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Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής η οποία

θα  επιτρέπει  σε  χρήστες  να  υποβάλλουν  την  περιοδική  δήλωση  του  Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας από κινητές συσκευές με το λειτουργικό Android.

Μέχρι  τώρα  η  περιοδική  δήλωση  ΦΠΑ υποβάλλεται  από την  ιστοσελίδα  του

Υπουργείου  Οικονομικών  και  συγκεκριμένα  της  γενικής  γραμματείας

πληροφοριακών Συστημάτων

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/epixeiriseis.html

Η εφαρμογή θα ήταν πολύ χρήσιμη σε λογιστές και  λογιστικά γραφεία, μικρές

επιχειρήσεις, επιτηδευματίες που η έδρα της επιχείρησης είναι η οικία, αλλά και

μεγαλύτερες επιχειρήσεις ως εναλλακτικός τρόπος υποβολής.

Ειδικότερα,  τα  λογιστικά  γραφεία  με  αρκετό  φόρτο  εργασίας,  κατά  το

χρόνο υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ θα έβρισκαν σημαντική διευκόλυνση να

έχουν τη δυνατότητα να κάνουν υποβολή της δήλωσης από κινητές συσκευές,

καθώς τις περισσότερες φορές τα τερματικά που διαθέτουν δεν επαρκούν για να

γίνουν όλες οι εργασίες.

Η εφαρμογή υλοποιείται στο  Android Studio,  το επίσημο πλέον εργαλείο

για εφαρμογές σε Android.

Λέξεις Κλειδιά: Περιοδική δήλωση ΦΠΑ, Android, Κινητές συσκευές
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αύξηση της χρήσης των έξυπνων κινητών συσκευών ή αλλιώς  smartphones

αλλά  και  tablets  σήμερα  είναι  ραγδαία,  με  αυτές  να  παίζουν  ολοένα  και

μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας.

Οι κινητές συσκευές πλέον είναι πολύ διαδεδομένες στο ευρύ κοινό, με το κόστος

απόκτησής τους είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με τα laptops ή netbooks που

επικρατούσαν  μέχρι  πριν  λίγα  χρόνια  στην  αγορά,  καθώς  ήταν  ο  μοναδικός

τρόπος πρόσβασης και χρήσης των διάφορων εφαρμογών. 

Επιπλέον, οι κινητές συσκευές έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης φορητότητας,

αλλά και της αυτονομίας, κάνοντάς τις πρώτες σαν επιλογή.

Όμως, δεν είναι μόνο σε ατομικό επίπεδο που οι  κινητές συσκευές κερδίζουν

έδαφος.  Καθημερινά  γίνεται  χρήση  mobile  εφαρμογών  όχι  μόνο  για  τη

διευκόλυνση των  προσωπικών  μας  αναγκών  και  ψυχαγωγίας,  αλλά  και  στον

τομέα των επιχειρήσεων οι εφαρμογές για κινητές συσκευές έχουν μπεί δυναμικά

στο χώρο αποτελώντας ένα δυνατό εργαλείο στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να

αξιοποιήσουν και αυτό το κομμάτι.

Ενδεικτικά, έχουμε όλοι συναντήσει  εφαρμογές σε τομείς εστίασης,  τουρισμού,

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τηλεπικοινωνιών, μέσων μαζικής μεταφοράς, ταξί,

αλλά και αεροδρομίων, τραπεζών, κ.α.

Η ευχρηστία, η λειτουργικότητα, το “φιλικό προς το χρήστη” γραφικό περιβάλλον

των  mobile  εφαρμογών αποτελούν τον κεντρικό άξονα δημιουργίας  από τους

προγραμματιστές,  καθώς  είναι  τα  χαρακτηριστικά  που  αποτελούν  καταλυτικό

ρόλο στη διάδοση και χρήση τους. 
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Ακολούθησαν  πολλά  μοντέλα  που  βοήθησαν  στην  εξέλιξη  της  μορφής  αλλά  και  των

λειτουργιών, και από την αρχή της δεκαετίας του '90 σημειώθηκε αξιοσημείωτη εξέλιξη, με

την  ψηφιοποίηση  των  δικτύων  (GSM)  και  των  συσκευών,  φέρνοντας  τη  δεύτερη  γενιά

δικτύων 2G τα οποία έδιναν τη δυνατότητα επιπλέον  υπηρεσιών σε σχέση με τα αναλογικά

δίκτυα όπως της αποστολής γραπτού μηνύματος  sms,  καθώς και μεγαλύτερης ταχύτητας.

Προς το τέλος της δεκαετίας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο

από τους χρήστες.

Από τις αρχές του 2000 όλα πλέον τα κινητά αλλάζουν σε μέγεθος που χωράει σε μια τσέπη

και  σε  συνδυασμό  με  τις  ανάγκες  των  χρηστών  για  ταχύτερο  δίκτυο  και  υποστήριξη

περισσότερων  λειτουργιών,  δημιουργούνται  τα  κινητά  δίκτυα  τρίτης  γενιάς  (3G)  με  τις

δυνατότητες των πολυμέσων, γεγονός που εκτίναξε τον αριθμό των χρηστών στα ύψη, ενώ

το 2007 εμφανίστηκε το πρώτο  iphone  της  apple  με οθόνη αφής και το 2008 οι  πρώτες

συσκευές android.

Μέχρι  στο  2010  είχε  επικρατήσει  το  εικονικό  πληκτρολόγιο  σε  οθόνες αφής και  όλες  οι

συσκευές προηγούμενης τεχνολογίας άρχισαν να σβήνουν.

Οι  διαρκείς  όμως  απαιτήσεις  των  χρηστών  για  ολοένα  και  μεγαλύτερες  ταχύτητες  και

περισσότερες δυνατότητες σε δεδομένα και λειτουργίες έφεραν από τα μέσα του 2014 τα

κινητά δίκτυα και συσκευές 4G, που είναι ουσιαστικά η εξέλιξη των 3G. Πλέον συνηθισμένες

λειτουργίες είναι η σύνδεση καθ' οδόν, οι πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων ή ακόμα και ο

έλεγχος συσκευών του σπιτιού (internet of things).

H  πρόοδος και η εξέλιξη των κινητών συσκευών δεν σταματάει ποτέ και αναμένουμε στο

μέλλον ακόμα περισσότερες νέες και καινοτόμες ιδέες.  

Εικόνα 1.2 -  Η εξέλιξη των κινητών συσκευών στο χρόνο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – TO ANDROID

2.1  Τι είναι το ANDROID

To Android  είναι  ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο βασίζεται στον πυρήνα του  Linux

(Linux Kernel).  To Linux ή  GNU/Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα  παρόμοιο με το

Unix,  με τη διαφορά ότι όλος ο πηγαίος κώδικάς του έχει γραφτεί  από την αρχή ως

ελεύθερο λογισμικό υπό την ελεύθερη άδεια χρήσης  GNU General Public License.  Ο

πυρήνας Linux είναι ένα από τα πιο διακεκριμένα παραδείγματα ανοικτού λογισμικού.

 

Ως εκ τούτου το Android είναι πρόγραμμα ανοικτού κώδικα (open source), που σημαίνει

ότι οποιοσδήποτε μπορεί να πάρει τον πηγαίο κώδικα και να τον χρησιμοποιήσει όπως

επιθυμεί. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους κατασκευαστές λογισμικού να

συνθέτουν κώδικα  με  τη  χρήση της γλώσσας προγραμματισμού  java,  ελέγχοντας τη

συσκευή μέσω βιβλιοθηκών λογισμικού ανεπτυγμένων από την  Google,  κάτι  που το

κάνει το Android το πιο διαδεδομένο  λογισμικό στον κόσμο. 

Σχεδιάστηκε αρχικά για κινητές συσκευές με οθόνες αφής, όπως τα  smartphones  και

tablets. Η διεπαφή χρήστη (User Interface) του Android βασίζεται στην απευθείας χρήση

με  κινήσεις  αφής που αντιστοιχούν  σε  πραγματικές  κινήσεις  όπως είναι  το  σύρσιμο

(swiping),  ελαφρύ χτύπημα (tapping)  και  “τσίμπημα” (pinching)  σε  αντικείμενα  πάνω

στην οθόνη, σε συνδυασμό με εικονικό πληκτρολόγιο για εισαγωγή κειμένου. Η Google

έχει  εξελίξει  αυτή  την  τεχνολογία  και  έχει  επιπροσθέτως  δημιουργήσει  τηλεοράσεις

Android (Android  TV),  συστήματα  Android  για χρήση στο αυτοκίνητο  (Android Auto),

καθώς και  Android Wear  για ρολόγια χειρός, με εξειδικευμένη διεπαφή χρήστη για το

κάθε ένα από αυτά. Παραλλαγές του  Android  χρησιμοποιούνται επίσης σε  notebooks,

κονσόλες παιχνιδιών, ψηφιακές κάμερες και άλλες συσκευές.

Από τον Απρίλιο του 2014 οι συσκευές Android χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 3.4,

3.10, 3.18 του πυρήνα Linux. Η χρήση της κάθε έκδοσης εξαρτάται από την συσκευή και

τα  τεχνικά  της  χαρακτηριστικά.  Το  Android  χρησιμοποίησε  διάφορες  εκδόσεις  του

πυρήνα Linux από την έκδοση 2.6.25 που χρησιμοποιήθηκε στο Android 1.0. 
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2.2 Ιστορική αναδρομή του Android

Η  Android  Inc.  ήταν  μια  μικρή  ιδιωτική  εταιρία  η  οποία  ιδρύθηκε  το  2003  στην

Καλιφόρνια από τον  Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears  και  Chris White,  έχοντας ως

αντικείμενο αρχικά τη δημιουργία ενός λειτουργικού για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

με  πολλές  δυνατότητες.  Επειδή  η  συγκεκριμένη αγορά  ήταν  ιδιαίτερα  περιορισμένη,

στράφηκαν  στη  δημιουργία  ενός  λειτουργικού  για  κινητά  τηλέφωνα  ή  αλλιώς  την

ανάπτυξη έξυπνων κινητών συσκευών με μεγαλύτερη αντίληψη για την τοποθεσία και τις

προτιμήσεις των ιδιοκτητών τους, χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα σε αυτό.

Η  εταιρία  σαν  start-up  βρέθηκε  να  αντιμετωπίζει  οικονομικές  δυσκολίες  και  έτσι  τον

Αύγουστο του 2005 εξαγοράσθηκε από την  Google  η οποία είχε σκοπό να μπει στην

αγορά της κινητής τηλεφωνίας.

Αυτή η κίνηση πυροδότησε πολλές φήμες, λέγοντας ότι η Google θα αναπτύξει το δικό

της  gPhone,  όμως  οι  φήμες  αυτές  διαψεύσθηκαν  όταν  τον  Νοέμβριο  του  2007

ανακοινώθηκε ο σχηματισμός της Open Handset Alliance (OHA), μιας κοινοπραξίας 34

εταιριών  του  χώρου  των  τηλεπικοινωνιών,  που  δημιουργήθηκε  για  να  αλλάξει  την

εμπειρία  χρήσης των κινητών τηλεφώνων.  Μέσα σε αυτές ήταν εταιρίες  πάροχοι  (T-

Mobile,  Telefonica,  κ.α.),  εταιρίες  Software,  εμπορίας,  μικροτσίπ (Intel,  Nvidia,  Texas

Instruments, κ.α.) και κατασκευάστριες κινητών (HTC, LG, κ.α.).

Παράλληλα στις  5 Νοεμβρίου 2007 έγινε και  η πρώτη παρουσίαση της πλατφόρμας

Android.  Η  Google  δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα υπό τους όρους της

Apache License, μιας ελεύθερης άδειας λογισμικού.

Το λογότυπο για το λειτουργικό σύστημα Android είναι ένα ρομπότ σε χρώμα πράσινου

μήλου και σχεδιάστηκε από τη γραφίστρια Ιρίνα Μπλόκ.  Μοναδική προϋπόθεση που

τέθηκε από την  Google για τη δημιουργία  του λογότυπου ήταν να περιλαμβάνει  ένα

ρομπότ  και  αρχικά  προοριζόταν  μόνο  για  τους  προγραμματιστές,  αλλά  έγινε  τόσο

αγαπητό από το κοινό, που εξελίχθηκε σε επίσημο λογότυπο. 
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Η ιδέα στην οποία εκείνη και οι συνάδελφοί της κατέληξαν ήταν ότι όπως η πλατφόρμα,

έτσι και το λογότυπο θα έπρεπε να είναι και αυτό “ανοικτού” κώδικα, δηλαδή κάτι που ο

καθένας θα μπορούσε να τροποποιήσει. Έτσι στο πέρασμα του χρόνου το έχουμε δει σε

διάφορες παραλλαγές, ακόμη και μεταμφιεσμένο σε σοκολάτα στην έκδοση του Kit Kat. 

Αυτή η απόφαση ήταν αρκετά τολμηρή εν συγκρίσει με τις περισσότερες εταιρίες που

προστατεύουν  το  σήμα  κατατεθέν  τους  ξοδεύοντας  εκατομμύρια  δολάρια  για  τη

διεκδίκησή των δικαιωμάτων τους. Αυτό όμως θα παρέμενε ελεύθερο.

Ο  διαχειριστής  του  έργου,  Ryan  Gibson,  σχεδίασε  το  καθεστώς  των  ονομασιών

γλυκισμάτων που χρησιμοποιήθηκε για τις δημόσιες κυκλοφορίες του λειτουργικού, με

αφετηρία το Cupcake 1.5.

Εικόνα 2.1.1

Προσεγγίσεις που έκανε η Irina Blok μέχρι την οριστική επιλογή του λογότυπου
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2.3 Η χρήση της πλατφόρμας Android

Αν και ο πηγαίος κώδικας του Android είναι ανοικτός, οι περισσότερες συσκευές τελικά

καταλήγουν  με  ένα  συνδυασμό  λογισμικού  ανοικτού  και  ιδιόκτητου,

συμπεριλαμβανομένου  ιδιόκτητου  λογισμικού  που  απαιτείται  για  την  πρόσβαση  στις

υπηρεσίες της Google.

To Android  είναι πολύ δημοφιλές στις εταιρίες τεχνολογίας που χρειάζονται ένα έτοιμο,

χαμηλού  κόστους  και  προσαρμόσιμο  λειτουργικό  σύστημα  για  συσκευές  υψηλής

τεχνολογίας.

Το ανοιχτό του χαρακτηριστικό παρακίνησε μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών αλλά

και  άλλους  ενδιαφερόμενους  να  χρησιμοποιήσουν  τον  ανοικτό  του  κώδικα,  να

προσθέσουν νέα χαρακτηριστικά για προχωρημένους χρήστες ή να συμπεριλάβουν το

Android σε συσκευές που αρχικά περιείχαν άλλα λειτουργικά συστήματα. Η επιτυχία του

Android  το  έκανε  στόχο  για  δικαστικές  διαμάχες  ευρεσιτεχνιών  και  πνευματικών

δικαιωμάτων ανάμεσα στις εταιρίες τεχνολογίας και μέρος του λεγόμενου “πολέμου των

smartphones”.

Τον Ιούλιο 2013 το Google Play Store είχε πάνω από 1 εκατομμύριο δημοσιευμένες

εφαρμογές,  συμπεριλαμβανομένων  και  πολλών  επαγγελματικών  εφαρμογών  που

ανταγωνίζονταν στην πλατφόρμα και πάνω από 50 δις εφαρμογές εγκατεστημένες από

χρήστες.

Μια έρευνα που έγινε τον Απρίλιο-Μάιο 2013 έδειξε  οτι 71% των  προγραμματιστών

δημιουργούσαν εφαρμογές για Android, ενώ μια άλλη έρευνα το 2015 έδειξε οτι το 40%

των επαγγελματιών προγραμματιστών έβλεπαν την πλατφόρμα του Android σαν πρώτη

επιλογή, με την αντίστοιχη του iOS στο 37%, κάνοντας και τις δυο τις πιο ισχυρές έναντι

άλλων.

Το Σεπτέμβριο του 2015 το  Android  είχε 1.4 δις ενεργές συσκευές μηνιαίως,  ενώ οι

συσκευές  με  το  λειτουργικό  Android  έχουν  περισσότερες  πωλήσεις  από  όλες  τις

συσκευές Windows, iOS και Μac OS X μαζί.
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2.4 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ANDROID

2.4.1 Οι πρώτες εκδόσεις

Η ιστορία των εκδόσεων του Android ξεκίνησε το 2007 με την Alpha, με την οποία έγινε

η εσωτερική κυκλοφορία κάποιων προ-εμπορικών εκδόσεων, με ονομασίες    “Astro

Boy” , “Bender” και “R2-D2”. 

Ακολούθησε η κυκλοφορία της έκδοσης Beta στις 5 Νοεμβρίου 2007, η οποία θεωρείται

και ως η γενέθλια ημερομηνία του Android.

Στις  12  Νοεμβρίου  2007  κυκλοφόρησε  το  Software  Development  Kit  (SDK)  και

ακολούθησαν κάποιες δοκιμαστικές εκδόσεις  του μέχρι  και  τις 23 Σεπτεμβρίου 2008,

όταν και κυκλοφόρησε η πρώτη εμπορική έκδοση του Android 1.0 (API 1).

Η πρώτη διαθέσιμη συσκευή  Android  στο εμπόριο ήταν η  HTC Dream (ή αλλιώς  T-

Mobile  G1), η οποία κυκλοφόρησε  αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες  και  αργότερα σε

ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ήταν το  Android

Market,  Web  Browser,  Gmail,  Google  Contacts,  Google  Calendar,  Google  Search,

Google maps με  Street view, Instant Messaging, Text Messaging, MMS, Media player,

YouTube video player, WiFi κ.α.

Εικόνα 2.1.2

Το Τ-Mobile G1 με πληκτρολόγιο QWERTY
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Στις 9 Φεβρουαρίου 2009 ακολούθησε η έκδοση 1.1  (API 2)  ως αναβάθμιση της 1.0,

αρχικά μόνο για το  HTC Dream και περιλάμβανε κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά.  Η

έκδοση αυτή ήταν γνωστή εσωτερικά ως  “Petit  Four”,  χωρίς όμως αυτό το όνομα να

χρησιμοποιηθεί επίσημα.

2.4.2  Η πορεία από το Cupcake έως το Nougat

2.4.2c Cupcake

Στις  27  Απριλίου 2009 κυκλοφόρησε  η έκδοση 1.5  (API3),  βασισμένη στο πυρήνα του  Linux

(Linux Kernel)  2.6.27.  Η έκδοση αυτή ονομάστηκε  “Cupcake”  και ήταν η πρώτη έκδοση που

πήρε το όνομά της από κάποιο γλυκό, ένα θέμα που θα χρησιμοποιόταν για όλες τις μετέπειτα

εκδόσεις. Περιλάμβανε αρκετά νέα χαρακτηριστικά, καθώς και αλλαγές στο  User Interface (UI),

όπως τα  Widgets,  καταγραφή βίντεο σε  MPEG-4  και  GP3,  εισαγωγή ψηφιακού πληκτρολογίου,

αντιγραφή & επικόλληση στον  web browser,  δυνατότητα  αυτόματης  περιστροφής, δυνατότητα

upload βίντεο στο YouTube και εικόνων στο Picasa, κ.α.

                   Εικόνα 2.1.3                                                Εικόνα 2.1.4

Εικόνα 2.1.3 Το λογότυπο του Android Cupcake 1.5 

Εικόνα 2.1.4 Android Cupcake 1.5 Home screen

. 
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2.4.2f Froyo

Στις  20 Μαίου 2010  κυκλοφόρησε η έκδοση  Froyo 2.2  (API  8),  συντομογραφία του

Frozen Yogurt,  βασισμένο στον πυρήνα  Linux 2.6.32.  Με σημαντικές βελτιώσεις στην

ταχύτητα, μνήμη και απόδοση, η έκδοση αυτή υποστηρίζει Adobe Flash, το διαμοιρασμό

ιντερνετ  μέσω  Wifi  σε  άλλες  συσκευές  (tethering),  καθώς  και  τη  σύνδεση  από  Wifi

Hotspots. 

Υπο-εκδόσεις του  Froyo  ήταν  οι   2.2.1  στις  18  Ιανουαρίου  2011,   2.2.2  στις  22

Ιανουαρίου 2011 και 2.2.3 στις 21 Νοεμβρίου 2011.

                        Εικόνα 2.1.9                                           Εικόνα 2.2.0

Εικόνα 2.1.9 Το λογότυπο του Android Froyo 2.2 – 2.2.3

Εικόνα 2.2.0 Android Froyo 2.2 Home Screen
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2.4.2j Jelly Bean

Στις 09 Ιουλίου 2012 κυκλοφόρησε η έκδοση Jelly Bean 4.1 (API 16) βασισμένη στον

πυρήνα  Linux 3.0.31  και  η πρώτη συσκευή τάμπλετ που κυκλοφόρησε με αυτή την

έκδοση ήταν το  Nexus 7 tablet  στις 13 Ιουλίου 2012. Η έκδοση αυτή στόχευσε στην

ομαλότερη λειτουργία του  UI,  όπως η καλύτερη απόκριση στην αφή, τριπλό  Buffering

στα  γραφικά,  πιο  γρήγορη  φωνητική  πληκτρολόγηση  ακόμα  και  χωρίς  τη  σύνδεση

ίντερνετ, βελτιωμένη εφαρμογή κάμερας, περισσότερες επιλογές για ΑΜΕΑ, κ.α. 

Υπο-εκδόσεις του η 4.1.1 στις 11 Ιουλίου 2012 και η 4.1.2 στις 9 Οκτωβρίου 2012. 

Ακολούθησε η ανανεωμένη έκδοση του Jelly Bean 4.2 (API 17) βασισμένη στον πυρήνα

Linux  3.4.0, στις 13 Νοεμβρίου 2012 με το σλόγκαν “A new flavor  of Jelly Bean”  με

βελτιώσεις στο κλείδωμα οθόνης, προστασία οθόνης όταν βρίσκεται σε αδράνεια, νέα

εφαρμογή ρολογιού, κ.α. Υπο-εκδόσεις του η 4.2.1 στις 27 Νοεμβρίου 2012 και η 4.2.2

στις 11 Φεβρουαρίου 2013, η οποίες περιλάμβαναν διορθώσεις και βελτιώσεις.

Τρίτη ανανεωμένη έκδοση του  Jelly Bean  4.3  (API 18)  κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου

2013  με  υποστήριξη  χαμηλής  ενέργειας  Bluetooth,  υποστήριξη  ανάλυσης   4Κ,

περισσότερες  διαθέσιμες  γλώσσες,  υποστήριξη  γλωσσών που  γράφονται  από  δεξιά

προς τα αριστερά, κ.α. Μια μικρή αναβάθμιση, η 4.3.1 κυκλοφόρησε στις 3 Οκτωβρίου

2013.

                         Εικόνα 2.2.7                                               Εικόνα 2.2.8

Εικόνα 2.2.7 Το λογότυπο του Android Jelly Bean 4.1 – 4.3.1

Εικόνα 2.2.8 Android 4.2 Jelly Bean Home screen 
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2.4.2o O?

Γύρω στα μέσα του 2017 αναμένεται να βγει η επόμενη έκδοση Android “O”. 

Ποια  θα  είναι  όμως  η  επίσημη  ονομασία  του;  Θα  είναι  νέα  έκδοση  8.0  ή  θα  είναι

συνέχεια της Nougat 7.x;  Και τα δυο είναι πιθανά καθώς η Google έχει κάνει ξανά την

έκπληξη με  τις  εκδόσεις  Ice Cream Sandwich,  Jelly  Bean  και  KitKat  που ήταν όλες

αναβαθμίσεις 4.x.  Οι προβλέψεις  έχουν ήδη αρχίσει  με επικρατέστερη την ονομασία

“Oreo”,  αλλά και άλλα πιθανά ονόματα, όπως “Oat Cake”  ή ακόμα και “Orange Juice”,

και πιθανότερο σενάριο να κυκλοφορήσει η τελική έκδοση στο τέλος του καλοκαιριού του

2017.

                                                      Εικόνα 2.3.7

Εικόνα 2.3.7 Οι επίσημες εκδόσεις του Android μέχρι και σήμερα
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2.4.3  Διανομή εκδόσεων Android

Τον  Ιανουάριο  του  2017  έγινε  η  παρακάτω  καταγραφή  των  εκδόσεων  Android  σε

παγκόσμια χρήση:

Εικόνα  2.3.8  

Βλέπουμε  τη  δειλή  εμφάνιση  του  Android  Nougat,  ενώ  Lollipop  και  Marshmallow

ανταγωνίζονται την πρώτη θέση.

Πιο  αναλυτικά,  η  έκδοση  Nougat  7.0  εμφανίζεται  με  0,5%,  ενώ  η  7,1  με  0,2%.  Τα

ποσοστά για  το  Nougat  αναμένεται  να  αυξηθούν  μέσα  στο  2017  καθώς  το  Nougat

εμφανίστηκε μόλις το τελευταίο εξάμηνο του 2016 και πρόκειται να κυκλοφορήσουν νέες

συσκευές με την έκδοση αυτή, αλλά και να γίνουν οι αναβαθμίσεις από προηγούμενες

εκδόσεις.

Το  Android  Marshmallow  που κυκλοφόρησε  στα  τέλη  του  2015 έχει  το  δεύτερο  πιο

σημαντικό ποσοστό 29,6% και σύντομα περιμένουμε να γίνει η δημοφιλέστερη έκδοση

καθώς οι προηγούμενες από αυτό σιγά σιγά φθίνουν.

Το  Android Lollipop  που κατέχει  αυτή τη στιγμή ποσοστό 33,4% συνολικά,  βρίσκεται

στην πρώτη θέση.

Το  Kit  Kat,  αν και  αρκετά δημοφιλής έκδοση μέχρι  τώρα πέφτει  στην τρίτη  θέση με

ποσοστό 22,6%. 

Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το Jelly Bean με ποσοστό 11,6% συνολικά και ακολουθεί

το  Ice Cream Sandwich  με 1,1%, το  Gingerbread  με 1,0%, ενώ το  Froyo  έχει πλέον

εξαφανιστεί.
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2.5  Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ANDROID

Το  Android  είναι  μια  στοίβα  λογισμικού  που  αποτελείται  από  επίπεδα  (layers),  η

αρχιτεκτονική της οποίας απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Εικόνα 2.3.9 Τα επίπεδα αρχιτεκτονικής του Android
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Ξεκινώντας από το ψηλότερο και πηγαίνοντας προς το χαμηλότερο, τα επίπεδα αυτά

είναι: 

2.5.1 System Apps – Εφαρμογές Συστήματος

 Εικόνα  2.4.0

To  λειτουργικό  Android  “βγαίνει”  με  ένα  σύνολο  εφαρμογών,  για  email,  αποστολή

μηνυμάτων SMS, ημερολόγια, πλοήγηση στο ίντερνετ, επαφές και άλλα.

Αυτές οι εφαρμογές δεν έχουν ιδιαίτερο στάτους σε σχέση με αυτές που ο χρήστης θέλει

να εγκαταστήσει.  Έτσι,  μια άλλη εφαρμογή μπορεί να οριστεί  ως προεπιλεγμένη αντί

κάποιας του συστήματος.

Εκτός  από  τους  χρήστες,  μια  εφαρμογή  συστήματος  μπορεί  να  χρησιμεύσει  και  σε

προγραμματιστές, ως λειτουργία που θα χρησιμοποιείται σε κάποια δική τους εφαρμογή.

2.5.2 Java API Framework – Πλαίσιο Εφαρμογών JAVA API

Εικόνα  2.4.1
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Όλο το περιεχόμενο του λειτουργικού συστήματος  Android  είναι διαθέσιμο μέσω των

Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών  API  (Application Programming Interface) σε

γλώσσα προγραμματισμού  Java.  Αυτά αποτελούν τα δομικά στοιχεία  που  χρειάζεται

κανείς για να δημιουργήσει εφαρμογές  Android  και οι  προγραμματιστές έχουν πλήρη

πρόσβαση στα ίδια πλαίσια API που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές συστήματος (system

apps) του Android. 

Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει:

2.5.2i Content Providers (Διαχειριστές περιεχομένου)

Δίνουν  τη  δυνατότητα  στις  εφαρμογές  να  προσπελαύνουν  δεδομένα  από  άλλες

εφαρμογές,  όπως για παράδειγμα η εφαρμογή επαφών, ή να διαμοιράζονται  τα δικά

τους δεδομένα με άλλες εφαρμογές.

2.5.2ii View System (Σύστημα Προβολών)

Μια συλλογή από γραφικά στοιχεία,  που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία

ενός  User  Interface  μιας  εφαρμογής  που μπορεί  να  περιέχει  λίστες,  πλαίσια,  πεδία

κειμένου, κουμπιά, ακόμα και ενσωματωμένο web browser.

 

2.5.2iii Managers (Διαχειριστές)

 

-Resource  Manager  (Διαχειριστής  πόρων):  παρέχει  πρόσβαση  σε  πηγές  όπως

αλφαριθμητικά,  γραφικά  και  αρχεία  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  εμφάνιση  της

εφαρμογής (layout) και οτιδήποτε άλλο που δεν είναι κώδικας.

-Notification Manager (Διαχειριστή ειδοποιήσεων):  επιτρέπει σε όλες τις εφαρμογές

να δείχνουν προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις στην μπάρα κατάστασης (status bar).

-Activity Manager (Διαχειριστής δραστηριοτήτων): διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής (life

cycle) των εφαρμογών.
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2.5.3  Native C/C++ Libraries

Εικόνα  2.4.2

Το  Android  περιλαμβάνει ένα σύνολο από βιβλιοθήκες γραμμένες σε  C  και  C++  που

χρησιμοποιούνται από πολλά στοιχεία και υπηρεσίες, όπως είναι το ART και το HAL.

Η πλατφόρμα Android μέσω του πλαισίου εφαρμογών Java API δίνει τη δυνατότητα να

δοκιμαστεί η λειτουργικότητα κάποιων από αυτές τις βιβλιοθήκες στις εφαρμογές. Εάν

κάποιος προγραμματιστής αναπτύσσει μια εφαρμογή που χρειάζεται κώδικα σε C και C+

+ ,  μπορεί  να χρησιμοποιήσει  το  Android NDK (Native Development  Kit)  για να έχει

πρόσβαση σε αυτές τις βιβλιοθήκες απευθείας από τον κώδικά του.

2.5.4  Android Runtime

Για τις συσκευές που τρέχουν την έκδοση Android 5.0 (API21)  και έπειτα, υπάρχει νέο

Runtime  για  το  Android,  το  ART.  Το  ART  είναι  ο  διάδοχος  και  αντικαταστάτης  της

μηχανής  Dalvik  (Dalvik VM) ,  μιας εικονικής μηχανής στην οποία εκτελείται ο κώδικας

της  Java.  Το νέο  Runtime  έκανε  την  εμφάνισή  του από την  έκδοση  Kit  Kat  4.4  σε

πειραματικό στάδιο και στην έκδοση Lollipop αντικατέστησε τη μηχανή Dalvik. 

H  εικονική  μηχανή  Dalvik  χρησιμοποιούσε  το  πρωτόκολλο  JIT  (Just-In-Time)

προκειμένου να “μεταφράσει” (compile) τον κώδικα μιας εφαρμογής σε γλώσσα μηχανής

ώστε  να  γίνει  κατανοητή  από  τον  επεξεργαστή  της  συσκευής.  Xαρακτηριστικό  της

μηχανής  Dalvik  ήταν ότι  αυτή τη  διαδικασία  έπρεπε να την  κάνει  κάθε  φορά που ο

χρήστης άνοιγε μια εφαρμογή, που σημαίνει  ότι  χρειαζόταν χρόνο και  επεξεργαστική

ισχύ.
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Το ART από την άλλη πλευρά χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ΑΟΤ (Ahead-Of-Time) που

σημαίνει  ότι  κατά  την  εγκατάσταση  μιας  εφαρμογής  στη  συσκευή,  δημιουργεί  και

αποθηκεύει  τη  “μετάφραση”  σε  γλώσσα  μηχανής  (αρχεία  .dex)  ώστε  αυτή  να  είναι

μονίμως διαθέσιμη στο λειτουργικό σύστημα. Έτσι  απαιτούνται λιγότερες ενέργειες από

τον  επεξεργαστή  προκειμένου  να  τρέξει  μια  εφαρμογή,  οι  εφαρμογές  ανοίγουν  πιο

γρήγορα και υπάρχει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά

του είναι: 

• Βελτιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης µνήµης 

• Καλύτερος εντοπισµός σφαλµάτων 

Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει και ένα σύνολο από βασικές βιβλιοθήκες, που παρέχουν τη

μεγαλύτερη  λειτουργικότητα  της  γλώσσας  προγραμματισμού  Java,  την  οποία

χρησιμοποιεί το πλαίσιο εφαρμογών Java API.

2.5.5 Hardware Abstraction Layer (HAL) – Επίπεδο Αφαίρεσης Υλικού

Εικόνα  2.4.3

Το επίπεδο αυτό παρέχει  συγκεκριμένες διεπαφές που εκθέτουν τις  δυνατότητες του

υλικού  της  συσκευής  στο  ψηλότερο  επίπεδο,  το  Πλαίσιο  Εφαρμογών JAVA  API.

Αποτελείται από πολλαπλές δομικές βιβλιοθήκες, κάθε μια από τις οποίες υλοποιεί μια

διεπαφή για ένα συγκεκριμένο τύπο του υλικού, όπως είναι η φωτογραφική μηχανή ή το

bluetooth. Έτσι, όταν μια εφαρμογή ζητά πρόσβαση σε υλικό της συσκευής, το σύστημα

του Android φορτώνει τη βιβλιοθήκη για το συγκεκριμένο τμήμα του υλικού.
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2.5.6   Linux Kernel

Εικόνα  2.4.4

Η βάση της πλατφόρμας Android είναι ο πυρήνας Linux. Αυτό έχει σαν πλεονέκτημα να

μπορεί να εκμεταλλευτεί βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και δίνει τη δυνατότητα στους

κατασκευαστές  συσκευών να  αναπτύσσουν προγράμματα  οδήγησης υλικού για  έναν

πολύ γνωστό πυρήνα.
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2.6  ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ANDROID

Οι εφαρμογές στο Android γράφονται στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Τα εργαλεία

του SDK μεταγλωττίζουν τον κώδικα μαζί με δεδομένα και αρχεία πόρων σε ένα Android

package, που είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο με την κατάληξη .apk. Ο κώδικας σε ένα

.apk θεωρείται ως μια εφαρμογή και είναι το αρχείο που χρησιμοποιεί μια συσκευή για

να εγκαταστήσει την εφαρμογή. 

Το  πλαίσιο  εφαρμογών  του  Android  επιτρέπει  στους  προγραμματιστές  να

χρησιμοποιούν πλούσιες και καινοτόμες εφαρμογές χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από

επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά. Τα συστατικά αυτά καθορίζουν το δομικό μέρος της

εφαρμογής και το πως συνδέονται μεταξύ τους.

2.6.1 Activities (Δραστηριότητες)

Οι δραστηριότητες είναι ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής. Αποτελούν

το σημείο  εισόδου  από όπου ο  χρήστης  αλληλεπιδρά  με  την  εφαρμογή,  αλλά  είναι

επίσης πολύ σημαντικές στο πως ο χρήστης πλοηγείται  σε μια εφαρμογή (όπως για

παράδειγμα  χρησιμοποιώντας  το  πλήκτρο  back)  ή  ανάμεσα  σε  πολλές  εφαρμογές

(όπως με το πλήκτρο recents). 

Η  σωστή  διαχείριση  των  δραστηριοτήτων,  εξασφαλίζει  ότι  οι  αλλαγές  στον

προσανατολισμό  γίνονται  ομαλά,  ότι  τα  δεδομένα  του  χρήστη  δε  χάνονται  κατά  τη

μετάβαση από μια δραστηριότητα σε άλλη,  και ότι το σύστημα τερματίζει διαδικασίες

όταν είναι σωστό να το κάνει.

Μια δραστηριότητα παρέχει το “παράθυρο” του Interface του χρήστη. Το παράθυρο αυτό

τυπικά γεμίζει την οθόνη, αλλά μπορεί να είναι και μικρότερο πάνω από άλλα παράθυρα.

Οι  περισσότερες  εφαρμογές  περιέχουν  πολλαπλές  οθόνες,  που  σημαίνει  ότι

περιλαμβάνουν πολλαπλές δραστηριότητες. Τυπικά, μια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται

ως “κύρια δραστηριότητα” (main activity) που είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν

ο χρήστης ανοίγει  την εφαρμογή.  Κάθε δραστηριότητα μπορεί  να ξεκινήσει  μια άλλη

δραστηριότητα,  ώστε  να  μπορεί  να  πραγματοποιεί  διαφορετικές  ενέργειες.  Για

παράδειγμα, η κύρια δραστηριότητα μιας απλής εφαρμογής email  μπορεί να εμφανίζει

το inbox και από εκεί να εκτελούνται άλλες δραστηριότητες όπως το άνοιγμα ενός email

ή η δημιουργία νέου. 
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Εικόνα 2.4.5  Παράδειγμα μιας activity που παραπέμπει σε μια άλλη.

Αν  και  οι  δραστηριότητες  συνεργάζονται  μεταξύ  τους  για  να  δημιουργήσουν  μια

συνεκτική εμπειρία στο χρήστη, κάθε μια δεν είναι στενά συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες.

Στην πραγματικότητα, δραστηριότητες μπορεί να ενεργοποιούν άλλες που ανήκουν σε

διαφορετικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα μια εφαρμογή browser μπορεί να θέσει

σε λειτουργία τη δραστηριότητα share μιας εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Για να χρησιμοποιηθούν οι δραστηριότητες σε μια εφαρμογή θα πρέπει να δηλωθούν οι

πληροφορίες τους στο αρχείο Manifest και να γίνει η σωστή διαχείριση του κύκλου ζωής

τους.

2.6.1i Ο κύκλος ζωής μια Δραστηριότητας (Activity Lifecycle)

Κατά  τη  διάρκεια  ζωής  της,  μια  activity  περνάει  από  διάφορες  καταστάσεις.  Για  να

διαχειριστούν  οι  καταστάσεις  αυτές  χρησιμοποιείται  μια  σειρά  μεθόδων  (callback

methods).  Αυτές  οι  μέθοδοι  αντιπροσωπεύουν  τα  στάδια  από  οποία  περνάει  μια

δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και είναι οι εξής:
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onCreate() -  Η μέθοδος αυτή καλείται όταν το σύστημα δημιουργεί τη δραστηριότητα.

Θα  πρέπει  να  περιέχει  τα  βασικά  στοιχεία  της  δραστηριότητας.  Επιπλέον,  εδώ  θα

πρέπει  να  καλείται  η  μέθοδος  setContentView()  που  προσδιορίζει  το  γραφικό

περιβάλλον του Interface του χρήστη.

οnStart() -  Αμέσως  μετά  την  onCreate(),  η  διαδικασία  περνάει  στην  κατάσταση

εκκίνησης κατα την οποία έρχεται στο προσκήνιο, είναι ορατή από το χρήστη και μπορεί

να γίνει αλληλεπίδραση.

onResume() - Το σύστημα καλεί αυτή τη μέθοδο όταν ξεκινάει η αλληλεπίδραση από το

χρήστη. Σε αυτή τη στιγμή η δραστηριότητα είναι στην κορυφή της στοίβας και δέχεται τα

δεδομένα που εισάγει  ο χρήστης.  Όλη  η  λειτουργικότητα  μιας  εφαρμογής  περιέχεται

εδώ. Τη μέθοδο αυτή ακολουθεί πάντα η onPause().

onPause() -  To  σύστημα καλεί  αυτή  τη  μέθοδο,  όταν  η δραστηριότητα  αδρανεί  (για

παράδειγμα  όταν  ο  χρήστης  πατήσει  το  πλήκτρο  back  ή  overlay)  και  μπαίνει  σε

κατάσταση παύσης.  Αυτό τεχνικά  σημαίνει  ότι  η  δραστηριότητα  είναι  ακόμα μερικώς

ορατή,  αλλά είναι  μια ένδειξη ότι ο χρήστης φεύγει  από αυτή την δραστηριότητα και

σύντομα θα περάσει στην κατάσταση Stopped  ή Resumed. Μια δραστηριότητα σε αυτή

την κατάσταση μπορεί να συνεχίζει να ανανεώνει το γραφικό της περιβάλλον. Όταν η

μέθοδος αυτή σταματήσει να εκτελείται, ακολουθεί είτε η onStop() είτε η onRestart().

οnStop() - Το σύστημα καλεί τη μέθοδο αυτή όταν η δραστηριότητα δεν είναι πια ορατή

στο χρήστη. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν περνάει στην κατάσταση Destroyed ή ξεκινάει

μια άλλη δραστηριότητα, ή μια ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα μπαίνει στην κατάσταση

Resumed και καλύπτει τη σταματημένη δραστηριότητα. Η επόμενη μέθοδος που καλεί το

σύστημα είναι είτε η onRestart() εάν η δραστηριότητα επιστρέψει για αλληλεπίδραση με

το χρήστη, είτε η onDestroy() όταν τερματίζεται εντελώς.

OnRestart() - To σύστημα καλεί τη μέθοδο όταν μια δραστηριότητα που έχει σταματήσει

πρόκειται να ξαναξεκινήσει και επαναφέρει την κατάστασή της από το σημείο που είχε

σταματήσει. Ακολουθείται πάντα από την onStart(). 

onDestroy() -  Το  σύστημα  καλεί  αυτή  τη  μέθοδο  όταν  η  διαδικασία  πρόκειται  να

τερματιστεί και διασφαλίζει ότι όλοι οι πόροι της δραστηριότητας έχουν απελευθερωθεί

μέχρι εκείνη τη στιγμή.
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Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι υπηρεσιών:

-Scheduled: Όταν μια API ξεκινάει την υπηρεσία

-Started:  Όταν  ένα  συστατικό  της  εφαρμογής  (για  παράδειγμα  μια  δραστηριότητα)

ξεκινάει  την  υπηρεσία.  Αφού  έχει  ξεκινήσει,  μια  υπηρεσία  μπορεί  να  τρέχει  στο

παρασκήνιο  ακόμα και  αν το συστατικό που  την  ξεκίνησε έχει  τερματιστεί.  Συνήθως

πραγματοποιεί μια λειτουργία και δεν επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα (για παράδειγμα το

ανέβασμα ενός αρχείου στο διαδίκτυο). Όταν η λειτουργία ολοκληρωθεί, η υπηρεσία θα

πρέπει να σταματήσει από μόνη της.

-Bound:  Μια τέτοια υπηρεσία επιτρέπει  στα συστατικά  (όπως μια δραστηριότητα) να

αλληλεπιδρούν μαζί της, να στέλνουν αιτήματα, να λαμβάνουν αποτελέσματα και γενικά

να πραγματοποιούν ενδοεπικοινωνία  (Interprocess Communication IPC). Tρέχει μόνο

για όσο ένα άλλο συστατικό της εφαρμογής είναι συνδεδεμένο με αυτήν. Μπορεί να είναι

συνδεδεμένη με πολλά συστατικά και όταν αυτά αποσυνδέονται, τότε τερματίζει και η

υπηρεσία.

2.6.3 Content Providers (Πάροχοι Περιεχομένου)

Οι  πάροχοι  περιεχομένου μπορούν να βοηθήσουν μια  εφαρμογή να διαχειριστεί  την

πρόσβαση σε δεδομένα που αποθηκεύονται από την ίδια ή από άλλες εφαρμογές και

παρέχουν το τρόπο να διαμοιράζονται τα δεδομένα με άλλες εφαρμογές. Αποθηκεύουν

τα  δεδομένα  και  παρέχουν  μηχανισμούς  για  τον  καθορισμό  της  ασφάλειάς  τους.

Αποτελούν τη διεπαφή που συνδέει  τα δεδομένα μιας διεργασίας με τον κώδικα που

τρέχει σε μια άλλη. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να

επιτρέπουν  στις  εφαρμογές  να  έχουν  πρόσβαση  σε  δεδομένα  με  ασφάλεια  και  να

μπορούν να τα τροποποιούν. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη

στο  λειτουργικό  σύστημα  βάση  δεδομένων  SQLite  για  εναλλακτική  αποθήκευση  ή

προσπέλαση δεδομένων, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται άλλες εφαρμογές που μπορεί

να σχετίζονται με τα αποθηκευμένα δεδομένα.
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περιβάλλον, μπορούν όμως να δημιουργήσουν μια ειδοποίηση στη μπάρα καταστάσεων

(status bar) για να ενημερώσουν το χρήστη για ένα Broadcast που πρόκειται να συμβεί.

2.6.5  Intents και Intent Filters (Προθέσεις και Φίλτρα Προθέσεων)

Μια πρόθεση (Intent) είναι ένα μήνυμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ζητήσει μια

ενέργεια  από  ένα  άλλο  συστατικό  εφαρμογής.  Οι  προθέσεις  διευκολύνουν  την

επικοινωνία  μεταξύ των συστατικών γενικότερα,  οι  βασικότερες  περιπτώσεις  χρήσης

τους όμως είναι οι εξής τρεις:

- Ξεκινώντας μια Δραστηριότητα:  η πρόθεση περιγράφει τη δραστηριότητα που θα

ξεκινήσει και μεταφέρει τα απαραίτητα δεδομένα.

- Ξεκινώντας μια Υπηρεσία: η πρόθεση περιγράφει την υπηρεσία που θα  ξεκινήσει και

μεταφέρει τα απαραίτητα δεδομένα.

- Παραδίδοντας ένα Broadcast μήνυμα: ένα broadcast μήνυμα μπορεί να παραδοθεί

σε άλλες εφαρμογές χρησιμοποιώντας μια πρόθεση.

Υπάρχουν δυο τύποι προθέσεων:

-  Explicit  Intents:  διευκρινίζουν  το συστατικό που θα ξεκινήσει  χρησιμοποιώντας το

όνομα της κλάσης (για παράδειγμα η έναρξη μιας δραστηριότητας).

- Implicit Intents: δεν διευκρινίζουν ένα συγκεκριμένο συστατικό, αντίθετα δηλώνουν μια

γενική  ενέργεια  για  να  πραγματοποιηθεί,  που  επιτρέπει  στο  συστατικό  μιας  άλλης

εφαρμογής να τη χειριστεί.

Τα  φίλτρα  προθέσεων  (Intent  Filters)  είναι  μια  έκφραση  στο  αρχείο  Manifest  μιας

εφαρμογής που διευκρινίζουν τον τύπο των προθέσεων που ένα συστατικό θα ήθελε να

λάβει.
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2.6.6  Manifest File (Το αρχείο Manifest)

Κάθε  εφαρμογή  πρέπει  να  έχει  το  αρχείο  Android.Manifest.xml  με  ακριβώς αυτό  το

όνομα  στο  root  directory.  To  αρχείο  manifest  παρέχει  βασικές  πληροφορίες  για  την

εφαρμογή μας στο σύστημα του Android, τις οποίες είναι απαραίτητο να έχει το σύστημα

προτού εκτελέσει κώδικα από την εφαρμογή.

Κάποιες από τις λειτουργίες του αρχείου Manifest είναι οι εξής: 

-  Κατονομάζει  το  Java  Package  για  την  εφαρμογή.  Το  όνομα  του  Java  Package

χρησιμεύει ως μοναδικό διακριτικό για την εφαρμογή.

- Περιγράφει τα συστατικά μιας εφαρμογής που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες, τις

υπηρεσίες,  τους  content  providers,  καθώς  και  τους  broadcasts  που  συνθέτουν  την

εφαρμογή. Επίσης ονομάζει τις κλάσεις που περιέχουν κάθε ένα από τα συστατικά και

δηλώνει τις δυνατότητές τους, όπως τα μηνύματα  Intent  που μπορούν να χειριστούν.

Αυτές  οι  δηλώσεις  ενημερώνουν  το  σύστημα  του  Android  για  τα  συστατικά  και  τις

καταστάσεις στις οποίες μπορούν να τρέξουν.

-Δηλώνει το ελάχιστο επίπεδο API που χρειάζεται η εφαρμογή

-Δηλώνει τις βιβλιοθήκες με τις οποίες πρέπει να συνδεθεί η εφαρμογή

2.6.7  Resources (Πόροι)

Ο κώδικας από μόνος του δεν αρκεί για να δημιουργηθεί μια ωραία εφαρμογή. Oι πόροι

είναι τα πρόσθετα αρχεία και στατικό περιεχόμενο που χρησιμοποιεί ο κώδικας, όπως

αλφαριθμητικά στο  user  interface,  animations,  εικόνες κ.α.   διατηρούνται  ανεξάρτητα

από τον κώδικα της  εφαρμογής και  έτσι  μπορούν να υποστηρίξουν  την εναλλακτική

διαμόρφωση μιας εφαρμογής, όπως για παράδειγμα η επιλογή διαφορετικής γλώσσας ή

το μέγεθος της οθόνης,  κάτι  που είναι  πολύ σημαντικό καθώς όλο και  περισσότερες

συσκευές είναι διαθέσιμες με διαφορετικές επιλογές διαμόρφωσης.

Για  να  εξασφαλιστεί  η  συμβατότητα  με  τις  ρυθμίσεις  παραμέτρων  μπορούμε  να

οργανώσουμε τους πόρους της εφαρμογής  μέσα στο directory res/. 

Οι πόροι μπορούν να οριστούν ως default και ως alternative.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΤΟ ANDROID STUDIO

Από τα τέλη του 2016 επίσημο εργαλείο για την ανάπτυξη εφαρμογών σε Android είναι

το Android Studio. To ADT plugin δεν θα υποστηρίζεται πια και οι προγραμματιστές που

δούλευαν σε αυτό μπορούν να μεταφέρουν τις εφαρμογές τους κάνοντάς τις Migrate στο

Android Studio.

Κατεβάζουμε το Android Studio από την παρακάτω διεύθυνση: 

https://developer.android.com/studio/index.html 
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Ακολουθούμε τα βήματα και συνεχίζουμε επιλέγοντας τα  components  που θέλουμε να

εγκαταστήσουμε

Το Software Development Kit (SDK) υπάρχει ενσωματωμένο στο Android Studio και δεν

χρειάζεται να το κατεβάσουμε ξεχωριστά όπως στο Eclipse.

Επίσης  δημιουργείται  και  μια  εικονική  συσκευή  AVD  την  οποία  μπορούμε  να

χρησιμοποιήσουμε.

Αποδεχόμαστε τους όρους και προχωρούμε στην εγκατάσταση.

Προτείνονται  κάποια  updates  τα  οποία και  αποδεχόμαστε  και  ανοίγει  το  περιβάλλον

όπου μπορούμε να ξεκινήσουμε δημιουργώντας μια εφαρμογή.
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Επιλέγοντας Tools- Android- SDK Manager μπορούμε να διαχειριστούμε τα πακέτα που

θα χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή 
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Για να δημιουργήσω μια νέα εφαρμογή πηγαίνω  File- New- New project  και δίνω το

όνομα της εφαρμογής. Το όνομα που θα δώσω πρέπει να ξεκινάει με κεφαλαίο γράμμα,

αλλιώς το πρόγραμμα το επισημαίνει με κόκκινο χρώμα. 

Στο  Project  Location  φαίνεται  σε  ποιο  σημείο  θα  αποθηκευτεί  η  εφαρμογή,  ενώ το

package name είναι μια ονομασία που αποτελεί την ταυτότητα της εφαρμογής με την

οποία θα εμφανίζεται εάν θελήσουμε να τη διανείμουμε. 
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Επιλέγω σε ποιες συσκευές θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή. Σε κάθε επιλογή μπορώ να

ορίσω  το  Minimum  SDK   που  δηλώνει  το  επίπεδο  API  και  να  δω  σε  τι  ποσοστό

συσκευών  θα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  η  εφαρμογή.  Επιλέγοντας  μικρότερο  API

απευθύνομαι σε περισσότερες συσκευές, όμως είναι διαθέσιμα λιγότερα χαρακτηριστικά.

42



Επιλέγω τον τύπο Activity 

και δίνω το όνομα της κύριας Activity της εφαρμογής
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Εμφανίζεται το περιβάλλον προγραμματισμού, όπου διακρίνω τα εξής:

Αριστερά στη στήλη Project, κάτω από το φάκελο src – main υπάρχουν δυο φάκελοι: o

φάκελος java όπου θα περιέχoνται τα αρχεία κώδικα της εφαρμογής και ο φάκελος res

(resources) που περιλαμβάνει τα εικονίδια που θα χρησιμοποιήσουμε, το layout δηλαδή

τα αρχεία  που θα αποτελούν  το  γραφικό  περιβάλλον της  εφαρμογής,  κάποιες τιμές,

όπως και το πολύ σημαντικό αρχείο Manifest.

Στο κέντρο βρίσκεται ο χώρος που γίνεται ο σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος

της εφαρμογής. 

Διακρίνουμε δυο καρτέλες κάτω αριστερά, το Design και το Text.

Επιλέγοντας  Design,  μπορούμε  να  διαλέξουμε  κάποιο  αντικείμενο  (widget)  από  την

παλέτα, να το εισάγουμε στο Layout με drag-and-drop και από τη δεξιά στήλη Properties

να το επεξεργαστούμε, ενώ επιλέγοντας  Text  μπορούμε να διαμορφώσουμε το  Layout

που θέλουμε δίνοντας γραπτές εντολές.

Για να τρέξω τον  Emulator,  θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσω μια εικονική συσκευή:

Tools- Android- AVD Manager, έχει default εικονική συσκευή το Nexus5
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Επιλέγω system Image
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και εμφανίζεται ο Emulator όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε την εφαρμογή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

4.1  Τι είναι Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το

“Παράγωγο Δίκαιο” του Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόμοιος φόρος υφίσταται  και  σε περίπου 30 κράτη εκτός Κοινότητας σε διάφορες

ηπείρους.

Πρόκειται για φόρο κύκλου εργασιών και επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε

βάρος του  αντισυμβαλλομένου.  Καταβάλλεται  τμηματικά  σε  κάθε  στάδιο  συναλλαγής

στην προστιθέμενη αξία και επιρρίπτεται ολόκληρος στην τελική κατανάλωση. Με αυτόν

τον τρόπο κάθε βαθμίδα παραγωγής ή συναλλαγής φορολογείται κατ' αποτέλεσμα μόνο

ως προς το επιπλέον τίμημα που εισπράττει ο προμηθευτής, δηλαδή ως προς την αξία

που προστίθεται  στο αγαθό κατά  την  κάθε  βαθμίδα  επεξεργασίας  του.  Υπολογίζεται

ουσιαστικά  μόνο  στην  αξία  η  οποία  προστίθεται  από κάθε  επιχείρηση,  δηλαδή  στη

διαφορά μεταξύ παράδοσης των αγαθών και αξίας κτήσης τους, γι' αυτό και ονομάζεται

φόρος  προστιθέμενης  αξίας.  Με  τον  ΦΠΑ  το  κράτος  εισπράττει  φόρο  από  κάθε

συναλλαγή,  ενώ από το 2006 και  έπειτα επιβαρύνει  και  τις οικοδομικές εργασίες και

υλικά.

4.2 Ιστορική ανασκόπηση του ΦΠΑ

Στην Ελλάδα καθιερώθηκε την 1η Ιανουαρίου 1987 με τρίχρονη καθυστέρηση (επρόκειτο

να τεθεί  σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 1984, όμως η Ελλάδα ζήτησε αναβολή για

δυσκολίες  τεχνικού  χαρακτήρα)  και  ο  συντελεστής  του  ήταν  6%  για  είδη  λαϊκής

κατανάλωσης, 18% για υπηρεσίες και 36% για είδη πολυτελείας.

Σήμερα ο ΦΠΑ ορίζεται από το Νόμο υπ' αριθμόν 2859 του 2000 ( όπως ανακοινώθηκε

στο  ΦΕΚ  Α'248/07-11-2000  και  σύμφωνα  με  την  πιο  πρόσφατη  αναθεώρησή  του)

επίσης ως είδος έμμεσου φόρου που επιβάλλεται  στις  συναλλαγές σε ολόκληρη την

ελληνική επικράτεια εκτός από την περιοχή του Αγίου Όρους και των υπαγόμενων σε

αυτό.
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4.3 Αντικείμενο του φόρου

Αντικείμενο του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

είναι:

- Η παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή

αιτία  στο εσωτερικό της  χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί  με  αυτή  την

ιδιότητα.

-  Η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

-  Η  ενδοκοινοτική  απόκτηση  αγαθών  που  πραγματοποιείται  από  επαχθή  αιτία  στο

εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο , ο οποίος ενεργεί με αυτή την ιδιότητα,

ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο

φόρο, εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και δεν

απαλλάσσεται  από  το  φόρο  λόγω  ύψους  πραγματοποιηθέντος  ετήσιου  κύκλου

εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των

παραγράφων 2,3  και  5  του άρθρου 13 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.  Οι

διατάξεις  αυτές  αναφέρουν  πως  σε  περίπτωση  παράδοσης  αγαθών  μετά  από

εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, ως τόπος παράδοσης

θεωρείται ο τόπος όπου γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση. 

Επιπλέον,  η παράδοση αγαθών θεωρείται  πως πραγματοποιείται  στο εσωτερικό της

χώρας, εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον

προμηθευτή ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του από άλλο κράτος-μέλος στο

εσωτερικό της χώρας και πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο

μη υποκείμενο στο φόρο, που καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του

άρθρου 11 ή προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και

2.  δεν πρόκειται  για καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε  για  αγαθά που παραδίδονται

μετά  από  εγκατάσταση  ή  συναρμολόγηση,  με  ή  χωρίς  δοκιμή  λειτουργίας,  από  τον

προμηθευτή ή για λογαριασμό του.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 αναφέρει πως κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1,

που ορίζει  τι  θεωρείται  ενδοκοινοτική  απόκτηση αγαθών,  δε  θεωρείται  ενδοκοινοτική

απόκτηση η κατά τις  διατάξεις  του άρθρου 2 (δηλαδή οι  προαναφερθείσες  διατάξεις

σχετικά με το αντικείμενο του φόρου) απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται:
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1.  από  υποκείμενο  στο  φόρο που υπάγεται  στο  ειδικό  καθεστώς  των  αγροτών  του

άρθρου 41

2.  από  υποκείμενο  στο  φόρο  νομικό  πρόσωπο,  εφόσον  το  ύψος  των  συναλλαγών

αναχώρησης της αποστολής

ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό

των 10.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό

αυτό

Αν πρόκειται για καινούργια μεταφορικά μέσα και προϊόντα που υπάγονται σε ειδικούς

φόρους  κατανάλωσης τότε  θεωρείται  ενδοκοινοτική  απόκτηση.  Τα  πρόσωπα  που

εμπίπτουν  σε  αυτή  την  περίπτωση  μπορούν  να  επιλέγουν  τη  φορολόγησή  τους,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

4.4 Υποκείμενοι στο φόρο

Πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο για σκοπούς Φ.Π.Α. θεωρείται:

1. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον

ασκεί  κατά  τρόπο  ανεξάρτητο  οικονομική  δραστηριότητα,  ανεξάρτητα  από  τον  τόπο

εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής

2. κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου

μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο Κράτος Μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.  το  Ελληνικό  Δημόσιο,  οι  Δήμοι,  οι  Κοινότητες,  και  τα  λοιπά  Νομικά  Πρόσωπα

Δημοσίου Δικαίου κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους

οδηγεί  σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού, ή εφόσον ασκούν τις  παρακάτω

δραστηριότητες:

1. τηλεπικοινωνίες

2. διανομή αερίου, ηλεκτρισμού, θερμικής ενέργειας

3. μεταφορά αγαθών

4. παροχή λιμενικών και αερολιμενικών υπηρεσιών

5. μεταφορά προσώπων

6. παράδοση καινούργιων αγαθών που κατασκευάστηκαν για πώληση

7. εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα, οι

οποίες πραγματοποιούνται  σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζουν

την κοινή οργάνωση της αγοράς των προϊόντων αυτών

8. εκμετάλλευση  πανηγυριών(τοπικών  εορτών)  και  εκθέσεων  εμπορικού

χαρακτήρα
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9. εναποθήκευση

10. δραστηριότητες εμπορικών διαφημιστικών γραφείων

11. δραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών

12. εργασίες  λεσχών  και  κυλικείων  επιχειρήσεων,  πρατηρίων  και  παρόμοιων

καταστημάτων

13. δραστηριότητες  οργανισμών  ραδιοφώνου  και  τηλεόρασης  εμπορικού

χαρακτήρα

4.5 Μη υποκείμενοι στο φόρο

Ένα πρόσωπο θεωρείται μη υποκείμενο στο φόρο για σκοπούς Φ.Π.Α. όταν:

- δε θεωρούμε πως ασκεί οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο όπως π.χ.

οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με

σύμβαση  εργασίας ή  με  οποιαδήποτε  άλλη  νομική  σχέση  που  δημιουργεί  δεσμούς

εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή  και συνεπάγεται την ευθύνη

του εργοδότη.

- το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Δικαίου για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά

την  εκπλήρωση  αποστολής  τους,  ακόμα  και  αν  εισπράττουν  τέλη,  δικαιώματα ή

εισφορές. Δηλαδή τα πρόσωπα αυτά εξαιρούνται από το φόρο μόνο για τις πράξεις κατά

τις  οποίες  ενεργούν ως  δημόσια εξουσία,  ενώ για τις λοιπές πράξεις  υπόκεινται  στο

φόρο.
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4.6 Απαλλασσόμενοι από το φόρο

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, απαλλάσσονται από

το φόρο προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της χώρας:

1. η παροχή υπηρεσιών από τα ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η παρεπόμενη των

υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών

2. οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, με εξαίρεση τις

δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα

3.  η  παροχή  νερού  μη  εμφιαλωμένου  και  η  αποχέτευση  που  πραγματοποιούνται

απευθείας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή συνδέσμους αυτών,

χωρίς τη μεσολάβηση  δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και οι ανταποδοτικές εισφορές

που  επιβάλλουν  οι  Οργανισμοί  Εγγείων  Βελτιώσεων (ΟΕΒ),  Ειδικοί  Οργανισμοί,

ΓΟΕΒ,ΤΟΕΒ, στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές

που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. 

4. η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά

συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται

από πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα. Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι

υπηρεσίες  που παρέχονται  στις εγκαταστάσεις  θεραπευτικών λουτρών και  ιαματικών

πηγών.

5.  η  παροχή  υπηρεσιών  από  συμβολαιογράφους,  άμισθους  υποθηκοφύλακες,

δικαστικούς επιμελητές, γιατρούς, οδοντογιατρούς, ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους και

φυσικοθεραπευτές.

6. η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής

προσθετικής που διενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες.

7. η παράδοση ανθρώπινων οργάνων, ανθρωπίνου αίματος και ανθρωπίνου γάλακτος.
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8. η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, τα

οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α. ή μη υποκείμενη σε

Φ.Π.Α.,  εφόσον  οι  υπηρεσίες  αυτές  είναι  άμεσα  αναγκαίες  για  την  άσκηση  της

δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα.

9.  η  παροχή  υπηρεσιών  και  η  παράδοση  αγαθών  που  συνδέονται  στενά  με  την

κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων,

που  πραγματοποιούνται  από  Νομικά  Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου ή  άλλους

Οργανισμούς ή ιδρύματα από το κράτος.

10. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

4.7 Χρόνος Υποβολής της περιοδικής δήλωσης

Σύμφωνα  με  την  ΠΟΛ  1108/2014  ο  χρόνος  υποβολής  της  περιοδικής  δήλωσης

καθορίζεται ως εξής:

1.  Η  περιοδική  δήλωση  υποβάλλεται  μέχρι  και  την  τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  του

επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση

2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο

φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ' κατηγορίας) και το ελληνικό δημόσιο

και το  ημερολογιακό  τρίμηνο  για  του υποκείμενους  που τηρούν  απλογραφικά  βιβλία

(πρώην Β' κατηγορίας) ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.

3.  Οι  ανωτέρω  προθεσμίες  ισχύουν  και  για  τις  υπό  ίδρυση  επιχειρήσεις,  για  κάθε

φορολογική  περίοδο  κατά  τη  διάρκεια  του  ιδρυτικού  τους  σταδίου.

4.  Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής για

διακοπή  των  υπαγομένων  σε  ΦΠΑ δραστηριοτήτων,  η  δήλωση  οριστικής  παύσης

εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται

εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης,  η

περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
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επόμενου  μήνα  από  την  υποβολή  των  ανωτέρω  δηλώσεων.

5.  Σε  περίπτωση  θανάτου  του  λογιστή  του  υποκειμένου  στο  φόρο  οι  ανωτέρω

καταληκτικές  ημερομηνίες  υποβολής,  για  τη  φορολογική  περίοδο  εντός  της  οποίας

επήλθε το  γεγονός  αυτό,  μεταφέρονται  για  10  ημερολογιακές  ημέρες.  Οι  περιοδικές

δηλώσεις στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε

έντυπη μορφή. Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8

του  N.  1599/1986  με  την  οποία  δηλώνει  ότι  είχε  αναθέσει  την  παρακολούθηση  και

διαχείριση των φορολογικών του υποχρεώσεων στο θανόντα καθώς και την ημερομηνία

του  θανάτου  αυτού.

6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι

εγγεγραμμένοι  παραλήπτες  αγαθών  που  υπάγονται  σε  Ειδικό  Φόρο  Κατανάλωσης

(ΕΦΚ).

4.8 Οι συντελεστές του ΦΠΑ

Την 1η Ιουνίου 2016 με την ΠΟΛ 1061/2016 ,οι συντελεστές του ΦΠΑ άλλαξαν για ακόμη

μια φορά και ίσχυσαν τα ακόλουθα:

Για τη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου:

Με εξαίρεση τα νησιά Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σκιάθος τα οποία ήδη

υπάγονται  σε  αυτή  την  κατηγορία  από  01/10/2015,  από  01/06/2016  και  έπειτα  θα

βρίσκονται επιπλέον σε αυτή την κατηγορία και τα νησιά Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος,

Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος. 

- Ο κανονικός συντελεστής αυξάνεται σε 24% από 23% που ίσχυε μέχρι τότε και αφορά

ακίνητα, αυτοκίνητα, καύσιμα, τσιγάρα, ποτά, ροφήματα, λογαριασμούς τηλεφώνων, είδη

οικιακού  εξοπλισμού,  συσκευασμένα  και  μεταποιημένα  είδη  διατροφής,  είδη

σερβιριζόμενα σε καταστήματα μαζικής εστίασης, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς,

κόμιστρα ταξί και πλήθος άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

- Ο μειωμένος συντελεστής  13% παρέμεινε  ίδιος  και  αφορά κρέατα βρώσιμα νωπά,

διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, λαχανικά
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και φρούτα βρώσιμα, δημητριακά, άμυλα και προϊόντα αλευροποιίας, ελαιόλαδο, ψωμί,

ζυμαρικά, φυσικά νερά, φαρμακευτικά προϊόντα αλλά και ηλεκτρική ενέργεια.

- Ο υπερμειωμένος συντελεστής 6% παρέμεινε επίσης ίδιος και ισχύει μόνο για

τα φάρμακα, τα βιβλία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά και τα εισιτήρια θεάτρων.

Αντίστοιχα για τα λοιπά νησιά Αιγαίου:

-  Ο κανονικός συντελεστής 16% αυξάνεται σε 17% στα ακριτικά νησιά, που μέχρι και

31/12/2016 είχαν το ευνοϊκό καθεστώς λόγω του ότι ήταν σε απομακρυσμένες περιοχές,

αλλά και για αυτά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου λόγω της πίεσης που δέχονται τα

τρία μεγαλύτερα από αυτά (Λέσβος, Χίος, Σάμος) από το προσφυγικό.

- Ο μειωμένος συντελεστής 9% παρέμεινε ίδιος

- Ο υπερμειωμένος συντελεστής 4% παρέμεινε ίδιος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.1  Επεξήγηση του Εντύπου Υποβολής

Ο  χρήστης  καλείται  να  υποβάλλει  το  έντυπο  Φ2  του  Taxis,  όπως  αυτό

τροποποιήθηκε για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2016. 

Αρχικά  πρέπει  να  συμπληρώσει  τις  πληροφορίες  που  αφορούν  την

ημερολογιακή και φορολογική περίοδο (κωδικοί 005, 006), καθώς και το είδος της

δήλωσης (κωδικοί 007, 008, 009).

Στον πίνακα Α υπάρχουν τα στοιχεία του υπόχρεου προς υποβολή (κωδικοί 101-

104).

Ο πίνακας Β είναι ο πίνακας Εκροών-Εισροών , στο α μέρος είναι οι Εκροές, στο

β μέρος οι Εισροές και στο δ και ε μέρος υπάρχουν κάποιες κατηγορίες οι οποίες

προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα από τις Εισροές.

Το α μέρος του πίνακα Εκροών-Εισροών: 

ΕΚΡΟΕΣ  φορολογητέες  (πωλήσεις  αγαθών,  παροχή  υπηρεσιών  κλπ),

ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤ.& ΠΡΑΞ.ΛΗΠΤΗ

Είναι  τα  έσοδα  από  πωλήσεις  αγαθών  ή  την  παροχή  υπηρεσιών  της

επιχείρησης, όπως αυτά προκύπτουν από την τήρηση των βιβλίων της.

Ο  χρήστης  συμπληρώνει  τα  πεδία  301-306  από  όπου  υπολογίζονται  οι

αντίστοιχοι συντελεστές στα πεδία 331-336, ενώ τα αθροίσματα των παραπάνω

υπολογίζονται στα πεδία 307 και 337 αντίστοιχα. 

Πιο  συγκεκριμένα,  ο  κωδικός  337  περιέχει  το  σύνολο  του  φόρου  εκροών,  ο

οποίος θα συγκριθεί αργότερα με τον αντίστοιχο του φόρου εισροών (κωδικός

430) για να προκύψει το αποτέλεσμα της δήλωσης.

Ο  χρήστης  συμπληρώνει  επιπλέον  και  τα  πεδία  342,345,348,349,310  για

πληροφοριακούς σκοπούς.
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Το β μέρος του πίνακα Εκροών-Εισροών: 

ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης

Είναι τα έξοδα που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση. Ο χρήστης συμπληρώνει

τα πεδία 361-366, καθώς και 381-386 και υπολογίζονται τα αθροίσματα 367 και 

387 αντίστοιχα.

Το δ μέρος του πίνακα Εκροών-Εισροών:

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

Εαν ο χρήστης εισάγει κάποιο ή κάποια ποσά στους κωδικούς 400,402,407, τότε

αυτό ή αυτά μεταφέρονται στον κωδικό 410 ο οποίος προστίθεται στον κωδικό

387.

Το ε μέρος του πίνακα Εκροών-Εισροών:

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ

Εαν ο χρήστης εισάγει κάποιο ή κάποια ποσά στους κωδικούς 411,422,423, τότε

αυτό ή αυτά μεταφέρονται στον κωδικό 428 ο οποίος αφαιρείται από τον κωδικό

387.

Ο πίνακας Γ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή

(κωδ.337 μείον κωδ. 430).

Εάν από τη σύγκριση των κωδικών 337 και 430 προκύψει οτι  το σύνολο του

φόρου εκροών (κωδ.337) είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο του φόρου εισροών

(κωδ.430),  τότε  έχουμε  χρεωστικό  υπόλοιπο  (κωδ.480),  ενώ  στην  αντίθετη

περίπτωση έχουμε πιστωτικό υπόλοιπο (κωδ.470).

Οι κωδικοί 401,403,404 και 483,505 συνυπολογίζονται στους κωδικούς 470 και

480  αντίστοιχα  και  προκύπτει  το  τελικό  αιτούμενο  ποσό  για  επιστροφή

(κωδ.503), ή το ποσό προς καταβολή (κωδ.511).
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Εικόνα 5.1.1 Το έντυπο υποβολής της περιοδικής δήλωσης 
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5.2 Υλοποίηση της Εφαρμογής

Στόχος της εφαρμογής είναι να παρέχει στο χρήστη ένα εύχρηστο και λειτουργικό

περιβάλλον, το οποίο θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της υποβολής της δήλωσης

χωρίς  δυσνόητα  ή  δύσχρηστα  σημεία.  Ως  εκ  τούτου,  η  σχεδίαση  και  οι

λειτουργίες έχουν δημιουργηθεί με κεντρικό άξονα τον παραπάνω στόχο.

Πιο συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση του χρήστη έχουν δημιουργηθεί edit texts

στα πεδία που πρέπει  να συμπληρώσει  μια αριθμητική τιμή,  καθώς και  radio

buttons στα σημεία όπου πρέπει κάνει συγκεκριμένες επιλογές, ενώ τα πεδία στα

οποία  υπολογίζεται  κάποια  αριθμητική  πράξη  (πχ.  πολλαπλασιασμός αξίας  x

συντελεστή,  προσθέσεις,  αφαιρέσεις)  δεν  είναι  στη  διάθεσή  του  αλλά

υπολογίζονται από το σύστημα προς αποφυγή λαθών.

Το αποτέλεσμα της δήλωσης (χρεωστικό ή πιστωτικό) υπολογίζεται επίσης από

το σύστημα.

Τέλος, σε πολλά σημεία μέσα στο έντυπο υπάρχουν μηνύματα αποφυγής λαθών,

όπως  για  παράδειγμα  η  επισήμανση  ενός  πεδίου  ως  απαραίτητου,  ο

απαραίτητος  αριθμός  ψηφίων  ενός  πεδίου,  μηνύματα  προειδοποίησης  μιας

ενέργειας  (πχ.  διαγραφή  μιας  προσωρινής  δήλωσης)  αλλά  και  μηνύματα

επιτυχίας μιας ενέργειας (πχ. επιτυχία οριστικής υποβολής).

5.2.1  Βάση Δεδομένων Εφαρμογής

Για τις ανάγκες της εφαρμογής είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε μια βάση

δεδομένων όπου θα γίνεται οργανωμένη αποθήκευση των πληροφοριών  και θα

υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και εξαγωγής τους.
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Γι'  αυτό  το  λόγο  θα  χρησιμοποιήσουμε  την  SQLite,  η  οποία  έχει  τα  εξής

χαρακτηριστικά:

1. Είναι Open-source

2. Είναι  σχεσιακή  βάση  δεδομένων  (relational  database),  κάνει  δηλαδή

συλλογή των δεδομένων σε συσχετισμένους πίνακες και παρέχει μηχανισμό για

ανάγνωση, εγγραφή, τροποποίηση ή και πιο πολύπλοκες διαδικασίες πάνω στα

δεδομένα

3. Είναι  τοπική  βάση  δεδομένων (local  database),  δεν  χρειάζεται  δηλαδή

σύνδεση σε κάποιο server και αποθηκεύει τα δεδομένα τοπικά σε ένα text file στη

συσκευή που χρησιμοποιούμε (πχ.κινητό ή ταμπλετ)

4. Το Android έχει ενσωματωμένη (built-in) την SQLite, που σημαίνει οτι δεν

χρειάζεται  να  εγκαταστήσουμε  επιπλέον  βιβλιοθήκες  για  να  τη

χρησιμοποιήσουμε

Η δημιουργία της βάσης γίνεται με τον παρακάτω κώδικα, όπου ορίζονται όλα τα

πεδία της δήλωσης
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Επιλέγω  στα  αριστερά  το  όνομα  της  εφαρμογής  μου

com.example.com.vatapplication και έπειτα από δεξιά την καρτέλα File Explorer

Βρίσκω τον φάκελο data – υποφάκελος data – com.example.user.vatapplication

– databases  –  VatApplication_DB.db  το  οποίο  είναι  το  όνομα της βάσης της

εφαρμογής.

Για  να  δούμε  τα  περιεχόμενα  της  βάσης  μπορούμε  να  εξάγουμε  το  αρχείο

πηγαίνοντας στο εικονίδιο επάνω δεξιά  “Pull  a file from the device”  και  να το

αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας ως αρχείο .db.
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Ένας τρόπος να ανοιχτεί το αρχείο .db είναι μέσω του Mozilla Firefox.

Από το μενού, επιλέγοντας Πρόσθετα (Add-ons), εγκαθιστούμε το Plugin SQLite

Manager

και  επιλέγοντας αυτό το εργαλείο ανοίγουμε το αρχείο της βάσης που έχουμε

αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας ώστε να δούμε τα περιεχόμενά της:
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Μέσα στη βάση ορίζεται και ένας Διαχειριστής (Administrator) 

ContentValues cv_admin = new ContentValues();

cv_admin.put(VATAPPLICATION_USERNAME, "admin");

cv_admin.put(VATAPPLICATION_PASSWORD, "admin123");

cv_admin.put(VATAPPLICATION_USERTYPE, "admin");

cv_admin.put(VATAPPLICATION_EPONYMO, "Administrator");

cv_admin.put(VATAPPLICATION_ONOMA, "Administrator");

db.insert(VATAPPLICATION_TABLE_NAME, null, cv_admin);

Με αυτά τα στοιχεία δηλώνεται ο διαχειριστής στη βάση και χρησιμοποιώντας τα,

μπορεί να κάνει είσοδο στην εφαρμογή όπως θα δούμε παρακάτω.

Οι λειτουργίες του διαχειριστή είναι να προσθέτει αλλά και να διαγράφει χρήστες

από την  εφαρμογή.
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5.2.2.  Activities Εφαρμογής

Η εφαρμογή αποτελείται από 5 Activities.

Ξεκινώντας την εφαρμογή πρώτη ανοίγει η MainActivity η οποία έχει οριστεί στο

αρχείο Manifest ως η LAUNCHER Activity.

H MainActivity παρέχει το πρώτο παράθυρο με το οποίο χρήστης ή διαχειριστής μπορεί

να συνδεθεί στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη και κωδικό (username και

password).
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Το γραφικό περιβάλλον του πρώτου παραθύρου εισαγωγής των  username  και

password ορίζεται από το xml αρχείο activity_main το οποίο βρίσκεται μέσα στο

φάκελο layout του res (resources).
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Αρχικά δεν υπάρχουν χρήστες και ο μόνος που μπορεί  να κάνει είσοδο στην

εφαρμογή είναι ο διαχειριστής.

Εφόσον  συνδεθεί  με  τα  στοιχεία  που  έχουν  δηλωθεί  στη  βάση,  το  σύστημα

αναγνωρίζει οτι συνδέθηκε ο διαχειριστής και μεταφέρεται στην επόμενη Activity,

την AdministratorActivity.

Σε αυτή την  Activity  εμφανίζεται  το γραφικό περιβάλλον για τη Δημιουργία ή

Διαγραφή ενός χρήστη.
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Έστω οτι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο χρήστη, συμπληρώνουμε όλα τα

στοιχεία που ζητούνται, καθώς είναι όλα “Απαραίτητα πεδία” και θα εμφανιστεί

μήνυμα λάθους εάν αφήσουμε κάποιο κενό, και πατάμε Δημιουργία χρήστη.
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Ο χρήστης user1 έχει πλέον καταχωρηθεί στη βάση και την επόμενη φορά που

θα συνδεθεί ο διαχειριστής θα μπορεί να δει το χρήστη που δημιούργησε και αν

θέλει να τον διαγράψει επιλέγοντάς τον.
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Αντίστοιχα αποσπάσματα του κώδικα για τη δημιουργία και  διαγραφή χρήστη

είναι τα εξής:
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Το  γραφικό  περιβάλλον  της  AdministratorActivity  ορίζεται  στο  xml  αρχείο

administrator_activity_layout στο φάκελο layout του res.
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Έστω οτι συνδέεται ο χρήστης  user1  που δημιουργήθηκε από τον διαχειριστή.

Κάνοντας  είσοδο,  μεταφέρεται  στην  επόμενη  Activity,  την  MenuActivity.  Η

συγκεκριμένη Activity παρέχει στο χρήστη το μενού επιλογών με τις λειτουργίες

που είναι διαθέσιμες.
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O χρήστης έχεις τις εξής επιλογές:

α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΝΕΟΥ  ΕΝΤΥΠΟΥ  Φ2:  επιλέγοντάς  την  μεταβαίνει  στη

συμπλήρωση των πεδίων της δήλωσης, γίνεται δηλαδή μετάβαση στην επόμενη

activity, την VatFormActivity.

Εδώ εμφανίζεται το έντυπο της δήλωσης διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να είναι

κατανοητό και εύχρηστο. Επίσης εμφανίζει κατάλληλα “hints”  στα πεδία για την

καθοδήγηση του χρήστη.
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Ένα σημαντικό στοιχείο είναι οτι “φέρνει” στα πεδία της δήλωσης που αφορούν

τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αυτά που έχουν καταχωρηθεί εξ αρχής από

τον διαχειριστή κατά τη δημιουργία του χρήστη.
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Αυτό  επιτυγχάνεται  με  τη  χρήση  του  Intent,  το  οποίο   χρησιμοποιείται  για

μεταφορά δεδομένων από activity σε activity και φαίνεται παρακάτω:

Ένα επιπλέον στοιχείο είναι οτι εμφανίζει  by default  με μηδέν όλα τα  edit texts

που παίρνουν κάποια αριθμητική τιμή. Αυτό διευκολύνει σημαντικά το χρήστη,

καθώς διαφορετικά  θα  έπρεπε  να  βάλει  το  μηδέν  σε  όλα  αυτά  τα  πεδία  για

εμφανιστεί το αποτέλεσμα της δήλωσης.

Αυτό επιτυγχάνεται  με τη χρήση μιας  συνάρτησης,  της  setALLFieldsToZero  η

οποία καλείται στην περίπτωση που κάνουμε την επιλογή μιας νέας δήλωσης.
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Για όλα τα edit texts, τα πεδία δηλαδή που μπορεί να συμπληρώσει ο χρήστης,

ορίζονται  text watchers,  έτσι ώστε να παρακολουθείται εάν γίνει κάποια αλλαγή

σε  αυτά  και  βάσει  αυτής  της  αλλαγής  να  υπολογιστούν  και  τα  πεδία  που

εξαρτώνται από αυτά.
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Αφού  ο  χρήστης  συμπληρώσει  τα  πεδία  που  θέλει,  του  εμφανίζεται  το

αποτέλεσμα της δήλωσης (χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο). 

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν δυο επιλογές στον χρήστη: είτε να κάνει Προσωρινή

Αποθήκευση,  είτε  να  κάνει  Οριστική  Υποβολή   της  δήλωσης  που  μόλις

καταχώρησε.

Και στις δυο περιπτώσεις εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας, εφόσον ο χρήστης δεν

παράλειψε να συμπληρώσει κάποιο απαραίτητο πεδίο, όπως για παράδειγμα το

ημερολογιακό διάστημα που αφορά η δήλωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό

όπως θα δούμε παρακάτω.

76



Με  το  πάτημα  των  πλήκτρων  Προσωρινής  Αποθήκευσης  και  Οριστικής

Υποβολής,  καλείται  η  συνάρτηση  saveForm  η  οποία  παίρνει  τιμή  false  όταν

πρόκειται   για  προσωρινή  αποθήκευση,  και  true  όταν  πρόκειται  για  οριστική

υποβολή.

β) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΔΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ2: επιλέγοντάς την ο

χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί μια Προσωρινά Αποθηκευμένη Δήλωση, ή αν

δεν υπάρχει να ξεκινήσει την επεξεργασία για υποβολή μιας καινούριας.

Η εφαρμογή ελέγχει εάν υπάρχει κάποια προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση στη

βάση  και  αν  υπάρχει,  κάνει  ανάκτηση  αυτής  με  τη  χρήση  της  συνάρτησης

restoreForm.

Ισχύει  η  παραδοχή  οτι  πάντα  υπάρχει  μόνο  μια  προσωρινά  αποθηκευμένη

δήλωση  την  οποία  και  ανακτά  το  σύστημα,  καθώς  δεν  θα  ήταν  λογικό  να

υπάρχουν πολλές προσωρινές δηλώσεις οι οποίες δεν θα είχαν οριστικοποιηθεί.

Στο τέλος της φόρμας επεξεργασίας, ο χρήστης έχει τις ίδιες επιλογές με πριν,

δηλαδή την προσωρινή αποθήκευση των αλλαγών που έκανε,  ή την οριστική

υποβολή.
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γ)  ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΗΔΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΕΝΤΥΠΟΥ  Φ2:  επιλέγοντάς  την  ο

χρήστης μπορεί να διαγράψει μια δήλωση που έχει αποθηκεύσει προσωρινά. 

Το σύστημα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αναγνωρίζει μία μόνο προσωρινά

αποθηκευμένη  δήλωση  κάθε  φορά  και  δε  δίνει  τη  δυνατότητα  διαγραφής

Οριστικής Δήλωσης.

Η επιλογή της Διαγραφής δεν οδηγεί  σε κάποια άλλη activity,  αλλά ελέγχει εάν

υπάρχει  καταχωρημένη  μια  Προσωρινά  Αποθηκευμένη  Δήλωση  και  εάν  ναι,

εμφανίζει  ένα  Παράθυρο  Διαλόγου  (Alert  Dialog)  με  μήνυμα  που  ρωτάει  το

χρήστη εάν θέλει να προχωρήσει  στη διαγραφή της, αλλιώς εμφανίζει σχετικό

μήνυμα μη ύπαρξης  Προσωρινά Αποθηκευμένης Δήλωσης.
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Εφόσον  πατηθεί  “Επιβεβαίωση”  για  διαγραφή  της  προσωρινής  δήλωσης,

καλείται  η συνάρτηση  deleteForm  η οποία ελέγχει  εάν η τιμή της μεταβλητής

VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION  είναι  false  (δηλαδή  προσωρινή

δήλωση) και τότε διαγράφει τα πεδία.

Η υλοποίηση του Alert Dialog γίνεται ως εξής:
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δ)  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΗΔΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΕΝΤΥΠΟΥ  Φ2:  επιλέγοντάς  την  ο

χρήστης  μεταβαίνει  σε  μια  νέα  activity,  την  FinalVatFormsListActivity  η  οποία

παρέχει   στο  χρήστη  ένα  νέο  παράθυρο  όπου  μπορεί  να  δει  σε  λίστα  τις

οριστικές δηλώσεις που έχει  υποβάλλει.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός  HashMap  που φέρνει ζεύγη τιμών “key-

value”, που στην περίπτωσή μας το κλειδί  είναι οι ημερομηνίες “απο-εώς”, και η

τιμή είναι το id της γραμμής που αντιστοιχεί στην οριστική δήλωση στη βάση.

Η  επιλογή  του  “από-εώς”  σαν  κλειδί  έγινε  γιατί  είναι  το  πιο  κατάλληλο

αναγνωριστικό  για  να  επιλέξει  ο  χρήστης  ποια  δήλωση  θέλει  να  ανοίξει  για

προβολή.
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Μπαίνοντας  μέσα  σε  μια  οριστική  δήλωση,  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε

χαρακτηριστικά  οτι  όλα  τα  πεδία,  συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  που

συμπληρώθηκαν νωρίτερα από το χρήστη είναι μη-επεξεργάσιμα και στο τέλος

δεν υπάρχουν τα πλήκτρα προσωρινής αποθήκευσης και οριστικής υποβολής.

Το  Layout  της  συγκεκριμένης  activity  είναι  το  αντίστοιχο

finalvatformslist_layout.xml στο οποίο υπάρχει ένα text view για τον τίτλο και ένα

list view για την  εμφάνιση των δηλώσεων σε λίστα.

Το αρχείο list_row_layout.xml έχει οριστεί για τη μορφή της γραμμής και περιέχει

μόνο ένα text view.

81



 

Use Case Diagram Εφαρμογής

(χρησιμοποιήθηκε το Visual Paradigm)
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Διάγραμμα Κλάσεων Εφαρμογής

(χρησιμοποιήθηκε το Code Iris plugin για το Android Studio)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1 Συμπεράσματα

Η  εφαρμογή  έκανε  μια  πρώτη  προσέγγιση  στην  υποβολή  της  περιοδικής

δήλωσης  του  ΦΠΑ  σε  κινητές  συσκευές,  παρέχοντας  τις  βασικές  και  πιο

απαραίτητες λειτουργίες για ένα διαχειριστή και χρήστη.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες από

το Υπουργείο Οικονομικών εφαρμογές για την πραγματοποίηση εργασιών όπως

αυτή, είναι πολύ πιθανό με την ανάπτυξη που υπάρχει στον τομέα των  mobile

εφαρμογών να δούμε κάτι ανάλογο στο προσεχές μέλλον.

6.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Μια εφαρμογή πάντα έχει περιθώρια για βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά. 

Στη  συγκεκριμένη  θα  μπορούσαν  να  προστεθούν  νέες  λειτουργίες  τόσο  στο

κομμάτι του διαχειριστή όσο και του χρήστη. 

Για παράδειγμα, χρήσιμη θα μπορούσε να φανεί η δυνατότητα στο διαχειριστή

να επεμβαίνει στη φόρμα του εντύπου έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει κάποιο

πεδίο  στην  περίπτωση  αλλαγής  αυτού  (κατάργηση  πεδίου,  προσθήκη  νέου,

αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, κλπ). Επίσης, θα μπορούσε μετά το πέρας ενός έτους

να  μπορεί  να  σβήσει  τις  οριστικές  δηλώσεις  του  προηγούμενου  έτους  ενός

χρήστη, έτσι ώστε η λίστα των οριστικών προβολών να είναι πιο ξεκάθαρη, αλλά

και να μην υπερφορτώνεται η εφαρμογή.

Σε ένα χρήστη θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα εκτός από το να μπορεί να

δει τις οριστικές του δηλώσεις, να μπορεί και να τις “κατεβάσει” στο κινητό του σε

μορφή pdf με τη χρήση κάποιας βιβλιοθήκης. 

Θα  μπορούσαν  επίσης  να  προστεθούν  παράθυρα  βοηθείας  με  οδηγίες  και

παραδείγματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

VatApplicationDBOpenHelper.java

package com.example.com.vatapplication;

import android.content.ContentValues;

import android.content.Context;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

import android.util.Log;

public class VatApplicationDBOpenHelper extends SQLiteOpenHelper {

    private static final String DATABASE_NAME = "VatApplication_DB.db";

    public static final String VATAPPLICATION_TABLE_NAME 

        = "vat_application_data";

    public static final String VATAPPLICATION_USERNAME 

        = "vat_application_username";

    public static final String VATAPPLICATION_PASSWORD 

        = "vat_application_password";

    public static final String VATAPPLICATION_USERTYPE 

        = "vat_application_usertype";

    public static final String VATAPPLICATION_EPONYMO 

        = "vat_application_eponumo";

    public static final String VATAPPLICATION_ONOMA = "vat_application_onoma";

    public static final String VATAPPLICATION_ONOMA_PATERA 

        = "vat_application_onoma_patera";

    public static final String VATAPPLICATION_AFM = "vat_application_afm";

    public static final String VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION

        = "vat_application_final_submission";

    public static final String VATAPPLICATION_004 = "vat_application_004";

    public static final String VATAPPLICATION_005APO 

        = "vat_application_005apo";

    public static final String VATAPPLICATION_005EOS 

        = "vat_application_005eos";

    public static final String VATAPPLICATION_006MINAS 

        = "vat_application_006minas";

    public static final String VATAPPLICATION_006TRIMINO 

        = "vat_application_006trimino";

    public static final String VATAPPLICATION_006EXAMINO 

         = "vat_application_006examino";

    public static final String VATAPPLICATION_EIDOS_DILWSIS 

         = "vat_application_eidos_dilwsis";

    public static final String VATAPPLICATION_301 = "vat_application_301";
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    public static final String VATAPPLICATION_302 = "vat_application_302";

    public static final String VATAPPLICATION_303 = "vat_application_303";

    public static final String VATAPPLICATION_304 = "vat_application_304";

    public static final String VATAPPLICATION_305 = "vat_application_305";

    public static final String VATAPPLICATION_306 = "vat_application_306";

    public static final String VATAPPLICATION_307 = "vat_application_307";

    public static final String VATAPPLICATION_342 = "vat_application_342";

    public static final String VATAPPLICATION_345 = "vat_application_345";

    public static final String VATAPPLICATION_348 = "vat_application_348";

    public static final String VATAPPLICATION_349 = "vat_application_349";

    public static final String VATAPPLICATION_310 = "vat_application_310";

    public static final String VATAPPLICATION_311 = "vat_application_311";

    public static final String VATAPPLICATION_312 = "vat_application_312";

    public static final String VATAPPLICATION_331 = "vat_application_331";

    public static final String VATAPPLICATION_332 = "vat_application_332";

    public static final String VATAPPLICATION_333 = "vat_application_333";

    public static final String VATAPPLICATION_334 = "vat_application_334";

    public static final String VATAPPLICATION_335 = "vat_application_335";

    public static final String VATAPPLICATION_336 = "vat_application_336";

    public static final String VATAPPLICATION_337 = "vat_application_337";

    public static final String VATAPPLICATION_361 = "vat_application_361";

    public static final String VATAPPLICATION_362 = "vat_application_362";

    public static final String VATAPPLICATION_363 = "vat_application_363";

    public static final String VATAPPLICATION_364 = "vat_application_364";

    public static final String VATAPPLICATION_365 = "vat_application_365";

    public static final String VATAPPLICATION_366 = "vat_application_366";

    public static final String VATAPPLICATION_367 = "vat_application_367";

    public static final String VATAPPLICATION_400 = "vat_application_400";

    public static final String VATAPPLICATION_402 = "vat_application_402";

    public static final String VATAPPLICATION_407 = "vat_application_407";

    public static final String VATAPPLICATION_411 = "vat_application_411";

    public static final String VATAPPLICATION_422 = "vat_application_422";

    public static final String VATAPPLICATION_423 = "vat_application_423";

    public static final String VATAPPLICATION_381 = "vat_application_381";

    public static final String VATAPPLICATION_382 = "vat_application_382";

    public static final String VATAPPLICATION_383 = "vat_application_383";

    public static final String VATAPPLICATION_384 = "vat_application_384";

    public static final String VATAPPLICATION_385 = "vat_application_385";

    public static final String VATAPPLICATION_386 = "vat_application_386";

    public static final String VATAPPLICATION_387 = "vat_application_387";

    public static final String VATAPPLICATION_410 = "vat_application_410";

    public static final String VATAPPLICATION_428 = "vat_application_428";

    public static final String VATAPPLICATION_430 = "vat_application_430";

    public static final String VATAPPLICATION_470 = "vat_application_470";

    public static final String VATAPPLICATION_401 = "vat_application_401";

    public static final String VATAPPLICATION_403 = "vat_application_403";

88



    public static final String VATAPPLICATION_404 = "vat_application_404";

    public static final String VATAPPLICATION_502 = "vat_application_502";

    public static final String VATAPPLICATION_503 = "vat_application_503";

    public static final String VATAPPLICATION_507 = "vat_application_507";

    public static final String VATAPPLICATION_508 = "vat_application_508";

    public static final String VATAPPLICATION_480 = "vat_application_480";

    public static final String VATAPPLICATION_483 = "vat_application_483";

    public static final String VATAPPLICATION_505 = "vat_application_505";

    public static final String VATAPPLICATION_511 = "vat_application_511";

    public static final String VATAPPLICATION_523 = "vat_application_523";

    public static final String VATAPPLICATION_TRAPEZA 

        = "vat_application_trapeza";

    public static final String VATAPPLICATION_KWD = "vat_application_kwd";

    public static final String VATAPPLICATION_IBAN = "vat_application_iban";

    public static final String VATAPPLICATION_906 = "vat_application_906";

    public static final String VATAPPLICATION_907 = "vat_application_907";

    public static final String VATAPPLICATION_908 = "vat_application_908";

    

    private static final String VATAPPLICATION_TABLE_CREATE =

            "CREATE TABLE " + VATAPPLICATION_TABLE_NAME + " (" +

                    "_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +

                    VATAPPLICATION_USERNAME + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_PASSWORD + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_USERTYPE + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_EPONYMO + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_ONOMA_PATERA + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_AFM + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_ONOMA + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_004 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_005APO + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_005EOS + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_006MINAS + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_006TRIMINO + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_006EXAMINO + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_EIDOS_DILWSIS + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_301 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_302 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_303 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_304 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_305 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_306 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_307 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_342 + " TEXT, " +
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                    VATAPPLICATION_345 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_348 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_349 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_310 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_311 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_312 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_331 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_332 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_333 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_334 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_335 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_336 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_337 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_361 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_362 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_363 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_364 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_365 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_366 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_367 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_400 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_402 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_407 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_411 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_422 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_423 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_381 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_382 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_383 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_384 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_385 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_386 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_387 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_410 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_428 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_430 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_470 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_401 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_403 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_404 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_502 + " TEXT, " +
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                    VATAPPLICATION_503 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_507 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_508 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_480 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_483 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_505 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_511 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_523 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_TRAPEZA + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_KWD + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_IBAN + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_906 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_907 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_908 + " TEXT, " +

                    VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION + " TEXT);";

    public VatApplicationDBOpenHelper(Context context) {

        super(context, DATABASE_NAME, null, 1);

    }

    @Override

    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {

        db.execSQL(VATAPPLICATION_TABLE_CREATE);

        ContentValues cv_admin = new ContentValues();

        cv_admin.put(VATAPPLICATION_USERNAME, "admin");

        cv_admin.put(VATAPPLICATION_PASSWORD, "admin123");

        cv_admin.put(VATAPPLICATION_USERTYPE, "admin");

        cv_admin.put(VATAPPLICATION_EPONYMO, "Administrator");

        cv_admin.put(VATAPPLICATION_ONOMA, "Administrator");

        db.insert(VATAPPLICATION_TABLE_NAME, null, cv_admin);

    }

    @Override

    public  void  onUpgrade(SQLiteDatabase  db,  int  oldVersion,  int

newVersion) {

        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS vat_application_data");

        this.onCreate(db);

    }

}
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MainActivity.java

package com.example.com.vatapplication;

import android.app.Activity;

import android.content.Intent;

import android.database.Cursor;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.os.Bundle;

import android.util.Log;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends Activity {

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);

        

    final Button button = (Button) findViewById(R.id.eisodos_btn);

    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

           public void onClick(View v) {

              EditText username_edittext = 

                    (EditText) findViewById(R.id.username_txt);

              EditText password_edittext = 

                    (EditText) findViewById(R.id.password_txt);

                VatApplicationDBOpenHelper databaseHelper =

                     new VatApplicationDBOpenHelper(MainActivity.this);

                SQLiteDatabase db = databaseHelper.getReadableDatabase();

 

                String username_from_query = username_edittext.getText()

                    .toString();

                String password_from_query = password_edittext.getText()

                    .toString();
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                String sql = "SELECT * FROM " +  VatApplicationDBOpenHelper. 

                      VATAPPLICATION_TABLE_NAME + " WHERE " 

                      + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_USERNAME 

                      + " = ' "  + username_from_query + " ' " + " AND "

                      + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_PASSWORD 

                      + " = ' "  + password_from_query +" ' ";

                 Cursor data = db.rawQuery(sql, null);

                

                 if (data.moveToFirst()) {

                    for (int i = 0; i < data.getCount(); i++) {

                       String db_usertype = data.getString 

                        (data.getColumnIndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                         VATAPPLICATION_USERTYPE));

                       System.out.println("Eisodos");

                      if(db_usertype.equals("user")){

                         String db_eponumo = data.getString

                          (data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_EPONYMO));

                         String db_onoma = data.getString

                           (data.getColumnIndexOrThrow

                           (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_ONOMA));

                         String db_onoma_patera = data.getString

                           (data.getColumnIndexOrThrow

                           (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_ONOMA_PAT

                           ERA));

                         String db_afm = data.getString

                            (data.getColumnIndexOrThrow

                            (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_AFM));

                         Intent intent = new Intent(MainActivity.this, 

                             MenuActivity.class);

                         intent.putExtra("SESSION_USERNAME", username_from_query);

                          intent.putExtra("SESSION_PASSWORD", password_from_query);

                         intent.putExtra("SESSION_USERTYPE", db_usertype);

                         intent.putExtra("SESSION_EPONUMO", db_eponumo);

                         intent.putExtra("SESSION_ONOMA", db_onoma);

                         intent.putExtra("SESSION_ONOMA_PATERA", db_onoma_patera);

                         intent.putExtra("SESSION_AFM", db_afm);
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                         startActivity(intent);

                        }

                      else if(db_usertype.equals("admin")){

                          Intent intent = new Intent(MainActivity.

                               this, AdministratorActivity.class);

                          startActivity(intent);

                        }

                        break;

                    }

                }

                

                else{

                   password_edittext.setError("Τα στοιχεία εισόδου είναι λάθος!");

                }

                data.close();

                db.close();

            }

        });

    }
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AdministratorActivity.java

package com.example.com.vatapplication;

import android.app.Activity;

import android.content.ContentValues;

import android.database.Cursor;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.RadioButton;

import android.widget.RadioGroup;

import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;

import java.util.HashSet;

public class AdministratorActivity extends Activity {

    @Override

    

     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.administrator_activity_layout);

        final EditText username_edittext 

              = (EditText) findViewById(R.id.username_edittext);

         final EditText password_edittext 

              = (EditText) findViewById(R.id.password_edittext);

         final EditText eponumo_edittext 

              = (EditText) findViewById(R.id.eponumo_edittext);

         final EditText onoma_edittext 

              = (EditText) findViewById(R.id.onoma_edittext);

         final EditText onoma_patera_edittext 

              = (EditText) findViewById(R.id.onoma_patera_edittext);

         final EditText afm_edittext 

              = (EditText) findViewById(R.id.afm_edittext);
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          Button create_user_btn 

                 = (Button) findViewById(R.id.create_user_btn);

        create_user_btn.setOnClickListener(

                new View.OnClickListener() {

               public void onClick(View view) {

                        String username_str 

                               = username_edittext.getText().toString();

                           String password_str 

                               = password_edittext.getText().toString();

                            String eponumo_str 

                               = eponumo_edittext.getText().toString();

                            String onoma_str 

                               = onoma_edittext.getText().toString();

                                                           String onoma_patera_str 

                                = onoma_patera_edittext.getText().toString();

                            String afm_str 

                                = afm_edittext.getText().toString();

                            if(username_str.length() != 0 

                                  && password_str.length() != 0 

                                  && eponumo_str.length() != 0 

                                  && onoma_str.length() != 0 

                                  && onoma_patera_str.length() != 0 

                                  && afm_str.length() != 0) {

                               createUser(username_str, password_str, 

                                     eponumo_str, onoma_str,  onoma_patera_str,

                                     afm_str);

                               Toast.makeText(AdministratorActivity.this, 

                                "Ο χρήστης " + username_str + " δημιουργήθηκε",

                                 Toast.LENGTH_SHORT).show();

                        }

                        else{

                            username_edittext.setError("Απαραίτητο πεδίο");

                               password_edittext.setError("Απαραίτητο πεδίο");

                               eponumo_edittext.setError("Απαραίτητο πεδίο");

                               onoma_edittext.setError("Απαραίτητο πεδίο");
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                            onoma_patera_edittext.setError("Απαραίτητο πεδίο");

                            afm_edittext.setError("Απαραίτητο πεδίο");

                        }

                    }

                });

       final RadioGroup rg_delete_user= (RadioGroup)

           findViewById(R.id.radiogroup_delete_user);

       RadioGroup.LayoutParams rprms;

        

        ArrayList<String> usernames_list = getUsernamesList();

        for(int i=0;i<usernames_list.size();i++){

            RadioButton radioButton = new RadioButton(this);

            radioButton.setText(usernames_list.get(i));

            radioButton.setId(i);

            rprms= new RadioGroup.LayoutParams

                (RadioGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT,

                 RadioGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT);

            rg_delete_user.addView(radioButton, rprms);

        }

        Button delete_user_btn = (Button)

            findViewById(R.id.delete_user_btn);

        

        

          delete_user_btn.setOnClickListener(

                new View.OnClickListener() {

                    public void onClick(View view) {

                        int id_checked =

                           rg_delete_user.getCheckedRadioButtonId();

                        

                        if(id_checked != -1){

                            RadioButton rb = (RadioButton)

                                findViewById(id_checked);

                            String username_to_remove =

                                rb.getText().toString();

                            deleteUserFromDB(username_to_remove);

                            rb.setVisibility(View.GONE);

                            Toast.makeText(AdministratorActivity.this,

                             "Ο χρήστης " + username_to_remove 
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                             + " διεγράφη", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                            id_checked = -1;

                        }

                        

                        else{

                           Toast.makeText(AdministratorActivity.this,

                             "Επιλέξτε χρήστη προς διαγραφή!",   

                                Toast.LENGTH_SHORT).show();

                        }

                    }

                });

    }

public void deleteUserFromDB(String username){

     VatApplicationDBOpenHelper databaseHelper 

         = new VatApplicationDBOpenHelper(this);

     SQLiteDatabase db = databaseHelper.getWritableDatabase();

        

     db.delete(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TABLE_NAME,

         VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_USERNAME 

             + " =?", new String[] { username });

     db.close();

     return;

    }

public ArrayList<String> getUsernamesList(){

    ArrayList<String> usernames_list = new ArrayList<String>();

    VatApplicationDBOpenHelper databaseHelper 

        = new VatApplicationDBOpenHelper(this);

    

    SQLiteDatabase db = databaseHelper.getWritableDatabase();

    String sql = "SELECT DISTINCT "+ VatApplicationDBOpenHelper.

         VATAPPLICATION_USERNAME +" FROM " +

         VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TABLE_NAME +

         WHERE " + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_USERTYPE 

         + "!= 'admin'";

        Cursor data = db.rawQuery(sql, null);

        if (data.moveToFirst()) {

           for (int i = 0; i < data.getCount(); i++) {

            String username = data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

              (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_USERNAME));

            usernames_list.add(username);
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            data.moveToNext();

            }

        }

        data.close();

        db.close();

        return usernames_list;

    }

public void createUser(String username_str, String password_str, 

     String eponumo_str, String onoma_str, String onoma_patera_str,   

     String afm_str) {

   

   VatApplicationDBOpenHelper databaseHelper 

       = new VatApplicationDBOpenHelper(this);

        

   SQLiteDatabase db = databaseHelper.getWritableDatabase();

        

   ContentValues cv = new ContentValues();

   cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_USERNAME,

       username_str );

   cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_PASSWORD,

        password_str);

   cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_USERTYPE, "user");

   cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_EPONYMO,

        eponumo_str);

    cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_ONOMA, onoma_str);

    cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_ONOMA_PATERA,

       onoma_patera_str);

    cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_AFM, afm_str);

    cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION,

       "false");

        

    db.insert(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TABLE_NAME, 

        null,cv);

  

    db.close();

        

    return;

    }

}
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MenuActivity.java

package com.example.com.vatapplication;

import android.app.Activity;

import android.app.AlertDialog;

import android.content.DialogInterface;

import android.content.Intent;

import android.database.Cursor;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.Toast;

public class MenuActivity extends Activity {

    @Override

   

     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.menuactivity_layout);

        final String username = getIntent().getStringExtra("SESSION_USERNAME");

        final String password = getIntent().getStringExtra("SESSION_PASSWORD");

        final String usertype = getIntent().getStringExtra("SESSION_USERTYPE");

        final String eponumo = getIntent().getStringExtra("SESSION_EPONUMO");

        final String onoma = getIntent().getStringExtra("SESSION_ONOMA");

        final String onoma_patera = getIntent().getStringExtra

            ("SESSION_ONOMA_PATERA");

       final String afm = getIntent().getStringExtra("SESSION_AFM");

        

       final Button new_form_btn = (Button) findViewById(R.id.newform_btn);

        

       new_form_btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            

           public void onClick(View v) {

                

               Intent intent = new Intent(MenuActivity.this, 

                    VatFormActivity.class);

              intent.putExtra("SESSION_USERNAME", username);

              intent.putExtra("SESSION_PASSWORD", password);

              intent.putExtra("SESSION_USERTYPE", usertype);

                intent.putExtra("SESSION_EPONUMO", eponumo);
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                intent.putExtra("SESSION_ONOMA", onoma);

                intent.putExtra("SESSION_ONOMA_PATERA", onoma_patera);

                intent.putExtra("SESSION_AFM", afm);

                intent.putExtra("MODE", "NEW_FORM");

                startActivity(intent);

            }

        });

        final Button edit_form_btn = (Button) findViewById(R.id.editform_btn);

        edit_form_btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            

             public void onClick(View v) {

                Intent intent = new Intent(MenuActivity.this, 

                    VatFormActivity.class);

                intent.putExtra("SESSION_USERNAME", username);

                intent.putExtra("SESSION_PASSWORD", password);

                intent.putExtra("SESSION_USERTYPE", usertype);

                intent.putExtra("SESSION_EPONUMO", eponumo);

                intent.putExtra("SESSION_ONOMA", onoma);

                intent.putExtra("SESSION_ONOMA_PATERA", onoma_patera);

                intent.putExtra("SESSION_AFM", afm);

                intent.putExtra("MODE", "EDIT_FORM");

                startActivity(intent);

            }

        });

        AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(

              MenuActivity.this);

        alertDialog.setTitle("Προειδοποίηση");

        alertDialog.setMessage("Είστε σίγουροι πως θέλετε να διαγράψετε

              την δήλωσή σας?");

        

        alertDialog.setPositiveButton("Επιβεβαίωση", 

                new DialogInterface.OnClickListener() {

            public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {

                deleteForm(username);

                dialog.cancel();

            }

        });

        alertDialog.setNegativeButton("Άκυρο", new DialogInterface.
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                 OnClickListener() {

            public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {

                dialog.cancel();

            }

        });

        

        final AlertDialog dialog = alertDialog.create();

        final Button delete_form_btn = (Button) findViewById(

               R.id.deleteform_btn);

        delete_form_btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                boolean tempFormExists = existsTemporary(username);

                if(tempFormExists)

                    dialog.show();

                else

                  Toast.makeText(MenuActivity.this, "Δεν υπάρχει

                     προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση!",

                     Toast.LENGTH_SHORT).show();

            }

        });

        final Button view_form_btn = (Button) findViewById

             (R.id.viewform_btn);

        view_form_btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                Intent intent = new Intent(MenuActivity.this,

                    FinalVatFormsListActivity.class);

                intent.putExtra("SESSION_USERNAME", username);

                intent.putExtra("SESSION_PASSWORD", password);

                intent.putExtra("SESSION_USERTYPE", usertype);

                intent.putExtra("SESSION_EPONUMO", eponumo);

                intent.putExtra("SESSION_ONOMA", onoma);

                intent.putExtra("SESSION_ONOMA_PATERA", onoma_patera);

                intent.putExtra("SESSION_AFM", afm);

                intent.putExtra("MODE", "VIEW_FORM");

                startActivity(intent);

            }

        });

    }

    

     public boolean existsTemporary(String username){
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        VatApplicationDBOpenHelper databaseHelper 

             = new VatApplicationDBOpenHelper(this);

        SQLiteDatabase db = databaseHelper.getReadableDatabase();

 

        String sql = "SELECT * FROM " 

          + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TABLE_NAME +

         " WHERE " + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_USERNAME

          + " = '" + username + "'" + " AND "

          + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION 

          + " = 'false'" + " AND "

          + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_005APO 

          + " != ''";

        

        Cursor data = db.rawQuery(sql, null);

        if (data.getCount() != 0)

            return true;

        else

            return false;

    }

    

    public void deleteForm(String username) {

        VatApplicationDBOpenHelper databaseHelper 

           = new VatApplicationDBOpenHelper(this);

        SQLiteDatabase db = databaseHelper.getReadableDatabase();

        

        String sql = "SELECT * FROM " 

           + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TABLE_NAME 

           +         " WHERE " 

           + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_USERNAME 

           + " = '" + username + "'" + " AND 

           + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION

           + " = 'false'";

        Cursor data = db.rawQuery(sql, null);

        

        if (data.moveToFirst()) {
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            // record exists

            db.execSQL("UPDATE " 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TABLE_NAME 

               + " SET " 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_004 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_005APO 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_005EOS 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_006MINAS 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_006TRIMINO 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_006EXAMINO 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_EIDOS_DILWSIS 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_301 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_302 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_303 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_304 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_305 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_306 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_307 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_342 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_345 

               + "=''," 

               + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_348 

               + "=''," 

               

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_349 
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                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_310 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_311 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_312 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_331 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_332 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_333 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_334 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_335 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_336 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_337 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_361 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_362 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_363 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_364 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_365 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_366 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_367 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_400 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_402 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_407 

                + "=''," 
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                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_411 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_422 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_423 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_381 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_382 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_383 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_384 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_385 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_386 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_387 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_410 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_428 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_430 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_470 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_401 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_403 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_404 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_502 

                + "=''," 

                + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_503 

                + "=''," 

                +  VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_507 

                + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_508 
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                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_480 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_483 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_505 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_511 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_523 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TRAPEZA 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_KWD 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_IBAN 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_906 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_907 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_908 

                 + "=''," 

                 + VatApplicationDBOpenHelper.

                      VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION + "='false'" +

                       WHERE " + VatApplicationDBOpenHelper.

                      VATAPPLICATION_USERNAME + " = '" + username + "'"

                       + " AND " + VatApplicationDBOpenHelper.

                      VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION + " = 'false'");

        }

        data.close();

        db.close();

        return;

    }

}
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VatFormActivity.java

package com.example.com.vatapplication;

import android.app.Activity;

import android.content.ContentValues;

import android.database.Cursor;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.os.Bundle;

import android.text.Editable;

import android.text.TextWatcher;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.RadioButton;

import android.widget.RadioGroup;

import android.widget.TextView;

import android.widget.Toast;

public class VatFormActivity extends Activity {

    EditText etos;

    EditText apo;

    EditText eos;

    int radio789 = 0;

    EditText six1;

    EditText six2;

    EditText six3;

    EditText a101;

    EditText a102;

    EditText a103;

    EditText a104;

    EditText b301;

    EditText b302;

    EditText b303;

    EditText b304;

    EditText b305;

    EditText b306;

    EditText b342;

    EditText b345;

    EditText b348;
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    EditText b349;

    EditText b310;

    EditText b361;

    EditText b362;

    EditText b363;

    EditText b364;

    EditText b365;

    EditText b366;

    EditText b381;

    EditText b382;

    EditText b383;

    EditText b384;

    EditText b385;

    EditText b386;

    EditText b400;

    EditText b402;

    EditText b407;

    EditText b411;

    EditText b422;

    EditText b423;

    EditText b401;

    EditText b403;

    EditText b404;

    TextView b503;

    int radio507 = 0;

    EditText b508;

    EditText b483;

    EditText b502;

    EditText b505;

    int radio523 = 0;

    EditText sim;

    EditText trap;

    EditText kod;

    EditText iban;

    EditText b906;

    EditText b907;

    EditText b908;

   

    Button tmpsave_btn;

    Button submit_btn;
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    double b301_double = -1.0;

    double b302_double = -1.0;

    double b303_double = -1.0;

    double b304_double = -1.0;

    double b305_double = -1.0;

    double b306_double = -1.0;

    double b307_double = -1.0;

    double b331_double = -1.0;

    double b332_double = -1.0;

    double b333_double = -1.0;

    double b334_double = -1.0;

    double b335_double = -1.0;

    double b336_double = -1.0;

    double b337_double = -1.0;

    double b342_double = -1.0;

    double b345_double = -1.0;

    double b348_double = -1.0;

    double b349_double = -1.0;

    double b310_double = -1.0;

    double b311_double = -1.0;

    double b361_double = -1.0;

    double b362_double = -1.0;

    double b363_double = -1.0;

    double b364_double = -1.0;

    double b365_double = -1.0;

    double b366_double = -1.0;

    double b367_double = -1.0;

    double b381_double = -1.0;

    double b382_double = -1.0;

    double b383_double = -1.0;

    double b384_double = -1.0;

    double b385_double = -1.0;

    double b386_double = -1.0;

    double b387_double = -1.0;

    double b400_double = -1.0;

    double b402_double = -1.0;

    double b407_double = -1.0;

    double b410_double = -1.0;

    double b411_double = -1.0;

    double b422_double = -1.0;

    double b423_double = -1.0;
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    double b428_double = -1.0;

    double b430_double = -1.0;

    double b470_double = -1.0;

    double b480_double = -1.0;

    double b502_double = -1.0;

    double b483_double = -1.0;

    double b503_double = -1.0;

    double b511_double = -1.0;

    

    String username;

    String password;

    String usertype;

    String eponumo;

    String onoma;

    String onoma_patera;

    String afm;

    String mode;

    

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.vatform_layout);

        

        tmpsave_btn = (Button) findViewById(R.id.tmpsave_btn);

        submit_btn = (Button) findViewById(R.id.submit_btn);

        etos = (EditText) findViewById(R.id.etos);

        apo = (EditText) findViewById(R.id.apo);

        eos = (EditText) findViewById(R.id.eos);

        six1 = (EditText) findViewById(R.id.six1);

        six2 = (EditText) findViewById(R.id.six2);

        six3 = (EditText) findViewById(R.id.six3);

        a101 = (EditText) findViewById(R.id.a101);

        a102 = (EditText) findViewById(R.id.a102);

        a103 = (EditText) findViewById(R.id.a103);

        a104 = (EditText) findViewById(R.id.a104);

        b301 = (EditText) findViewById(R.id.b301);

        b302 = (EditText) findViewById(R.id.b302);

        b303 = (EditText) findViewById(R.id.b303);

        b304 = (EditText) findViewById(R.id.b304);

        b305 = (EditText) findViewById(R.id.b305);
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        b306 = (EditText) findViewById(R.id.b306);

        final TextView b307_tv = (TextView) findViewById(R.id.b307);

        final TextView b331_tv = (TextView) findViewById(R.id.b331);

        final TextView b332_tv = (TextView) findViewById(R.id.b332);

        final TextView b333_tv = (TextView) findViewById(R.id.b333);

        final TextView b334_tv = (TextView) findViewById(R.id.b334);

        final TextView b335_tv = (TextView) findViewById(R.id.b335);

        final TextView b336_tv = (TextView) findViewById(R.id.b336);

        final TextView b337_tv = (TextView) findViewById(R.id.b337);

        final TextView b311_tv = (TextView) findViewById(R.id.b311);

        final TextView b367_tv = (TextView) findViewById(R.id.b367);

        final TextView b387_tv = (TextView) findViewById(R.id.b387);

        final TextView b410_tv = (TextView) findViewById(R.id.b410);

        final TextView b428_tv = (TextView) findViewById(R.id.b428);

        final TextView b430_tv = (TextView) findViewById(R.id.b430);

        final TextView b470_tv = (TextView) findViewById(R.id.b470);

        final TextView b480_tv = (TextView) findViewById(R.id.b480);

        final TextView b503_tv = (TextView) findViewById(R.id.b503);

        final TextView b511_tv = (TextView) findViewById(R.id.b511);

        b342 = (EditText) findViewById(R.id.b342);

        b345 = (EditText) findViewById(R.id.b345);

        b348 = (EditText) findViewById(R.id.b348);

        b349 = (EditText) findViewById(R.id.b349);

        b310 = (EditText) findViewById(R.id.b310);

        b361 = (EditText) findViewById(R.id.b361);

        b362 = (EditText) findViewById(R.id.b362);

        b363 = (EditText) findViewById(R.id.b363);

        b364 = (EditText) findViewById(R.id.b364);

        b365 = (EditText) findViewById(R.id.b365);

        b366 = (EditText) findViewById(R.id.b366);

        b381 = (EditText) findViewById(R.id.b381);

        b382 = (EditText) findViewById(R.id.b382);

        b383 = (EditText) findViewById(R.id.b383);

        b384 = (EditText) findViewById(R.id.b384);

        b385 = (EditText) findViewById(R.id.b385);

        b386 = (EditText) findViewById(R.id.b386);

        b400 = (EditText) findViewById(R.id.b400);

        b402 = (EditText) findViewById(R.id.b402);

        b407 = (EditText) findViewById(R.id.b407);

        b411 = (EditText) findViewById(R.id.b411);
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        b422 = (EditText) findViewById(R.id.b422);

        b423 = (EditText) findViewById(R.id.b423);

        b401 = (EditText) findViewById(R.id.b401);

        b403 = (EditText) findViewById(R.id.b403);

        b404 = (EditText) findViewById(R.id.b404);

        b502 = (EditText) findViewById(R.id.b502);

        b508 = (EditText) findViewById(R.id.b508);

        b483 = (EditText) findViewById(R.id.b483);

        b503 = (TextView) findViewById(R.id.b503);

        b505 = (EditText) findViewById(R.id.b505);

        sim = (EditText) findViewById(R.id.sim);

        trap = (EditText) findViewById(R.id.trap);

        kod = (EditText) findViewById(R.id.kod);

        iban = (EditText) findViewById(R.id.iban);

        b906 = (EditText) findViewById(R.id.b906);

        b907 = (EditText) findViewById(R.id.b907);

        b908 = (EditText) findViewById(R.id.b908);

        username = getIntent().getStringExtra("SESSION_USERNAME");

        password = getIntent().getStringExtra("SESSION_PASSWORD");

        usertype = getIntent().getStringExtra("SESSION_USERTYPE");

        eponumo = getIntent().getStringExtra("SESSION_EPONUMO");

        onoma = getIntent().getStringExtra("SESSION_ONOMA");

        onoma_patera = getIntent().getStringExtra

             ("SESSION_ONOMA_PATERA");

        afm = getIntent().getStringExtra("SESSION_AFM");

        mode = getIntent().getStringExtra("MODE");

        a101.setText(eponumo);

        a102.setText(onoma);

        a103.setText(onoma_patera);

        a104.setText(afm);

        

        //elegxos 301

        

        TextWatcher mTextEditorWatcherb301 = new TextWatcher() {

            public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start,   

                   int count, int after) {

            }

            public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int 

                   before, int count) {

                String input = s.toString().replaceAll("\\s+",""); 
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                if(input.length() != 0) {

                    b301_double = Double.parseDouble(input);

                    b331_double = b301_double * 0.13;

                    b331_tv.setText(getResources().getString(R.string.

                         b331) + String.valueOf(b331_double));

                    if (b301_double != -1.0 && b302_double != -1.0 

                         && b303_double != -1.0 &&

                         b304_double != -1.0 && b305_double != -1.0 

                           && b306_double != -1.0) {

                         b307_double = b301_double + b302_double 

                         + b303_double + b304_double + b305_double 

                         + b306_double;

                        b307_tv.setText(getResources().getString

                       (R.string.b307) + String.valueOf (b307_double));

                    }

                    if (b331_double != -1.0 && b332_double != -1.0 

                        && b333_double != -1.0 &&

                        b334_double != -1.0 && b335_double != -1.0  

                        && b336_double != -1.0) {

                        b337_double = b331_double + b332_double 

                        + b333_double + b334_double + b335_double 

                        + b336_double;

                        b337_tv.setText(getResources().getString

                        (R.string.b337) + String.valueOf(b337_double));

                    }

                    if (b337_double != -1.0 && b430_double != -1.0) {

                        if(b337_double > b430_double) {

                            b480_double = b337_double - b430_double;

                            b480_tv.setText(getResources().getString

                                (R.string.b480) + String.valueOf

                                (b480_double));

                           if (b470_tv.getVisibility() == View.VISIBLE)

                               b470_tv.setVisibility(View.INVISIBLE);

                        }

                        else{

                            b470_double = b430_double - b337_double;

                            b470_tv.setText(getResources().getString

                                (R.string.b470) + String.valueOf

                                (b470_double));

                           if (b480_tv.getVisibility() == View.VISIBLE)

                               b480_tv.setVisibility(View.INVISIBLE);
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                        }

                    }

                }

            }

            public void afterTextChanged(Editable s) {

            }

        };

        b301.addTextChangedListener(mTextEditorWatcherb301);

        //elegxos 302

        TextWatcher mTextEditorWatcherb302 = new TextWatcher() {

            public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start,  

               int count, int after) {

            }

            public void onTextChanged(CharSequence s, int start, 

               int before, int count) {

                String input = s.toString().replaceAll("\\s+",""); 

                if(input.length() != 0) {

                    b302_double = Double.parseDouble(input);

                    b332_double = b302_double * 0.06;

                    b332_tv.setText(getResources().getString(R.string.

                       b332) + String.valueOf(b332_double));

                    if (b301_double != -1.0 && b302_double != -1.0 

                       && b303_double != -1.0 &&

                       b304_double != -1.0 && b305_double != -1.0 

                       && b306_double != -1.0) {

                       b307_double = b301_double + b302_double 

                          + b303_double + b304_double + b305_double 

                          + b306_double;

                       b307_tv.setText(getResources().getString

                          (R.string.b307) + String.valueOf

                          (b307_double));

                    }

                    if (b331_double != -1.0 && b332_double != -1.0 

                       && b333_double != -1.0 &&

                       b334_double != -1.0 && b335_double != -1.0 

                       && b336_double != -1.0) {

                       b337_double = b331_double + b332_double 

                       + b333_double + b334_double + b335_double 

                       + b336_double;
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                       b337_tv.setText(getResources().getString

                         (R.string.b337) + String.valueOf

                         (b337_double));

                    }

                    if (b337_double != -1.0 && b430_double != -1.0) {

                        if(b337_double > b430_double) {

                            b480_double = b337_double - b430_double;

                            b480_tv.setText(getResources().getString

                              (R.string.b480) + String.valueOf

                              (b480_double));

                            if (b470_tv.getVisibility() == 

                               View.VISIBLE)

                                b470_tv.setVisibility(View.INVISIBLE);

                        }

                        else{

                            b470_double = b430_double - b337_double;

                            b470_tv.setText(getResources().getString

                                 (R.string.b470) + String.valueOf

                                  (b470_double));

                            if (b480_tv.getVisibility() == 

                                 View.VISIBLE)

                                b480_tv.setVisibility(View.INVISIBLE);

                        }

                    }

                }

            }

            public void afterTextChanged(Editable s) {

            }

        };

        b302.addTextChangedListener(mTextEditorWatcherb302);

        

Ομοίως για όλα τα υπόλοιπα edit texts

        

        

       

        tmpsave_btn.setVisibility(View.VISIBLE);

        submit_btn.setVisibility(View.VISIBLE);

        //patima prosorinis apothikeusis

        tmpsave_btn.setOnClickListener(
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                new View.OnClickListener() {

                    public void onClick(View view) {

                        String apo_str = apo.getText().toString();

                        String eos_str = eos.getText().toString();

                        if(apo_str.length() == 6 && eos_str.length() 

                            == 6) {

                            saveForm(false);

                            Toast.makeText(VatFormActivity.this,

                              "Προσωρινή αποθήκευση \nΕπιτυχής!", 

                               Toast.LENGTH_SHORT).show();

                        }

                        else{

                            apo.setError("Απαραίτητο πεδίο");

                            eos.setError("Απαραίτητο πεδίο");

                            apo.setFocusable(true); //scroll

                            apo.requestFocus();

                        }

                    }

                });

        submit_btn.setOnClickListener(

                new View.OnClickListener() {

                    public void onClick(View view) {

                        String apo_str = apo.getText().toString();

                        String eos_str = eos.getText().toString();

                        if(apo_str.length() == 6 && eos_str.length() 

                            == 6) {

                            saveForm(true);

                            Toast.makeText(VatFormActivity.this,

                              "Οριστική υποβολή \nΕπιτυχής!", 

                               Toast.LENGTH_SHORT).show();

                        }

                        else{

                            apo.setError("Απαραίτητο πεδίο");

                            eos.setError("Απαραίτητο πεδίο");

                            apo.setFocusable(true);

                            apo.requestFocus();

                        }

                    }

                });
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        if(mode.equals("EDIT_FORM")){

            

            restoreForm(-1,false);

        }

        else if(mode.equals("VIEW_FORM")){

            int row_id = getIntent().getIntExtra("row_id",-1);

            restoreForm(row_id,true);

            setALLFieldsNonEditable();

        }

        else if (mode.equals("NEW_FORM")){

            setALLFieldsToZero();

        }

    }

    public void onRadioButtonClicked(View view) {

        

        boolean checked = ((RadioButton) view).isChecked();

        

        switch (view.getId()) {

            case R.id.seven:

                if (checked)

                    radio789 = 7;

                break;

            case R.id.eight:

                if (checked)

                    radio789 = 8;

                break;

            case R.id.nine:

                if (checked)

                    radio789 = 9;

                break;

        }

    }

    public void onRadioButtonClicked2(View view) {

        

        boolean checked = ((RadioButton) view).isChecked();

        

        switch (view.getId()) {

            case R.id.b507a:

                if (checked)

                    radio507 = 1;

                break;
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            case R.id.b507b:

                if (checked)

                    radio507 = 2;

                break;

            case R.id.b507c:

                if (checked)

                    radio507 = 3;

                break;

            case R.id.b507d:

                if (checked)

                    radio507 = 4;

                break;

            case R.id.b507e:

                if (checked)

                    radio507 = 5;

                break;

        }

    }

    public void onRadioButtonClicked3(View view) {

        

        boolean checked = ((RadioButton) view).isChecked();

        

        switch (view.getId()) {

            case R.id.b523a:

                if (checked)

                    radio523 = 1;

                break;

            case R.id.b523b:

                if (checked)

                    radio523 = 2;

                break;

        }

    }

    public void setALLFieldsToZero(){

        b301.setText("0.0");

        b302.setText("0.0");

        b303.setText("0.0");

        b304.setText("0.0");

        b305.setText("0.0");

        b306.setText("0.0");

        b342.setText("0.0");
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        b345.setText("0.0");

        b348.setText("0.0");

        b349.setText("0.0");

        b310.setText("0.0");

        b361.setText("0.0");

        b362.setText("0.0");

        b363.setText("0.0");

        b364.setText("0.0");

        b365.setText("0.0");

        b366.setText("0.0");

        b381.setText("0.0");

        b382.setText("0.0");

        b383.setText("0.0");

        b384.setText("0.0");

        b385.setText("0.0");

        b386.setText("0.0");

        b400.setText("0.0");

        b402.setText("0.0");

        b407.setText("0.0");

        b411.setText("0.0");

        b422.setText("0.0");

        b423.setText("0.0");

        b401.setText("0.0");

        b403.setText("0.0");

        b404.setText("0.0");

        b502.setText("0.0");

        b508.setText("0.0");

        b483.setText("0.0");

        b503.setText("0.0");

        b505.setText("0.0");

        b906.setText("0.0");

        b907.setText("0.0");

        b908.setText("0.0");

        return;

    }

    public void setALLFieldsNonEditable(){

        etos.setEnabled(false);

        apo.setEnabled(false);

        eos.setEnabled(false);

        six1.setEnabled(false);

        six2.setEnabled(false);
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        six3.setEnabled(false);

        a101.setEnabled(false);

        a102.setEnabled(false);

        a103.setEnabled(false);

        a104.setEnabled(false);

        b301.setEnabled(false);

        b302.setEnabled(false);

        b303.setEnabled(false);

        b304.setEnabled(false);

        b305.setEnabled(false);

        b306.setEnabled(false);

        b342.setEnabled(false);

        b345.setEnabled(false);

        b348.setEnabled(false);

        b349.setEnabled(false);

        b310.setEnabled(false);

        b361.setEnabled(false);

        b362.setEnabled(false);

        b363.setEnabled(false);

        b364.setEnabled(false);

        b365.setEnabled(false);

        b366.setEnabled(false);

        b381.setEnabled(false);

        b382.setEnabled(false);

        b383.setEnabled(false);

        b384.setEnabled(false);

        b385.setEnabled(false);

        b386.setEnabled(false);

        b400.setEnabled(false);

        b402.setEnabled(false);

        b407.setEnabled(false);

        b411.setEnabled(false);

        b422.setEnabled(false);

        b423.setEnabled(false);

        b401.setEnabled(false);

        b403.setEnabled(false);

        b404.setEnabled(false);

        b502.setEnabled(false);

        b508.setEnabled(false);

        b483.setEnabled(false);

        b503.setEnabled(false);
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        b505.setEnabled(false);

        sim.setEnabled(false);

        trap.setEnabled(false);

        kod.setEnabled(false);

        iban.setEnabled(false);

        b906.setEnabled(false);

        b907.setEnabled(false);

        b908.setEnabled(false);

        tmpsave_btn.setEnabled(false);

        submit_btn.setEnabled(false);

        RadioGroup radiogroup = (RadioGroup)

            findViewById(R.id.radiogroup1);

        RadioGroup radiogroup2 = (RadioGroup)

            findViewById(R.id.radiogroup2);

        RadioGroup radiogroup3 = (RadioGroup)

            findViewById(R.id.radiogroup3);

        for (int i = 0; i < radiogroup.getChildCount(); i++) {

            radiogroup.getChildAt(i).setEnabled(false);

        }

        for (int i = 0; i < radiogroup2.getChildCount(); i++) {

            radiogroup2.getChildAt(i).setEnabled(false);

        }

        for (int i = 0; i < radiogroup3.getChildCount(); i++) {

            radiogroup3.getChildAt(i).setEnabled(false);

        }

        tmpsave_btn = (Button) findViewById(R.id.tmpsave_btn);

        submit_btn = (Button) findViewById(R.id.submit_btn);

        tmpsave_btn.setVisibility(View.GONE);

        submit_btn.setVisibility(View.GONE);

        return;

    }

    public void saveForm(boolean isFinalSubmission){

        VatApplicationDBOpenHelper databaseHelper = new 

             VatApplicationDBOpenHelper(this);

        SQLiteDatabase db = databaseHelper.getWritableDatabase();
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        String sql = "SELECT * FROM " +

             VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TABLE_NAME +

                " WHERE " + VatApplicationDBOpenHelper.

                VATAPPLICATION_USERNAME + " = '" + username + "'" + 

                " AND "             + VatApplicationDBOpenHelper.

                VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION + " = 'false'";

        Cursor data = db.rawQuery(sql, null);

        if (data.moveToFirst()) {

            TextView b307_tv = (TextView) findViewById(R.id.b307);

            TextView b331_tv = (TextView) findViewById(R.id.b331);

            TextView b332_tv = (TextView) findViewById(R.id.b332);

            TextView b333_tv = (TextView) findViewById(R.id.b333);

            TextView b334_tv = (TextView) findViewById(R.id.b334);

            TextView b335_tv = (TextView) findViewById(R.id.b335);

            TextView b336_tv = (TextView) findViewById(R.id.b336);

            TextView b337_tv = (TextView) findViewById(R.id.b337);

            TextView b311_tv = (TextView) findViewById(R.id.b311);

            TextView b367_tv = (TextView) findViewById(R.id.b367);

            TextView b387_tv = (TextView) findViewById(R.id.b387);

            TextView b410_tv = (TextView) findViewById(R.id.b410);

            TextView b428_tv = (TextView) findViewById(R.id.b428);

            TextView b430_tv = (TextView) findViewById(R.id.b430);

            TextView b470_tv = (TextView) findViewById(R.id.b470);

            TextView b480_tv = (TextView) findViewById(R.id.b480);

            TextView b511_tv = (TextView) findViewById(R.id.b511);

            RadioGroup rg1 = (RadioGroup) findViewById

               (R.id.radiogroup1);

            int radioButtonID1 = rg1.getCheckedRadioButtonId();

            View radioButton1 = rg1.findViewById(radioButtonID1);

            int idx1 = rg1.indexOfChild(radioButton1);

            RadioGroup rg2 = (RadioGroup) findViewById

                (R.id.radiogroup2);

            int radioButtonID2 = rg2.getCheckedRadioButtonId();

            View radioButton2 = rg2.findViewById(radioButtonID2);

            int idx2 = rg2.indexOfChild(radioButton2);

123



            RadioGroup rg3 = (RadioGroup) findViewById

               (R.id.radiogroup3);

            int radioButtonID3 = rg3.getCheckedRadioButtonId();

            View radioButton3 = rg3.findViewById(radioButtonID3);

            int idx3 = rg3.indexOfChild(radioButton3);

            

            // record exists

            db.execSQL("UPDATE " + VatApplicationDBOpenHelper.

                VATAPPLICATION_TABLE_NAME + " SET " +

                   VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_004 

                    + "='" + etos.getText().toString() +"'," +

                   VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_005APO 

                    + "='" + apo.getText().toString() +"'," +

                   VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_005EOS 

                    + "='" + eos.getText().toString() +"'," +

                   VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_006MINAS 

                   + "='" + six1.getText().toString() +"'," +

                   VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_006TRIMINO

                   + "='" + six2.getText().toString() +"'," +

                   VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_006EXAMINO

                   + "='" + six3.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_EIDOS_DILWSIS 

                   + "='" + Integer.toString(idx1) +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_301 

                   + "='" + b301.getText().toString() +"'," +

                    VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_302 

                   + "='" + b302.getText().toString() +"'," +

                    VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_303 

                   + "='" + b303.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_304 

                   + "='" + b304.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_305

                   + "='" + b305.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_306 

                   + "='" + b306.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_307 

                   + "='" + b307_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_342 

                   + "='" + b342.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_345 

                   + "='" + b345.getText().toString() +"'," 
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                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_348 

                   + "='" + b348.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_349 

                   + "='" + b349.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_310 

                   + "='" + b310.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_311 

                   + "='" + b311_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_312 

                   + "='" + b311_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_331 

                   + "='" + b331_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_332 

                   + "='" + b332_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_333 

                   + "='" + b333_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_334 

                   + "='" + b334_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_335 

                   + "='" + b335_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_336 

                   + "='" + b336_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_337 

                   + "='" + b337_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_361 

                   + "='" + b361.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_362 

                   + "='" + b362.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_363 

                   + "='" + b363.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_364 

                   + "='" + b364.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_365 

                   + "='" + b365.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_366 

                   + "='" + b366.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_367 

                   + "='" + b367_tv.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_400 

                   + "='" + b400.getText().toString() +"'," 

                   + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_402 
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                    + "='" + b402.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_407 

                    + "='" + b407.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_411 

                    + "='" + b411.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_422 

                    + "='" + b422.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_423 

                    + "='" + b423.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_381 

                    + "='" + b381.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_382 

                    + "='" + b382.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_383 

                    + "='" + b383.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_384 

                    + "='" + b384.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_385 

                    + "='" + b385.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_386 

                    + "='" + b386.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_387 

                    + "='" + b387_tv.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_410 

                    + "='" + b410_tv.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_428 

                    + "='" + b428_tv.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_430 

                    + "='" + b430_tv.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_470 

                    + "='" + b470_tv.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_401 

                    + "='" + b401.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_403 

                    + "='" + b403.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_404 

                    + "='" + b404.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_502 

                    + "='" + b502.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_503 

                    + "='" + b503.getText().toString() +"'," 
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                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_507 

                    + "='" + Integer.toString(idx2) +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_508 

                    + "='" + b508.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_480 

                    + "='" + b480_tv.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_483 

                    + "='" + b483.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_505 

                    + "='" + b505.getText().toString()  +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_511 

                    + "='" + b511_tv.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_523 

                    + "='" + Integer.toString(idx3)  +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TRAPEZA

                    + "='" + trap.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_KWD 

                    + "='" + kod.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_IBAN 

                    + "='" + iban.getText().toString() +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_906 

                    + "='" + b906.getText().toString()  +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_907 

                    + "='" + b907.getText().toString()  +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_908 

                    + "='" + b907.getText().toString()  +"'," 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_FINAL_

                    SUBMISSION + "='" + String.valueOf (isFinal

                    Submission) +"'" + " WHERE " 

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_

                    USERNAME + " = '" + username + "'" + " AND "

                    + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_

                    FINAL_SUBMISSION + " = 'false'");

            

            if(isFinalSubmission){

                ContentValues cv = new ContentValues();

                cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_

                USERNAME,username );

                cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_

                PASSWORD, password);

                cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_
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                USERTYPE, usertype);

                cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_

                EPONYMO, eponumo);

                cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_

                ONOMA, onoma);

                cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_

                ONOMA_PATERA, onoma_patera);

                cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_

                AFM, afm);

                cv.put(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_FINAL_

                SUBMISSION, "false");

                db.insert(VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_

                TABLE_NAME, null, cv);

            }

        }

        data.close();

        db.close();

        return;

    }

    

    public void restoreForm(int row_id, boolean calledForViewOnly){

        VatApplicationDBOpenHelper databaseHelper = new

             VatApplicationDBOpenHelper(this);

        SQLiteDatabase db = databaseHelper.getReadableDatabase();

        

        String sql;

        

        if(calledForViewOnly){

            sql = "SELECT * FROM " + VatApplicationDBOpenHelper.

               VATAPPLICATION_TABLE_NAME + " WHERE _id = " +

               String.valueOf(row_id);

        }

        else{

            sql = "SELECT * FROM " + VatApplicationDBOpenHelper.

               VATAPPLICATION_TABLE_NAME + " WHERE " +

               VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_USERNAME 

               + " = '" + username + "'" + " AND " +  

               VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_FINAL_

               SUBMISSION + " = 'false'";

        }

        Cursor data = db.rawQuery(sql, null);
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        if(data.getCount() != 0) {

            if (data.moveToFirst()) {

                RadioGroup radiogroup = (RadioGroup)

                    findViewById(R.id.radiogroup1);

                RadioGroup radiogroup2 = (RadioGroup)

                    findViewById(R.id.radiogroup2);

                RadioGroup radiogroup3 = (RadioGroup)

                    findViewById(R.id.radiogroup3);

                for (int i = 0; i < data.getCount(); i++) {

                 etos.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                   (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_004)));

                 apo.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                  (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_005APO)));

                 eos.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                  (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_005EOS)));

                 six1.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                  (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_006MINAS)));

                 six2.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                 (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_006TRIMINO)));

                 six3.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                    (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_006EXAMINO)));

                    

                String radio789_str = data.getString(data.getColumn

                   IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                   VATAPPLICATION_EIDOS_DILWSIS));

                System.out.println("radio789_str = " + radio789_str);

                if(radio789_str != null) {

                  if (radio789_str.equals("0") 

                      || radio789_str.equals("1") 

                      || radio789_str.equals("2")) {

                            if (radio789_str.equals("0"))

                                radiogroup.check(R.id.seven);

                            else if (radio789_str.equals("1"))

                                radiogroup.check(R.id.eight);

                            else

                                radiogroup.check(R.id.nine);

                        }

                    }
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                    b301.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                        (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_301)));

                    b302.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                        (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_302)));

                      b303.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                        (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_303)));

                      b304.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                        (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_304)));

                      b305.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                        (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_305)));

                      b306.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                        (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_306)));

                    TextView b307_tv = (TextView) findViewById

                      (R.id.b307);

                    String b307_value = data.getString(data.getColumn

                      IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                      VATAPPLICATION_307));

                    b307_tv.setText(((b307_value == null|| b307_value

                       == "-1.0" ) ? "" : b307_value) );

                    b342.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_342)));

                    b345.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_345)));

                      b348.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow  

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_348)));

                      b349.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_349)));

                      b310.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_310)));

                    TextView b311_tv = (TextView) findViewById

                      (R.id.b311);

                    String b311_value = data.getString(data.getColumn

                      IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                      VATAPPLICATION_311));

                    b311_tv.setText(((b311_value == null|| b311_value

                       == "-1.0" ) ? "" : b311_value) );

                    TextView b331_tv = (TextView) findViewById

                      (R.id.b331);

                    String b331_value = data.getString(data.getColumn

                       IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                       VATAPPLICATION_331));
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                    b331_tv.setText(((b331_value == null|| b331_value

                       == "-1.0" ) ? "" : b331_value) );

                    TextView b332_tv = (TextView) findViewById

                       (R.id.b332);

                    String b332_value = data.getString(data.getColumn

                       IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                       VATAPPLICATION_332));

                    b332_tv.setText(((b332_value == null|| b332_value

                        == "-1.0" ) ? "" : b332_value) );

                    TextView b333_tv = (TextView) findViewById

                       (R.id.b333);

                    String b333_value = data.getString(data.getColumn

                       IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                       VATAPPLICATION_333));

                    b333_tv.setText(((b333_value == null|| b333_value

                        == "-1.0" ) ? "" : b333_value) );

                    TextView b334_tv = (TextView) findViewById

                        (R.id.b334);

                    String b334_value = data.getString(data.getColumn

                        IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_334));

                    b334_tv.setText(((b334_value == null|| b334_value

                        == "-1.0" ) ? "" : b334_value) );

                    TextView b335_tv = (TextView) findViewById

                        (R.id.b335);

                    String b335_value = data.getString(data.getColumn

                        IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_335));

                    b335_tv.setText(((b335_value == null|| b335_value

                         == "-1.0" ) ? "" : b335_value) );

                    TextView b336_tv = (TextView) findViewById

                        (R.id.b336);

                    String b336_value = data.getString(data.getColumn

                         IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                         VATAPPLICATION_336));

                    b336_tv.setText(((b336_value == null|| b336_value

                         == "-1.0" ) ? "" : b336_value) );

                    TextView b337_tv = (TextView) findViewById

                         (R.id.b337);
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                    String b337_value = data.getString(data.getColumn

                       IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                       VATAPPLICATION_337));

                    b337_tv.setText(((b337_value == null|| b337_value

                       == "-1.0" ) ? "" : b337_value) );

                    b361.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_361)));

                    b362.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_362)));

                      b363.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_363)));

                      b364.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_364)));

                      b365.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_365)));

                      b366.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_366)));

                    TextView b367_tv = (TextView) findViewById

                      (R.id.b367);

                    String b367_value = data.getString(data.getColumn

                      IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                      VATAPPLICATION_367));

                    b367_tv.setText(((b367_value == null|| b367_value

                       == "-1.0" ) ? "" : b367_value) );

                    b400.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.

                          VATAPPLICATION_400)));

                      b402.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.

                          VATAPPLICATION_402)));

                      b407.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.

                          VATAPPLICATION_407)));

                      b411.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.

                          VATAPPLICATION_411)));

                      b422.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.

                          VATAPPLICATION_422)));

                      b423.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.

                          VATAPPLICATION_423)));
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                     b381.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                       (VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_381)));

                     b382.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                       (VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_382)));

                     b383.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                       (VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_383)));

                   b384.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                        (VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_384)));

                     b385.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                        (VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_385)));

                     b386.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                        (VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_386)));

                   TextView b387_tv = (TextView) findViewById

                      (R.id.b387);

                   String b387_value = data.getString(data.getColumn

                      IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                      VATAPPLICATION_387));

                   b387_tv.setText(((b387_value == null|| b387_value

                      == "-1.0" ) ? "" : b387_value) );

                   TextView b410_tv = (TextView) findViewById(

                      R.id.b410);

                   String b410_value = data.getString(data.getColumn

                       IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                       VATAPPLICATION_410));

                   b410_tv.setText(((b410_value == null|| b410_value

                       == "-1.0" ) ? "" : b410_value) );

                   TextView b428_tv = (TextView) findViewById

                       (R.id.b428);

                   String b428_value = data.getString(data.getColumn

                       IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                       VATAPPLICATION_428));

                   b428_tv.setText(((b428_value == null|| b428_value

                       == "-1.0" ) ? "" : b428_value) );

                   TextView b430_tv = (TextView) findViewById

                      (R.id.b430);
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                    String b430_value = data.getString(data.getColumn

                      IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                      VATAPPLICATION_430));

                    b430_tv.setText(((b430_value == null|| b430_value

                       == "-1.0" ) ? "" : b430_value) );

                    TextView b470_tv = (TextView)

                      findViewById(R.id.b470);

                    String b470_value = data.getString(data.getColumn

                      IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                      VATAPPLICATION_470));

                    b470_tv.setText(((b470_value == null || b470_value

                        == "-1.0") ? "" : b470_value) );

                    b401.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_401)));

                      b403.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_403)));

                      b404.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_404)));

                      b502.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_502)));

                      b503.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_503)));

                   String radio507_str = data.getString(data.getColumn

                        IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_507));

                  System.out.println("radio507_str = " + radio507_str);

                    if(radio507_str != null ) {

                        if (radio507_str.equals("0") 

                           || radio507_str.equals("1") 

                           || radio507_str.equals("2") 

                           || radio507_str.equals("3") 

                           || radio507_str.equals("4")) {

                              if (radio507_str.equals("0"))

                                radiogroup2.check(R.id.b507a);

                              else if (radio507_str.equals("1"))

                                radiogroup2.check(R.id.b507b);

                              else if (radio507_str.equals("2"))

                                radiogroup2.check(R.id.b507c);

                              else if (radio507_str.equals("3"))

                                radiogroup2.check(R.id.b507d);
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                              else

                                radiogroup2.check(R.id.b507e);

                        }

                    }

                    b508.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.

                          VATAPPLICATION_401)));

                    TextView b480_tv = (TextView) findViewById

                       (R.id.b480);

                    String b480_value = data.getString(data.getColumn

                        IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_480));

                    b480_tv.setText(((b480_value == null || b480_value

                         == "-1.0" ) ? "" : b480_value));

                    b483.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                           (VatApplicationDBOpenHelper.

                           VATAPPLICATION_483)));

                      b505.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                           (VatApplicationDBOpenHelper.

                           VATAPPLICATION_505)));

                    TextView b511_tv = (TextView) findViewById

                        (R.id.b511);

                    String b511_value = data.getString(data.getColumn

                        IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_511));

                    b511_tv.setText(((b511_value == null || b511_value

                        == "-1.0" ) ? "" : b511_value) );

                    String radio523_str = data.getString(data.getColumn

                        IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                        VATAPPLICATION_523));

                    System.out.println("radio523_str = " + radio523_str);

                    if(radio523_str != null ) {

                        if (radio523_str.equals("0") 

                           || radio523_str.equals("1")) {

                            if (radio523_str.equals("0"))

                                radiogroup3.check(R.id.b523a);

                            else

                                radiogroup3.check(R.id.b523b);

                        }

                    }

                    trap.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                         (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TRAPEZA)));
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                    kod.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_KWD)));

                      iban.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_IBAN)));

                      b906.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_906)));

                      b907.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_907)));

                      b907.setText(data.getString(data.getColumnIndexOrThrow

                          (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_908)));

                      System.out.println(data.getString(data.getColumn

                           IndexOrThrow(VatApplicationDBOpenHelper.

                           VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION)));

                    data.moveToNext();

                }

            }

        }

        data.close();

        db.close();

        return;
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FinalVatFormsListActivity.java

package com.example.com.vatapplication;

import android.app.Activity;

import android.content.Intent;

import android.database.Cursor;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.AdapterView;

import android.widget.ArrayAdapter;

import android.widget.ListView;

import java.util.Collection;

import java.util.HashMap;

public class FinalVatFormsListActivity extends Activity {

    

    ListView listView;

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.finalvatformslistactivity_layout);

        final String username = getIntent().getStringExtra

             ("SESSION_USERNAME");

        final String password = getIntent().getStringExtra

             ("SESSION_PASSWORD");

        final String usertype = getIntent().getStringExtra

             ("SESSION_USERTYPE");

        final String eponumo = getIntent().getStringExtra

             ("SESSION_EPONUMO");

        final String onoma = getIntent().getStringExtra

             ("SESSION_ONOMA");

        final String onoma_patera = getIntent().getStringExtra

             ("SESSION_ONOMA_PATERA");

        final String afm = getIntent().getStringExtra("SESSION_AFM");
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        listView = (ListView) findViewById(R.id.final_forms_list);

        

        final HashMap<String,Integer> titles_ids_map 

            = getTitlesOfFinalForms(username);

        

        Collection<String> titles_collection = titles_ids_map.keySet();

        

        String[] titles = titles_collection.toArray

             (new String[titles_collection.size()]);

        

        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,

                R.layout.list_row_layout, R.id.label, titles);

        

        listView.setAdapter(adapter);

        

        listView.setOnItemClickListener

             (new AdapterView.OnItemClickListener() {

            @Override

            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,

                   int position, long id) {

                

                int itemPosition = position;

                

                String itemValue = 

                    (String) listView.getItemAtPosition(itemPosition);

                

                int row_id = titles_ids_map.get(itemValue);

                

                Intent intent = new Intent(FinalVatFormsListActivity.

                      this, VatFormActivity.class);

                intent.putExtra("SESSION_USERNAME", username);

                intent.putExtra("SESSION_PASSWORD", password);

                intent.putExtra("SESSION_USERTYPE", usertype);

                intent.putExtra("SESSION_EPONUMO", eponumo);

                intent.putExtra("SESSION_ONOMA", onoma);

                intent.putExtra("SESSION_ONOMA_PATERA", onoma_patera);

                intent.putExtra("SESSION_AFM", afm);

                intent.putExtra("MODE", "VIEW_FORM");

                intent.putExtra("row_id",row_id);

                startActivity(intent);
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            }

        });

    }

    private HashMap<String,Integer> getTitlesOfFinalForms

       (String username) {

        HashMap<String,Integer> dates_ids_hashmap 

            = new HashMap<String,Integer>();

        VatApplicationDBOpenHelper databaseHelper 

            = new VatApplicationDBOpenHelper(FinalVatFormsListActivity.

            this);

        SQLiteDatabase db = databaseHelper.getReadableDatabase();

        String sql = "SELECT * FROM " 

           + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_TABLE_NAME 

           +  " WHERE " + VatApplicationDBOpenHelper.

            VATAPPLICATION_USERNAME + " = '" + username + "'" + " AND "

           + VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_FINAL_SUBMISSION

           + " = 'true'";

        Cursor data = db.rawQuery(sql, null);

        if (data.moveToFirst()) {

            for (int i = 0; i < data.getCount(); i++) {

                int db_row_id = data.getInt

                   (data.getColumnIndexOrThrow("_id"));

                String db_apo = data.getString

                   (data.getColumnIndexOrThrow

                   (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_005APO));

                String db_eos = data.getString

                   (data.getColumnIndexOrThrow

                   (VatApplicationDBOpenHelper.VATAPPLICATION_005EOS));

                String row_title = db_apo + "-" + db_eos;

                dates_ids_hashmap.put(row_title,db_row_id);

                data.moveToNext();

            }
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        }

        data.close();

        db.close();

        return dates_ids_hashmap;

    }

}
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