχείο μιας εφαρμογής. Κάθε activity αποτελεί ένα 

παράθυρο της εφαρμογής, ουσιαστικά μία διαφορετική οθόνη, είναι αυτό που 

φαίνεται στον χρήστη, εδώ φορτώνεται το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής. 

Η πρώτη activity που βλέπει ο χρήστης είναι η main activity από την οποία θα 

έχει πρόσβαση και σε όλες τις υπόλοιπες. Ουσιαστικά πολλές activities μαζί μπορούν 

να συνδέονται μεταξύ τους. 

Όταν ο χρήστης καλέσει μια νέα οθόνη ουσιαστικά καλείται μία νέα activity, 

με το πλήκτρο back μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη activity (οθόνη), 
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δηλαδή έχουμε μια μορφή στοίβας. Δεν είναι όμως απαραίτητο όλες οι activity να 

είναι αποθηκευμένες στην στοίβα, ένα παράδειγμα στο οποίο είναι απαραίτητο να 

μην είναι αποθηκευμένη στη στοίβα είναι όταν ο χρήστης πατήσει το back και ενώ θα 

είναι στην main activity θα πρέπει να βγει από την εφαρμογή.  

 

Εικόνα 4.3  

4.3.2 Services 

Εκτός από την activity με την οποία έχει άμεση επαφή ο χρήστης, από πίσω 

κάποιο στοιχείο της εφαρμογής εκτελεί κάποιες διεργασίες, αυτή είναι η service, η 

οποία μπορεί να εκτελείται από μια διαφορετική εφαρμογή από αυτήν που αρχικά την 

κάλεσε ενώ δεν έχει κάποιο user interface. 
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Παράδειγμα υπηρεσίας είναι η εφαρμογή πλοήγησης, χωρίς απαραίτητα να 

βλέπουμε κάποιο γραφικό περιβάλλον, θέλουμε να τρέχει η εφαρμογή ενώ 

παράλληλα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κινητό τηλέφωνο για μια 

εισερχόμενη κλήση. Στην περίπτωση αυτή θέλουμε να τρέχει η εφαρμογή, ώστε όταν 

χρειαστεί να την τρέξουμε, χωρίς όμως να την φορτώσουμε ξανά από την αρχή.  

Δύο είναι οι βασικές λειτουργίες που έχουν άμεση σχέση με τις services η 

startService() και η bindService(). Η πρώτη καλείτε από κάποια activity για να 

ξεκινήσει η service και συνεχίζει να εκτελείται ακόμη και όταν η activity που την 

κάλεσε τερματιστεί. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται η startService() είναι όταν 

θέλουμε να κατεβάσουμε ένα αρχείο από το play store. Μπορεί εμείς να έχουμε 

κλείσει την εφαρμογή παρόλα αυτά το αρχείο συνεχίζει και κατεβαίνει. Στην δεύτερη 

είναι δεμένη από μια activity, όταν για κάποιο λόγο τερματιστεί η activity 

τερματίζεται και η service. 

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να δηλώνεται ο τερματισμός 

της service διότι συνεχίζει να τρέχει καταναλώνοντας υπολογιστικούς πόρους. 

4.3.3 Content providers 

Οι content providers διαχειρίζονται αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων που 

είναι προσπελάσιμοι από περισσότερες εφαρμογές. Είναι ο μοναδικός τρόπος με τον 

οποίο μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα από αρκετές εφαρμογές. Για παράδειγμα 

το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι επαφές ενός τηλεφώνου από μια άλλη 

εφαρμογή θα είναι πολύ πιθανό, οπότε και θα πρέπει οι επαφές να αποθηκευτούν σε 

κάποιον συγκεκριμένο χώρο ώστε μελλοντικά να μπορεί μια άλλη εφαρμογή να 

μπορέσει να τις επεξεργαστεί. Τα αρχεία βίντεο εικόνας και ήχου είναι επίσης αρχεία 

τα οποία πρέπει και αυτά να αποθηκευτούν σε κάποιο αντίστοιχο χώρο.  

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ενσωματωμένη βάση δεδομένων στο λειτουργικό 

σύστημα Android (SQLite database), στην οποία μπορούν να αποθηκεύουν ή να 

διαβάζουν δεδομένα οι content providers. 

4.3.4 Broadcast Receivers 

Οι Broadcast Receivers ενημερώνονται για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός από 

το λειτουργικό σύστημα και τότε ενεργοποιούνται. Τέτοια γεγονότα μπορεί να είναι 
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ότι η οθόνη έχει σβήσει, ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή κλπ. Για 

παράδειγμα αρκετές εφαρμογές λήψης φωτογραφιών απενεργοποιούν το flash, σε 

περίπτωση χαμηλής μπαταρίας για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Ενημερώνονται 

δηλαδή από τον Broadcast Receiver για το γεγονός αυτό και πράττουν ανάλογα. Οι 

Broadcast Receivers δεν παρέχουν user interface, αλλά μπορούν να ενημερώσουν το 

χρήστη για κάποιο γεγονός μέσω του status bar notifications.  

4.4 USER INTERFACE 

Τον χρήστη δεν τον ενδιαφέρει τι συμβαίνει πίσω από την εφαρμογή που 

τρέχει, τον ενδιαφέρει το γραφικό περιβάλλον και η ευχρηστία της εφαρμογής. User 

interface και λειτουργικότητα μιας εφαρμογής είναι δύο αλληλένδετοι όροι. Μεγάλες 

εταιρείες εφαρμογών δίνουν μεγάλη βάση στο σχεδιασμό του περιβάλλοντος 

εργασίας και μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που είναι δυσκολότερος ο σχεδιασμός 

μιας εφαρμογής από την υλοποίηση της.    

4.4.1 Layout 

Η διάταξη των γραφικών στοιχείων της οθόνης ονομάζονται layouts. Ένα 

layout μπορεί να περιλαμβάνει πολλά διατεταγμένα layouts. 

Τα layouts χωρίζονται σε τέσσερα διαφορετικά είδη στην LinearLayout (γραμμική 

διάταξη), RelativeLayout (σχετική διάταξη), FrameLayout (διάταξη πλαισίου) και 

TableLayout (διάταξη πίνακα).  

LinearLayout, εδώ η διάταξη των στοιχείων γίνεται σε οριζόντια ή 

κατακόρυφη διάταξη. Όταν δηλώσουμε δύο στοιχεία σε ένα οριζόντιο LinearLayout 

τότε αυτά θα εμφανίζονται στην οθόνη σε οριζόντια θέση το ένα δίπλα στο άλλο με 

τη σειρά που δηλώθηκαν. Αντίστοιχα θα διαταχθούν σε μια κατακόρυφη θέση. 

Παράδειγμα διάταξης LinearLayout που περιλαμβάνει ένα κείμενο και τρία 

κουμπιά: 

    <LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        android:id="@+id/linearLayout1" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" > 
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        <Button 

            android:id="@+id/button1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Button" /> 

 

        <Button 

            android:id="@+id/button2" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Button" /> 

 

        <Button 

            android:id="@+id/button3" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Button" /> 

 

        <TextView 

            android:id="@+id/textView1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="TextView" /> 

 

    </LinearLayout> 
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Εικόνα 4.4 

RelativeLayout, εδώ υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στην διάταξη των 

γραφικών εφόσον η θέση του γραφικού ορίζεται με βάση τη θέση του προηγούμενου, 

το ενδεχόμενο λάθους δεν επιλύεται εύκολα. 

Παράδειγμα διάταξης RelativeLayout που περιλαμβάνει ένα κείμενο και δύο 

κουμπιά: 

    <RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        android:id="@+id/relativeLayout1" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" > 

 

        <TextView 

            android:id="@+id/textView1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_alignParentLeft="true" 

            android:layout_alignParentTop="true" 

            android:layout_marginTop="31dp" 

            android:text="TextView" /> 
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        <Button 

            android:id="@+id/button1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_below="@+id/textView1" 

            android:layout_marginTop="38dp" 

            android:layout_toRightOf="@+id/textView1" 

            android:text="Button" /> 

 

        <Button 

            android:id="@+id/button2" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_below="@+id/button1" 

            android:layout_marginTop="40dp" 

            android:layout_toRightOf="@+id/button1" 

            android:text="Button" /> 

 

    </RelativeLayout> 
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Εικόνα 4.5 

FrameLayout είναι ένας χώρος τον οποίο μπορούμε να γεμίσουμε με κάποιο 

αντικείμενο, συνήθως μια εικόνα.  

    <FrameLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        android:id="@+id/frameLayout1" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" > 

 

        <ImageView 

            android:id="@+id/imageView1" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="191dp" 

            android:src="@android:drawable/ic_media_play" /> 

 

    </FrameLayout> 
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Εικόνα 4.6  

TableLayout, αποτελεί διάταξη πίνακα.  

    <TableLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        android:id="@+id/tableLayout1" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" > 

 

        <TextView 

            android:id="@+id/textView1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="TextView" /> 

 

        <TextView 

            android:id="@+id/textView3" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="TextView" /> 
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        <Button 

            android:id="@+id/button1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Button" /> 

 

        <Button 

            android:id="@+id/button2" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Button" /> 

 

    </TableLayout> 

 

 

Εικόνα 4.7  

Σε όλα τα layouts υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίσουμε αρκετές παραμέτρους 

ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε ευκολότερα και 

γρηγορότερα. 

Η δήλωση των layouts μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μέσω αρχείων .xml ή 

μέσα στις activities. Τα αρχεία xml αποτελούν στατικό τρόπο δημιουργίας των 
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γραφικών στοιχείων, αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο φάκελο του project και τα 

καλούμε μέσω των activities. Είναι εύκολα στη συγγραφή και την κατανόηση, πολλές 

φορές ωστόσο δεν γνωρίζουμε την διάταξη των γραφικών. Στις περιπτώσεις αυτές 

δημιουργούμε δυναμικά τα layouts μέσα στις activities από όπου ορίζουμε και την 

διάταξή τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο τρόπος σχεδίασης της συγκεκριμένης εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με 

κεντρικό άξονα τον χρήστη της εφαρμογής. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια 

εφαρμογή που θα τον εξυπηρετεί, δηλαδή θα τον διευκολύνει, θα είναι 

ευπαρουσίαστη, δηλαδή θα είναι ένα όμορφο περιβάλλον που θα τον ευχαριστεί όταν 

θα το χρησιμοποιεί. Τέλος και πιο σημαντικό, εύχρηστη, δηλαδή, θα είναι ένα φιλικό 

περιβάλλον προς τον χρήστη, το οποίο δε θα τον δυσκολεύει κατά την χρήση του και 

θα είναι εύκολα αντιληπτό. Μία εφαρμογή που θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί o 

χρήστης κάθε επιπέδου χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις και να είναι εξοικειωμένος 

με την τεχνολογία. 

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία: 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε ο χρήστης να αντιληφθεί, να 

κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει την παρεχόμενη πληροφορία της 

εφαρμογής.  

2. Στόχος ήταν ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στη 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρήση: 

- μεταφορών / εικονιδίων για τη σύνδεση της τρέχουσας εργασίας με 

κάτι ήδη γνώριμο στο χρήστη 

- κατάλληλων ετικετών που βοηθούν τον χρήστη να 

προσανατολιστεί μέσα στο χώρο της παρεχόμενης πληροφορίας 

(information space) 

- διαίρεση της οθόνης σε ανεξάρτητες περιοχές (π.χ. πεδία για 

καταχώρηση πληροφορίας) 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. Ομαδοποίηση 

- Όταν παρουσιάζεται μια ομάδα πληροφοριών, εννοιών ή επιλογών  
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(π.χ. λίστες, λειτουργικές επιλογές), τότε αυτά θα έπρεπε να 

ομαδοποιούνται σε διαχειρίσιμα συγκροτήματα (π.χ. μενού 

επιλογών). 

2. Συνάφεια 

- Κάθε ενότητα θα έπρεπε να πραγματεύεται ένα κύριο θέμα / 

έννοια, το οποίο να γίνεται άμεσα κατανοητό στον χρήστη.  

3. Συνέπεια 

- Παρόμοια θέματα παρουσιάζονται με παρόμοια μέσα 

4. Χρήση ετικετών 

- Η κατάλληλη χρήση ετικετών θα βοηθούσε τον χρήστη να 

κατανοήσει τη λειτουργία των διαφόρων επιλογών 

5. Χρώμα - Γραμματοσειρά 

-  Τα χρώματα αποδίδουν κάποιο μήνυμα ανάλογα με το γενικό 

πλαίσιο της εφαρμογής, την κουλτούρα ή το φύλο του χρήστη (π.χ. 

το κόκκινο σημαίνει κίνδυνος, το πράσινο φρεσκάδα). Για το λόγο 

αυτό επιλέχθηκε το κυανό χρώμα, το οποίο είναι ένα χρώμα που θα 

έδινε φρεσκάδα, θα ήταν ξεκούραστο στα μάτια του χρήστη, αλλά 

παράλληλα θα έδινε και ένα πιο μοντέρνο στυλ.  

-    Ο γενικός κανόνας είναι να μην χρησιμοποιούνται πάνω από δύο 

διαφορετικές γραμματοσειρές σε μια σελίδα. Οπότε 

χρησιμοποιήθηκε μια γραμματοσειρά για ετικέτες / επικεφαλίδες 

και άλλη μια για το σώμα του κειμένου 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

Διαλογικά στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον χρήσης είναι: 

- Φόρμες (Forms) 

- Μενού (Menu) 

- Πλήκτρα (Buttons) 

- Παράθυρα (Windows)  
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- Εικονίδια (Icons) 

- Πλαίσια Διαλόγων (Dialogue Box) 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η διαθέσιμη τεχνολογία θέτει περιορισμούς στο τι μπορεί να επιτευχθεί όσο 

αφορά τα τεχνολογικά θέματα κατά τη διαδικασία δημιουργίας της εφαρμογής. Όπως: 

- Πως θα γινόταν η εφαρμογή αισθητικά και τεχνικά σωστή. 

- Πως θα εμφανιζόταν σωστά σε περισσότερες οθόνες. 

 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ  

Μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση μιας εφαρμογής παίζει και η συσκευή οθόνης 

που χρησιμοποιείται. Τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά ήταν: 

-  Το μέγεθος της οθόνης ή για την ακρίβεια η ανάλυση της οθόνης. 

-  Ο αριθμός των χρωμάτων που μπορούσε να εμφανίσει. 

- Η χρήση διαφορετικών συσκευών Laptop, PDA (personal digital 

assistant), cell phone. 

 

5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής ήταν η απεικόνιση του φορολογικού 

εντύπου Ε1. Η δυσκολία στην σχεδίαση της εφαρμογής εμφανίστηκε όταν χρειάστηκε 

να γίνει η απεικόνιση σε μια οθόνη κινητού τηλεφώνου, o σχεδιασμός και η 

εφαρμογή έγινε με τo: (https://accounts.google.com/ ServiceLogin? Service 

=ah&passive= true& continue=https://appengine.google.com /_ah/ conflogin % 

3Fcontinue%3Dhttp://beta.appinventor.mit.edu/&ltmpl=gm&shdf=CigLEgZhaG5hb

WUaHE1JVCBBcHBJbnZlbnRvciBFeHBlcmltZW50YWwMEgJhaCIUD0u2Qef248Ao

H7pUpTMF0kvuJdQoATIUz7MC36YNYDoRG1kBcxS56JIkWFM ) 

https://accounts.google.com/
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Εικόνα5.1  

Ο χρήστης θα έπρεπε να είχε αρχικά μια ευδιάκριτη οθόνη ώστε να μπορούσε 

να εισάγει μέσα στα κελιά την πληροφορία. Θα έπρεπε ουσιαστικά να πλησιάζει όσο 

αυτό ήταν εφικτό στο πρωτότυπο Ε1. Η γραμματοσειρά, όμως χρειαζόταν να ήταν 

ευδιάκριτη και ο υπολογισμός των φόρων κατανοητός από τον χρήστη. Για τον 

συγκεκριμένο λόγο χρησιμοποιήθηκαν κάποια textBoxs ώστε να καταλαβαίνει ο 

χρήστης κάθε φορά σε ποιο βήμα βρίσκεται. Παρακάτω απεικονίζονται μερικές 

οθόνες από την εφαρμογή: 

 

Εικόνα 5.2  

 Η συγκεκριμένη οθόνη πρακτικά δεν έχει κάποιο σκοπό για τον υπολογισμό 

του φόρου. Θα μπορούσε να μην υπάρχει, η ύπαρξη της όμως, σκοπεύει από την αρχή 
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της εφαρμογής να πλησιάσει το περιβάλλον του Ε1, έτσι ώστε με το ξεκίνημα της 

εφαρμογής να καταλάβει ο χρήστης ότι η εφαρμογή αφορά υπολογισμού φόρου. 

Μελλοντικά βέβαια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, εάν υπάρξει μια βάση δεδομένων 

που να αποθηκεύει τις τιμές. 

 

Εικόνα 5.3  

Η συγκεκριμένη οθόνη έχει ως στόχο να εισαχθούν τα οικονομικά στοιχεία ώστε να 

προχωρήσουμε στον υπολογισμό του φόρου, χωρίς όμως να έχουν υπολογιστεί οι 

φοροαπαλλαγές. Ο τρόπος εγγραφής κώδικα έγινε με τον blocks editor. 

Εικόνα 5.4  
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Εικόνα 5.5  

Πατώντας το κουμπί ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  εμφανίζετε ο φόρος που θα πρέπει να 

καταβληθεί, ακόμη όμως δεν έχουν υπολογιστεί οι φοροαπαλλαγές του 

φορολογούμενου. Εδώ ο χρήστης θα πατήσει καταχώρηση και αμέσως μετά το 

κουμπί ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ. Επειδή δεν θα παρατηρήσει το φόρο που θα πρέπει να 

καταβάλλει θα πρέπει να επισημανθεί. Αυτό πραγματοποιείται στην επόμενη οθόνη. 

Εκεί ζητείται να εισαχθεί ο φόρος που αναλογεί, ο οποίος έχει υπολογιστεί, ώστε να 

γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτό. 

 

Εικόνα 5.6  

Στη συγκεκριμένη οθόνη γίνεται η εισαγωγή τιμών που αφορούν την 

φοροαπαλλαγή. Ο χρήστης συμπληρώνοντας τα πεδία δεν παρατηρεί ότι από αυτά τα 
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στοιχεία θα έχει φοροαπαλλαγή, με τη εισαγωγή του φόρου όμως στην τελευταία 

οθόνη του προγράμματος κατανοεί τη διαφορά.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

 

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής μόνο θετικά σχόλια θα μπορούσαν να 

εκφραστούν από την εμπειρία που αποκομίστηκε. Το σίγουρο είναι ότι θα 

ακολουθήσουν και άλλες εφαρμογές και διαφορετικού χαρακτήρα και λογικής. 

Το Android είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, φαίνεται όμως ότι θα έχει μεγάλη εξέλιξη. 

Οι εφαρμογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο play store, στον χώρο από τον οποίο 

δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσει, όποιος ενδιαφέρεται, εφαρμογές, αφορούν 

περισσότερο τη διασκέδαση. Το θετικό είναι πως όλο και περισσότεροι χρήστες 

κατεβάζουν εφαρμογές. Δυστυχώς, επειδή αφορά πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα οι 

περισσότεροι χρήστες δεν αγοράζουν εφαρμογές που έχουν κόστος, ακόμη και αν 

είναι πολύ μικρή η αξία τους.  

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή μπορούν να γίνουν βελτιστοποιήσεις, όπως είναι 

η αποθήκευση των πληροφοριών που εισάγονται και υπολογίζονται σε ένα αρχείο 

excel δημιουργώντας μια βάση δεδομένων, ενώ θα μπορούσε να τελειοποιηθεί η 

εφαρμογή δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να υποβάλλει τη φορολογική του 

δήλωση μέσω του κινητού του τηλεφώνου του ή του tablet του. Επίσης, θα 

μπορούσαν να βγουν και άλλες εκδόσεις , όπως ο υπολογισμός φόρου για βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας, κάτι που απαιτεί όμως μεγάλη εμπειρία στα λογιστικά βιβλία.  
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 Java Concurrency in Practice – T.Peierls, J.Bloch, J.Bowbeer, D.Holmes, 

D.Lea  

 Java Native Interface: Programmer’s Guide and Specification – Orcacle 

corporation  

 Language Reference Manual – D.Gay, P. Levis, D.Culler, E.Brewer  

 R. Meier, 2010, “Professional Android 2 Application Development”, Wrox 

 Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours, Lauren 
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 http://www.eclipse.org/ 

 http://www.sansimera.gr  

 www.stackoverflow.com 

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=466931 
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http://developer.android.com/guide/basics/whatis-android.html
http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html
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