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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή προορίζεται για το Τµήµα Προµηθειών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Αφορά σε ένα πρόγραµµα για τη 

διαχείριση των εκδροµών που προκύπτουν από κάθε τµήµα ώστε να διευκολυνθεί 

στην εργασία του το προσωπικό της υπηρεσίας. 

 

Γενικότερα οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Προµηθειών αφορούν τη 

διεξαγωγή οποιονδήποτε διαγωνισµών που προκύπτουν από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Το κάθε τµήµα του Πανεπιστηµίου θέτει το αίτηµα του 

στο πρυτανικό για κάποιο διαγωνισµό. Αυτό το αίτηµα µπορεί να µπορεί να 

περιλαµβάνει ζητήµατα προµήθειας υλικού, λογισµικού, διαφόρων προϊόντων, 

παροχής υπηρεσιών κ.α. Εποµένως σε οποιαδήποτε περίπτωση ζήτησης κάποιων 

προϊόντων, τα τµήµατα απευθύνονται στο πρυτανικό µε τη λίστα όσων χρειάζονται. 

Το πρυτανικό µε τη σειρά του, συγκεντρώνει όλα τα αιτήµατα των τµηµάτων µαζί µε 

τις τεχνικές τους προδιαγραφές, τα οµαδοποιεί, ανακοινώνεται ο προϋπολογισµός 

τους και µεταφέρονται στο Τµήµα Προµηθειών. 

 

Το Τµήµα Προµηθειών έπειτα δέχεται όλους τους διαγωνισµούς οι οποίοι 

µετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται διεθνείς και 

χρηµατοδοτούνται από αυτήν. Στη συνέχεια αυτοί οι διαγωνισµοί δηµοσιεύονται και 

τίθεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα χρονικό 

διάστηµα 52 ηµερών µετά τη δηµοσίευση για την επιλογή της εταιρείας που θα τους 

αναλάβει. Το Τµήµα Προµηθειών αναλαµβάνει την επιλογή της εταιρίας σύµφωνα µε 

την πιο συµφέρουσα προσφορά και µε τη βοήθεια µιας επιτροπής τουλάχιστον τριών 

ατόµων. 

 

Η κάθε εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό παρέχει στο Τµήµα 

Προµηθειών φακέλους µε δικαιολογητικά, µε τεχνικές προσφορές και οικονοµικές 

προσφορές. Αυτοί οι φάκελοι τίθενται στη διάθεση της επιτροπής. Αρχικά 

εξετάζονται τα δικαιολογητικά και ελέγχεται αν συµφωνούν µε τους νόµους που 

έχουν θεσπιστεί και έχουν τεθεί στη διάθεση του Τµήµατος Προµηθειών. Όσες 

εταιρείες δεν παρέχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απορρίπτονται από την 
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επιτροπή. Στη συνέχεια, το σύνολο των εταιρειών που έχουν περάσει στο πρώτο 

στάδιο επιλογής διαβιβάζονται στο πρυτανικό το οποίο βγάζει την απόφαση για τη 

συνέχιση της όλης διαδικασίας του διαγωνισµού. Στη περίπτωση απόρριψης, ο 

διαγωνισµός ακυρώνεται. 

 

Αφού δώσει την έγκρισή του το πρυτανικό, το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 

αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών η οποία 

συνεπάγεται στην βαθµολόγηση των εταιρειών. Η βαθµολόγηση προκύπτει σύµφωνα 

µε την πιο συµφέρουσα προσφορά και δεν εξαρτάται µόνο από τα οικονοµικά 

στοιχεία της αλλά και από την ποιότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Και πάλι στη 

συνέχεια γίνεται η πρόταση στο πρυτανικό για την έγκριση ώστε να συνεχιστεί η 

διαδικασία. 

 

Μετά την έγκριση απορρίπτονται κάποιες εταιρείες σύµφωνα µε τη 

βαθµολογία οι οποίες αν επιθυµούν µπορούν να θέσουν ένσταση µέσα σε χρονικό 

διάστηµα τριών ηµερών, διαδικασία που ξανά αναλαµβάνει και ελέγχεται από την 

επιτροπή. Εποµένως σύµφωνα µε την πιο υψηλή βαθµολογία και την πιο συµφέρουσα 

κοστολόγηση που θέτει η κάθε εταιρεία για τα προϊόντα, γίνεται η τελική επιλογή. 

 

Μετά την επιλογή της εταιρείας γίνεται η προώθησή της στο τεχνικό 

συµβούλιο και τέλος στο πρυτανικό από το οποίο αναµένεται πάλι η έγκριση. Μετά 

την έγκριση, γίνεται κάποιοι τελικοί έλεγχοι από άλλα συµβούλια όπως για 

παράδειγµα για το αν η εταιρεία είναι βασικός µέτοχος ή όχι. Αφού δοθούν και οι 

παραπάνω εγκρίσεις η εταιρεία αναλαµβάνει τελικά τη δουλειά. 

 

Τέλος, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της ένα χρονικό διάστηµα για την 

παράδοση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Στη συνέχεια παραδίδει τα τιµολόγια 

και η επιτροπή παραλαβής συνθέτει τα πρακτικά παραλαβής τα οποία σχετίζονται µε 

την αξιοπιστία στης εταιρείας στη σωστή παροχή υπηρεσιών ή προµήθειας των 

κατάλληλων προϊόντων που έχουν ζητηθεί από τα τµήµατα. Τέλος το Τµήµα 

Προµηθειών συγκεντρώνει τα τιµολόγια, τα πρακτικά παραλαβής και τα 

δικαιολογητικά και µέσω της οικονοµικής υπηρεσίας τα προωθεί στο υπουργείο το 

οποίο προβαίνει στην τελική τους έγκριση. 
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Στη συγκεκριµένη εφαρµογή, το Τµήµα Προµηθειών αναλαµβάνει σε 

συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα τη διεξαγωγή διαγωνισµών παροχής υπηρεσιών 

από τα πρακτορεία. Οι διαγωνισµοί αυτοί αφορούν ορισµένα αιτήµατα τα οποία 

περιλαµβάνουν τις εκδροµές τµηµάτων και αναµένουν την έγκρισή τους από την 

επιτροπή ώστε να πραγµατοποιηθούν. 

 

Επιπλέον το Τµήµα Προµηθειών αναλαµβάνει την εύρεση πρακτορείων και 

την αξιολόγηση των προσφορών που δίνει το καθένα. Το κάθε πρακτορείο καταθέτει 

κάποια δικαιολογητικά και κοστολογεί τα λεωφορεία σύµφωνα µε ορισµένες βασικές 

απαιτήσεις που του ζητά το Τµήµα Προµηθειών. Τα ίδια τα πρακτορεία περνούν από 

διαγωνισµό από την επιτροπή και επιλέγεται σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες 

το κατάλληλο το οποίο αναλαµβάνει όλες τις εκδροµές του ΑΠΘ για ένα χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερου του ενός έτους. Υπάρχει σπανίως η περίπτωση να επιλεχθούν 

δύο πρακτορεία από το διαγωνισµό. Εποµένως όλες οι εκδροµές κοστολογούνται 

σύµφωνα µε τις προσφορές του επιλεγµένου πρακτορείου ή µοιράζονται στα δύο 

πρακτορεία σύµφωνα µε την πιο συµφέρουσα προσφορά. 

 

Με την κοστολόγηση της κάθε εκδροµής παράγονται από το τµήµα 

προµηθειών κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε το κάθε τµήµα καθώς και 

κάποιες συγκρίσεις που σχετίζονται µε το συνολικό πλαφόν που είχε στη διάθεση της 

η κάθε σχολή για τις εκδροµές. Το επιλεχθέν πρακτορείο επίσης παραδίδει τα 

τιµολόγια των εκδροµών που διεξάγει µαζί µε το τελικό ποσό απόδοσης της κάθε 

µίας ξεχωριστά. Τα παραπάνω στοιχεία αποστέλλονται στους υπεύθυνους του ΑΠΘ 

για την επισκόπηση των οικονοµικών. 
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2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 Το πρώτο µέρος του έργου αφορά στην εξαγωγή και καταγραφή των 

απαιτήσεων του συστήµατος. Γενικότερα κάθε προτεινόµενο µοντέλο της διεργασίας 

ανάπτυξης λογισµικού περιλαµβάνει δραστηριότητες που ενέχουν την εξαγωγή 

απαιτήσεων οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση του συστήµατος. Οι απαιτήσεις είναι 

τα χαρακτηριστικά του συστήµατος ή η περιγραφή πραγµάτων που το σύστηµα είναι 

ικανό να κάνει έτσι ώστε να εκπληρώνει το σκοπό του και εποµένως οι απαιτήσεις 

χρειάζεται να καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών του συστήµατος. 

 

 Ο πελάτης όταν κάνει πρόταση για ένα συγκεκριµένο σύστηµα έχει αρχικά 

κάποιες βασικές ιδέες για τις λειτουργίες του συστήµατος. Ο ρόλος του ατόµου που 

θα αναπτύξει το έργο θα είναι η συνεχής επικοινωνία µε το χρήστη για την εκµαίευση 

όλων των απαιτήσεων και της πλήρους περιγραφής των αναγκών της εφαρµογής. 

Χάρη σε αυτή την επικοινωνία αποφεύγονται οι παρανοήσεις και οι ατελείς 

προδιαγραφές. Εποµένως απαιτείται από την αρχή η κατανόηση ολόκληρης της 

εφαρµογής και των ιδιαίτερων αναγκών της ώστε να εξοικειωθεί ο τεχνολόγος 

λογισµικού µε το αντικείµενο. Γι αυτούς τους λόγους, η εξαγωγή απαιτήσεων είναι 

ένα εξαιρετικά κρίσιµο τµήµα της διεργασίας. Παρακάτω εµφανίζεται η σχέση 

µεταξύ της επιστήµης των υπολογιστών και του πελάτη για την ανάπτυξη κάποιου 

λογισµικού. Όπως φαίνεται ο τεχνολόγος λογισµικού συνδυάζει την επιστήµη των 

υπολογιστών µαζί µε τις απαιτήσεις του πελάτη για να σχεδιάσει και να αναπτύξει το 

πρόγραµµα. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΑΤΗΣ

Θεωρίες Λειτουργίες
Υπολογιστή

Πρόβληµα
Απαιτήσεις

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εργαλεία και
τεχνικές για
την επίλυση
προβληµάτων

 
 

 Μετά από τη συνεχή επικοινωνία µε το χρήστη προκύπτει το έγγραφο 

απαιτήσεων. Το συγκεκριµένο έγγραφο περιέχει όλες τις απαιτήσεις του συστήµατος 

καθώς και όλες τις λειτουργίες που επιτελεί µε τρόπο κατανοητό ώστε να µπορεί να 

τις ελέγξει ο χρήστης για την ορθότητά τους. Η εφαρµογή χτίζεται πάνω σε αυτό το 

έγγραφο από τη στιγµή που ο χρήστης είναι σύµφωνος µε την τελική µορφή του. 

Είναι απαραίτητη η σωστή ανάπτυξη του εγγράφου των απαιτήσεων πριν από την 

έναρξη της υλοποίησης της εφαρµογής. 
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 2.1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Το έγγραφο απαιτήσεων της συγκεκριµένης εφαρµογής παρουσιάζει τόσο τη ροή του 

προγράµµατος, όσο και τη σύνδεση του µε το χρήστη µέσω της διεπαφής. 

 

2.1.1 Στόχος της εφαρµογής 

 

Στόχος της εφαρµογής είναι η καταγραφή των προσφορών των πρακτορείων, η 

αξιολόγησή τους, καθώς και η διαχείριση των αιτηµάτων για τις εκδροµές-ασκήσεις 

των τµηµάτων του ΑΠΘ. Η εφαρµογή προορίζεται για το Τµήµα Προµηθειών του 

ΑΠΘ µε σκοπό να διευκολύνει την εργασία του προσωπικού της Υπηρεσίας. Η 

ανάλυση απαιτήσεων έγινε σε συνεργασία µε τον κ. Απόστολο Χατζητριανταφύλλου, 

τον χρήστη της εφαρµογής. 

Η εφαρµογή διαχειρίζεται τις εκδροµές-ασκήσεις από την κατάθεση των προσφορών 

συµµετοχής των εταιρειών µέχρι και την έγκριση των τελικών ποσών από την 

Πρυτανεία και την Οικονοµική Επιτροπή. 

2.1.2 Σύντοµη περιγραφή της διαδικασίας 

 

Το πρώτο στάδιο είναι η καταγραφή των προσφορών από τις εταιρείες και η 

αξιολόγησή τους, βάση κριτηρίων. 

 Για την καταγραφή και διαχείριση των αιτηµάτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

ύπαρξη των ακόλουθων δεδοµένων: 

 

 ο συνολικός προϋπολογισµός (αριθµός απόφασης της πρυτανείας και 

ηµεροµηνία) 

 το πλαφόν ανά σχολή 

 το ποσό της συµπληρωµατικής πίστωσης για την κάλυψη επιµέρους δαπανών 

(χρησιµοποιείται για έγκριση συµπληρωµατικής πίστωσης είτε για επιπλέον φοιτητές 

είτε για επιπλέον χλµ). Το ποσό αυτό είναι κοµµάτι του συνολικού προϋπολογισµού. 

 το ποσό που αποδίδεται ως αποζηµίωση για τη διανυκτέρευση των φοιτητών 

 το είδος των λεωφορείων που παρέχονται από το πρακτορείο (χωρητικότητα 

λεωφορείων)  
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 η τιµολόγηση των λεωφορείων ανάλογα µε τη χιλιοµετρική απόσταση που θα 

διανύσουν τον αριθµό θέσεων που διαθέτουν και τον αριθµό των ηµερών της 

εκδροµής. 

 

Το διάγραµµα ροής ξεκινά µε την εισαγωγή του αιτήµατος για την εκδροµή-άσκηση. 

Ο υπεύθυνος προβαίνει σε κοστολόγηση του αιτήµατος ανάλογα µε το είδος και τον 

αριθµό των λεωφορείων, τα χιλιόµετρα που θα διανύσουν (τα συνολικά ή τα 

ηµερήσια), το συνολικό αριθµό των ηµερών της εκδροµής (µισή µέρα η ελάχιστη 

διάρκεια) καθώς και το συνολικό αριθµό των ατόµων που θα λάβουν µέρος στην 

εκδροµή. 

Σε αυτή τη φάση λαµβάνεται επίσης υπόψη και η συνολική αποζηµίωση για τη 

διανυκτέρευση κάθε φοιτητή. 

 

Μετά το πέρας της κοστολόγησης γίνεται έλεγχος για το αν το ποσό βρίσκεται εντός 

ή εκτός πλαφόν και κατά πόσο. Υπάρχει περίπτωση να εγκριθεί κοστολόγηση η οποία 

υπερβαίνει το πλαφόν. Το επιπλέον ποσό δύναται να καλυφθεί από το συνολικό 

προϋπολογισµό.  

Τελικά το αίτηµα µε επισυναπτόµενη την ανάλυση κόστους αποστέλλεται προς την 

πρυτανεία. Η κατάσταση ενός αιτήµατος µπορεί να είναι µία από τις ακόλουθες τρεις: 

 

 υπό έγκριση 

 εγκρίθηκε  

 απορρίφθηκε (µε αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης) 

 

Με την έγκριση του αιτήµατος λαµβάνεται ως νέο δεδοµένο το ποσό που τελικά 

εγκρίθηκε (µπορεί να διαφέρει από το ποσό της κοστολόγησης), και γίνεται η 

ανάλυση του αιτήµατος που έχει εγκριθεί σε κινήσεις. Πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα κατακερµατισµού ενός αιτήµατος σε πολλές κινήσεις καθώς και η 

δυνατότητα επανάληψης της ίδιας κίνησης πολλές φορές. Σε αυτό το σηµείο τονίζεται 

και η ανάγκη πρόβλεψης της δυνατότητας εκχώρησης εντάλµατος προπληρωµής ως 

απάντηση σε κάποιο εισερχόµενο αίτηµα. 

 

Μετά το πέρας της εκδροµής-άσκησης λαµβάνεται το τιµολόγιο από το πρακτορείο 

µαζί µε τις βεβαιώσεις των καθηγητών που επιβεβαιώνουν την πραγµατοποίηση της 
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εκδροµής-άσκησης (ή και µιας κίνησης). Μια κίνηση µπορεί να χρειαστεί παραπάνω 

από µία βεβαιώσεις ανάλογα µε τον αριθµό των συνοδών και άρα ανάλογα και µε τον 

αριθµό των λεωφορείων. 

Το τιµολόγιο προωθείται στην οικονοµική υπηρεσία και την πρυτανεία και εγκρίνεται 

το ποσό απόδοσης. Το ποσό απόδοσης επισυνάπτεται στα τιµολόγια.  

 

Τέλος σηµαντική είναι και η περίπτωση που για κάποιους λόγους αυξάνεται το 

συνολικό κόστος της κίνησης είτε λόγω της συµµετοχής περισσοτέρων φοιτητών, είτε 

λόγω του ότι η εκδροµή κάλυψε περισσότερα χιλιόµετρα. Για την κάλυψη των 

επιµέρους δαπανών υπάρχει η συµπληρωµατική πίστωση η οποία τίθεται σε 

εφαρµογή µε την κατάλληλη αιτιολόγηση. 

Τονίζεται ότι η συµπληρωµατική πίστωση χρησιµοποιείται µόνο αν δεν µπορεί να 

γίνει τροποποίηση του αιτήµατος ώστε να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες του 

αιτήµατος. 

 

2.1.3 ∆ιάγραµµα ροής της εφαρµογής: 
 

∆εδοµένα 

Συνολικός Προϋπολογισµός 

Πλαφόν ανά σχολή 

Αποζηµίωση ανά φοιτητή  

 

Είσοδος 

Στοιχεία πρακτορείων (άνοιγµα διαγωνισµού) 

Στοιχεία αιτηµάτων (άνοιγµα αιτήµατος και συµπλήρωση κινήσεων) 

Στοιχεία επιµέρους κινήσεων 

 

Υπολογισµοί 

Συναρτήσεις αξιολόγησης προσφορών πρακτορείων 

Οικονοµικά στοιχεία εκδροµής-άσκησης (κοστολόγηση) 

Συσχέτιση οικονοµικών στοιχείων εκδροµής µε το πλαφόν και το συνολικό 

προϋπολογισµό 
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Συσχέτιση συµπληρωµατικής πίστωσης µε το ολικό ποσό της πίστωσης και µε το 

συνολικό προϋπολογισµό  

Χρηµατικά εντάλµατα 

 

Έξοδος 

Κατάσταση µε στοιχεία κοστολόγησης από το πρακτορείο 

Κατάσταση αξιολόγησης πρακτορείων 

Κατάσταση συγκεντρωτικών κινήσεων αιτήµατος 

Κατάσταση αιτηµάτων και κινήσεων τµήµατος 

Κατάσταση του πλαφόν ανά τµήµα και των ποσών που έχουν αποδοθεί 

Κατάσταση τιµολογίων κινήσεων 

Κατάσταση συµπληρωµατικών πιστώσεων 
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2.1.4         Σχεδιασµός της διεπαφής της εφαρµογής µε το χρήστη 
 

Η διεπαφή ορίζει το σχηµατικό περιβάλλον από το οποίο αποτελείται η εφαρµογή και 

χρησιµοποιεί ο χρήστης σύµφωνα µε τις ανάγκες του και τις απαιτήσεις. Στη 

Microsoft Access δίνονται δύο δυνατότητες για τη διεπαφή οι οποίες είναι οι φόρµες 

και οι αναφορές. Οι φόρµες δίνουν τη δυνατότητα για την εισαγωγή των δεδοµένων 

στο σύστηµα και εποµένως στη βάση δεδοµένων, ενώ οι αναφορές οµαδοποιούν τα 

δεδοµένα και τα εµφανίζουν σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια και εποµένως είναι 

δυνατή και η εκτύπωσή τους. 

2.1.5         Φόρµες εισαγωγής στοιχείων 

2.1.5.1 Εισαγωγή πρακτορείων 

Στοιχεία σχετικά µε τα πρακτορεία 

 Στοιχεία πρακτορείου 

 Στοιχεία υπευθύνου 

 Λεωφορεία (είδος, τιµές ανά χλµ) 

 

Τα στοιχεία των πρακτορείων θα περνάνε ανά διακήρυξη. 

 

Υπάρχει µία απαραίτητη συµπληρωµατική φόρµα που θα καλύψει τις ανάγκες της 

αξιολόγησης των προσφορών: 

 

2.1.5.2 ∆ελτίο Ελέγχου Προσφορών 

 Θέσεις λεωφορείου 

 Τιµή λεωφορείου µισής ηµέρας 

 Τιµή λεωφορείου µιας ηµέρας µε λιγότερα από 150χλµ 

 Τιµή λεωφορείου µιας ηµέρας µε 151-250χλµ 

 Τιµή λεωφορείου µιας ηµέρας µε 251-350χλµ 

 Τιµή λεωφορείου µιας ηµέρας µε 351-450χλµ 

 Τιµή λεωφορείου µιας ηµέρας µε περισσότερα από 451χλµ 

 Τιµή λεωφορείου πλέον ηµέρας µε λιγότερα από 150χλµ 
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 Τιµή λεωφορείου πλέον ηµέρας µε 151-250χλµ 

 Τιµή λεωφορείου πλέον ηµέρας µε 251-350χλµ 

 Τιµή λεωφορείου πλέον ηµέρας µε 351-450χλµ 

 Τιµή λεωφορείου πλέον ηµέρας µε περισσότερα από 451χλµ 

 

Πρόκειται για ένα τυποποιηµένο δελτίο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι 

προσφορές που έχουν κατατεθεί από τα πρακτορεία και βάση των τιµών που έχουν 

προταθεί προκύπτει η Τελική Βαθµολογία. Η Τελική Βαθµολογία είναι το πηλίκο της 

Συνολικής Τεχνικής Βαθµολογίας προς τη Συνολική Μέση Τιµή που έχουν 

προσφέρει. 

 

Σηµείωση: Για να κατακυρωθεί η τελική σύµβαση στην εταιρεία που 

µειοδότησε, γίνεται έλεγχος για το αν έχει περάσει από το Ε. Σ. Ρ.  

 

2.1.5.3 Επιλογή Πρακτορείου Από ∆ιαγωνισµό 

 Επιλογή πρακτορείου από λίστα 

 

2.1.5.4 Εισαγωγή τµηµάτων-σχολών 

 Στοιχεία σχολής-τµήµατος 

 Οικονοµικά στοιχεία της σχολής (προϋπολογισµός, συµπληρωµατική 

πίστωση) 

 Οικονοµικά στοιχεία που σχετίζονται µε κάθε τµήµα (πλαφόν) 

 

Τα στοιχεία αυτά θα εισάγονται ανά έτος στην εφαρµογή, αν και πρακτικά µπορεί να 

ισχύουν και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

2.1.5.5 Αλλαγή του ΦΠΑ 

 

 ∆υνατότητα αλλαγής του ΦΠΑ.  
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2.1.5.6 Εισαγωγή αιτήµατος 

 Τµήµα-Σχολή 

 Αριθµός Πρωτοκόλλου Αιτήµατος 

 Εξάµηνο 

 Σχόλια - Παρατηρήσεις 

 Έγκριση Αιτήµατος (Κατάσταση Έγκρισης Αιτήµατος) 

 Αριθµός Έγκρισης Αιτήµατος 

 

2.1.5.7 Ανάλυση κινήσεων-κοστολόγηση ανά αίτηµα 

 Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης για κάθε κίνηση 

 Προορισµός Κίνησης 

 Περιγραφή κίνησης 

 Αριθµός ηµερών 

 Αριθµός και είδος λεωφορείων 

 Αριθµός ατόµων 

 Αριθµός συνολικών χλµ 

 Αριθµός χλµ ανά ηµέρα 

 Κοστολόγηση κάθε κίνησης ξεχωριστά (αυτόµατη κοστολόγηση) 

 Χρηµατικά εντάλµατα 

 Αποζηµίωση φοιτητών (κατάσταση αποζηµίωσης) 

 Εντάλµατα προπληρωµής 

 Έγκριση Κίνησης 

 

Έλεγχος για πλαφόν (εντός ή εκτός πλαφόν και πόσο) σε περίπτωση που υπάρχει 

υπέρβαση του πλαφόν είναι δυνατό να καλυφθεί το ποσό από το συνολικό 

προϋπολογισµό 

Εγκρίθηκε ή όχι τελικά η κίνηση και γιατί 

Σε περίπτωση που το ποσό είναι υπό έγκριση τότε µπαίνει στο υπό έγκριση πεδίο της 

αναφοράς και µόνο στην περίπτωση που είναι αληθές το πεδίο της έγκρισης γίνεται η 

εισαγωγή στο πεδίο ποσό που εγκρίθηκε και άρα µειώνεται το ποσό του πλαφόν.  

 



 16

2.1.5.8 Εισαγωγή υπευθύνων ανά αίτηµα 

 Επώνυµο υπευθύνου 

 Όνοµα υπευθύνου 

 Θέση υπευθύνου 

 Τµήµα 

 Τηλέφωνο 

 

2.1.5.9 Τιµολόγια πρακτορείου 

 Αριθµός τιµολογίου 

 Κινήσεις στις οποίες αναφέρεται (ηµεροµηνία κίνησης κα) 

 Τελικό ποσό απόδοσης 

 Έγκριση κίνησης 

 

Ένα τιµολόγιο µπορεί να αναφέρεται σε πολλά αιτήµατα ή σε κάποιες κινήσεις 

διαφορετικών αιτηµάτων. Με άλλα λόγια: 

Σε ένα τιµολόγιο είναι δυνατό να περιέχονται κινήσεις που ανήκουν σε διαφορετικά 

αιτήµατα.  

Επιπλέον ένα αίτηµα µπορεί να καλύπτεται από περισσότερα του ενός τιµολόγια.  

 

Σε αυτή την καρτέλα συγκεντρώνονται επίσης οι βεβαιώσεις των υπευθύνων και 

συνδέονται µε τα τιµολόγια ώστε να πραγµατοποιηθεί η αποστολή τους στην 

οικονοµική υπηρεσία. 

 

Ανάγκη ύπαρξης συµπληρωµατικής πίστωσης (θα υπάρχει πρόβλεψη για εισαγωγή 

συµπληρωµατικής πίστωσης) 

 

2.1.5.10 Πρωτόκολλα Απόδοσης 

 Αριθµός πρωτοκόλλου 

 Συσχέτιση τιµολογίων µε τα πρωτόκολλα 
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2.2 Αναφορές 
 

2.2.1 Πρακτορεία 

 
 Στοιχεία επιχείρησης 

 Είδος λεωφορείων – Τιµές ανά χλµ και ηµέρες 

 Συγκριτικά στοιχεία για αξιολόγηση πρακτορείων (µέσος όρος)  

 

 

2.2.2 Συγκεντρωτική Κίνηση Αιτήµατος (αναλυτικά) 

 

 Ηµεροµηνία έναρξης-λήξης κίνησης 

 Περιγραφή κίνησης 

 Τµήµα 

 Προορισµός 

 Αριθµός ατόµων 

 Λίστα υπευθύνων ανά κίνηση 

 Προϋπολογισµός κίνησης 

 Ένταλµα προπληρωµής κίνησης 

 Έγκριση αιτήµατος 

 Σύνολο ηµερών  

 Σύνολο χλµ 

 Είδος λεωφορείων 

 Αριθµός τιµολογίου 

 Ποσό απόδοσης 

 

Η συγκεκριµένη συγκεντρωτική θα εµφανίζεται µε 3 διαφορετικές 

κατηγοριοποιήσεις, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία έναρξης (αύξουσα ταξινόµηση), 

σύµφωνα µε το όνοµα του τµήµατος και σύµφωνα µε το µήνα. Στην τελευταία 

συγκεντρωτική ο χρήστης θα πληκτρολογεί τον αριθµό του µήνα και θα εµφανίζονται 

οι καταστάσεις των κινήσεων οι οποίες περιέχουν το συγκεκριµένο µήνα. 
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2.2.3 Πλαφόν ανά τµήµα (συνολικό) 

 

 Τµήµα 

 Ποσό Πλαφόν 

 Υπό έγκριση ποσό (εκκρεµεί) 

 Ποσό που εγκρίθηκε  

 Υπέρβαση εγκρίσεων σε σχέση µε το πλαφόν 

 Ποσό που αποδόθηκε 

 Τυχόν υπέρβαση αποδόσεων σε σχέση µε το πλαφόν 

 Τυχόν υπέρβαση αποδόσεων σε σχέση µε τις εγκρίσεις 

 

2.2.4 Ποσά που δεσµεύτηκαν από την έγκριση συµπληρωµατικής πίστωσης 
(συνολικά, ανά τµήµα, για τις κινήσεις) 

 Όνοµα τµήµατος 

 Συµπληρωµατική πίστωση 

 Αριθµός τιµολογίου 

 

2.2.5 Ανάλυση υπευθύνων ανά τµήµα 

 Τµήµα 

 Τοµέας 

 Ονοµατεπώνυµο 

 Στοιχεία επικοινωνίας 

 

2.2.6 Εµφάνιση Τιµολογίου (µε αθροιστικά στοιχεία) 

 Αριθµός τιµολογίου 

 Τµήµα 

 Ηµεροµηνία έναρξης κίνησης 

 Προορισµός 

 Ηµέρες 



 19

 Χιλιόµετρα 

 Ποσό απόδοσης 

 Αιτιολόγηση 

 

Επιλέγεται ένα τιµολόγιο από όσα έχουν αποθηκευτεί για να αποσταλεί στην 

οικονοµική επιτροπή. 
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3. ER ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
 Μία βάση δεδοµένων προϋποθέτει τη δηµιουργία ενός ER διαγράµµατος 

(Entity-Relationship diagram) που σηµαίνει διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων. Το 

ER µοντέλο είναι ένα µέσο για τη γραφική αναπαράσταση των λογικών σχέσεων των 

οντοτήτων που προκύπτουν από µία βάση δεδοµένων. Οι οντότητες είναι τα πρόσωπα 

και τα ουσιαστικά της βάσης και καθορίζονται από κάποιες ιδιότητες που λέγονται 

πεδία. Σκοπός του διαγράµµατος είναι αρχικά να ξεχωριστούν οι οντότητες της βάσης 

δεδοµένων και έπειτα να διευκρινιστούν οι σχέσεις που προκύπτουν µεταξύ τους. 
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3.1 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Η οντότητα ΣΧΟΛΕΣ αναφέρεται σε όσες σχολές µπορούν να συµµετέχουν 

στους διαγωνισµούς. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η σχολή είναι το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τα χαρακτηριστικά που αφορούν αυτή την 

οντότητα είναι τα παρακάτω: 

ΚωδικόςΣχολής: κύριο κλειδί, αύξων αριθµός που παίρνει µοναδική τιµή για κάθε 

σχολή. 

ΌνοµαΣχολής: το όνοµα της σχολής. Το πεδίο παίρνει ως προεπιλεγµένη τιµή το 

ΑΠΘ. 

ΣυνΠροϋπολογισµός: ο προϋπολογισµός του ΑΠΘ. Ποσό που ορίζεται από την 

οικονοµική επιτροπή του ΑΠΘ και αναφέρεται σε ένα χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερου ή ίσου του ενός έτους. Οι εκδροµές που αναλαµβάνει το Πανεπιστήµιο 

πρέπει να βρίσκονται µέσα το όριο του συνολικού προϋπολογισµού. 

ΑριθµόςΑπΠρυτανείας:αριθµός απόφασης της πρυτανείας ο οποίος αναφέρεται στον 

προϋπολογισµό. 

Ηµεροµηνία: η ηµεροµηνία στην οποία βγήκε ο προϋπολογισµός. 

ΣυµπληρωµατικήΠίστωση: το συγκεκριµένο πεδίο αναφέρεται σε ένα 

συµπληρωµατικό ποσό το οποίο καλύπτει επιπλέον δαπάνες που υπερβαίνουν το 

συνολικό προϋπολογισµό. Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις που αριθµός των 

φοιτητών σε µία εκδροµή, υπερβεί τον προβλεπόµενο ή σε περιπτώσεις που χρειαστεί 

η κάλυψη περισσοτέρων χιλιοµέτρων. Παροµοίως, οι επιµέρους συµπληρωµατικές 

πιστώσεις των εκδροµών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό της συνολικής 

συµπληρωµατικής πίστωσης. 

 

 Η οντότητα ΤΜΗΜΑΤΑ αναφέρεται σε όλα τα τµήµατα του ΑΠΘ τα οποία 

λαµβάνουν µέρος στους διαγωνισµούς για ορισµένες εκδροµές. Στο τέλος βγαίνουν 

αθροιστικά και συγκριτικά στοιχεία για κάθε τµήµα που δηλώνει τα ποσά που έχουν 

δαπανηθεί. Κάθε σχολή µπορεί να έχει πολλά τµήµατα ενώ τα τµήµατα ανήκουν σε 

µία µόνο σχολή. Εποµένως η σχέση στις ΣΧΟΛΕΣ µε τα ΤΜΗΜΑΤΑ είναι  1 προς 

πολλά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτής της οντότητας είναι τα παρακάτω: 

ΚωδικόςΤµήµατος: κύριο κλειδί, αύξων αριθµός. 
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ΚωδικόςΣχολής: ξένο κλειδί για την οντότητα ΣΧΟΛΕΣ. ∆ηλώνεται η σχέση 

ανάµεσα στις ΣΧΟΛΕΣ και στα ΤΜΗΜΑΤΑ. 

ΌνοµαΤµήµατος: το όνοµα του τµήµατος που συµµετέχει σε διαγωνισµό 

Πλαφόν: πεδίο που σχετίζεται µε κάθε τµήµα και αναφέρεται στο µέγιστο οικονοµικό 

ποσό που έχει στη διάθεσή του κάθε τµήµα για να ξοδέψει. Τα τελικά αθροιστικά 

στοιχεία συγκρίνονται µε αυτό το πλαφόν. 

 

 Η οντότητα ΑΙΤΗΜΑ αναφέρεται σε όλα τα αιτήµατα που έχουν κατατεθεί 

στους διαγωνισµούς. Το αίτηµα εξετάζεται από την επιτροπή της πρυτανείας και 

αποφασίζεται η έγκριση του. Το κάθε αίτηµα το ορίζει ένα και µοναδικό τµήµα ενώ 

παράλληλα ένα τµήµα µπορεί να ορίσει παραπάνω του ενός αιτήµατα. Εποµένως η 

σχέση ΤΜΗΜΑΤΑ-ΑΙΤΗΜΑ είναι 1 προς πολλά. 

Τα πεδία τους αιτήµατος είναι τα παρακάτω: 

ΚωδικόςΑιτήµατος: κύριο κλειδί, αύξων αριθµός 

ΑριθµόςΠρωτοκόλλου: ο αριθµός του πρωτοκόλλου στο οποίο ανήκει το αίτηµα. Τη 

στιγµή που κατατίθεται το αίτηµα στο διαγωνισµό, ανήκει σε ένα ορισµένο 

πρωτόκολλο στον οποίο αριθµό καταγράφεται ένας κωδικός και η ηµεροµηνία. 

ΚωδικόςΤµήµατος: ξένο κλειδί για την οντότητα ΤΜΗΜΑΤΑ 

Εξάµηνο: αναγράφεται ποιο εξάµηνο του τµήµατος αφορά το συγκεκριµένο αίτηµα. 

ΈγκρισηΑιτήµατος: το κάθε αίτηµα µπορεί να βρίσκεται σε 3 διαφορετικές 

καταστάσεις.  Πρώτη είναι η κατάσταση “υπό έγκριση” στην οποία βρίσκεται το 

αίτηµα τη στιγµή της δηµιουργίας του. Μετά το πέρας του διαγωνισµού θα 

αποφασιστούν οι δύο υπόλοιπες καταστάσεις που είναι η έγκριση ή η απόρριψη. Στην 

έγκριση είναι πλέον δυνατή η ανάλυση του αιτήµατος στις επιπλέον κινήσεις 

εκδροµές καθώς και η κοστολόγησή του. Με την απόρριψη του αιτήµατος δεν 

συµπληρώνεται τίποτα. Στο τέλος όλης της διαδικασίας όλα τα αιτήµατα φεύγουν 

από την κατάσταση “υπό έγκριση” και διαµορφώνονται τα κατάλληλα αθροιστικά 

στοιχεία. 

ΑριθµόςΈγκρισης: σε περίπτωση που το αίτηµα έχει εγκριθεί είναι δυνατή η 

αναγραφή του συγκεκριµένου πεδίου και αναφέρεται στον κωδικό έγκρισης που δίνει 

ο χρήστης. 

Σχόλια: προαιρετικά σχόλια που ίσως δώσει ο χρήστης. 
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 Στην οντότητα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ είναι δυνατή η καταγραφή όλων των 

υπεύθυνων που συµµετέχουν στις εκδροµές. Οι υπεύθυνοι καθορίζονται µοναδικά 

από το αίτηµα που υποβάλλεται στο τµήµα προµηθειών. Ένα αίτηµα µπορεί να 

απασχολήσει πολλούς υπεύθυνους εποµένως η σχέση ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ είναι 

1 προς πολλά. 

∆ίνονται επιπλέον στοιχεία για τον κάθε υπεύθυνο που φαίνονται παρακάτω: 

ΚωδικόςΥπευθύνου: κύριο κλειδί, αύξων αριθµός µοναδικός για κάθε υπεύθυνο. 

Επώνυµο: το επώνυµο του υπεύθυνου. 

Όνοµα: το όνοµα του υπεύθυνου. 

Θέση: η θέση του υπεύθυνου. 

Τµήµα: το τµήµα στο οποίο ανήκει ο υπεύθυνος. 

Τηλέφωνο: το τηλέφωνο του υπεύθυνου. 

ΚωδικόςΑιτήµατος: ξένο κλειδί για την οντότητα ΑΙΤΗΜΑ. 

 

 Η οντότητα ΚΙΝΗΣΕΙΣ είναι η πιο ουσιαστική της εφαρµογής. Αναφέρεται 

στις κινήσεις εκδροµές που πραγµατοποιούνται από το ΑΠΘ και δίνονται επιµέρους 

στοιχεία ώστε να γίνει δυνατή η κοστολόγηση της κάθε κίνησης ξεχωριστά. Οι 

κινήσεις γενικότερα µπορεί να είναι πάρα πολλές στον αριθµό ενώ επίσης είναι 

δυνατή η επανάληψη µίας κίνησης. Τέλος όλες οι κινήσεις συγκεντρώνονται σε 

αρκετές καταστάσεις ώστε να υπάρχει µία γενική εποπτεία όλης της διαδικασίας. Το 

κάθε αίτηµα χωρίζεται σε πολλές και διαφορετικές κινήσεις ενώ µία κίνηση 

καθορίζεται από ένα µοναδικό αίτηµα. Η σχέση ΑΙΤΗΜΑ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ είναι 1 προς 

πολλά. 

Τα πεδία της οντότητας ΚΙΝΗΣΕΙΣ φαίνονται παρακάτω: 

ΚωδικόςΚίνησης: κύριο κλειδί, αύξων αριθµός που δίνεται από το πρόγραµµα και 

είναι µοναδικός για κάθε κίνηση. 

ΚωδικόςΑιτήµατος: ξένο κλειδί για την οντότητα ΑΙΤΗΜΑ. 

ΗµεροµηνίαΈναρξης: η ηµεροµηνία έναρξης της κάθε κίνησης ξεχωριστά. 

ΗµεροµηνίαΛήξης: η ηµεροµηνία λήξης της κάθε κίνησης. 

Προορισµός: ο προορισµός της κίνησης. Είναι ένα πεδίο κειµένου µέχρι 255 

χαρακτήρες γιατί υπάρχει περίπτωση να σηµειωθούν πολλές τοποθεσίες. 

ΠοσόΑπόδοσης: χρηµατικό ποσό που συµπληρώνεται από το χρήστη και αναφέρεται 

στη τελική κοστολόγηση της κίνησης. Υπάρχει η περίπτωση, το ποσό απόδοσης να 

είναι µεγαλύτερο από τον αρχικό προϋπολογισµό της κίνησης. Αυτό γίνεται µετά την 
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εκπλήρωση της κίνησης, ορίζεται από το πρακτορείο που πραγµατοποιεί την εκδροµή 

και συµβαίνει σε περίπτωση που καλυφθούν περισσότερα χιλιόµετρα ή γενικότερα 

συµβεί κάτι που αυξάνει τον γενικό προϋπολογισµό. Το συγκεκριµένο ποσό 

απόδοσης επισυνάπτεται µε τα τιµολόγια και αποστέλλεται στην οικονοµική 

υπηρεσία του ΑΠΘ. 

ΑριθµόςΑτόµων: ο αριθµός ατόµων που δηλώνουν συµµετοχή στην εκδροµή. 

ΑριθµόςΧλµ: ο συνολικός αριθµός χιλιοµέτρων της κίνησης που θα καλυφθεί. Σε 

περίπτωση που η κίνηση διαρκέσει περισσότερο από µία ηµέρα υπολογίζεται ο 

αριθµός χιλιοµέτρων ανά ηµέρα ώστε να είναι δυνατή η αρχική κοστολόγηση της 

κίνησης. 

ΑριθµόςΗµερών: ο αριθµός ηµερών της κίνησης. Η διάρκεια των κινήσεων χωρίζεται 

σε µισή ηµέρα που συµβολίζεται µε τον αριθµό 0.5, σε µία ηµέρα και σε πλέον 

ηµέρας που συµβολίζονται µε τον αντίστοιχο αριθµό. 

Σύνολο: αριθµητικό πεδίο που λαµβάνει ως προεπιλεγµένη τιµή τον αριθµό 1. Σε 

περίπτωση που η κίνηση επαναληφθεί πολλές φορές συµπληρώνεται σε αυτό το πεδίο 

ο αριθµός επανάληψης της κίνησης. Χρησιµοποιείται για την διευκόλυνση του 

χρήστη της εφαρµογής. 

ΑποζηµίωσηΦοιτητών: πεδίο για το χρηµατικό ποσό της αποζηµίωσης των φοιτητών. 

Αφορά σε κάποια επιπλέον έξοδα που προκύπτουν σε περίπτωση που χρειάζεται η 

διανυκτέρευση του φοιτητή. Αυτή η διανυκτέρευση συνήθως δεν υπερβαίνει τις δύο 

ηµέρες. 

ΈνταλµαΠροπληρωµής: πεδίο για το χρηµατικό ποσό του εντάλµατος προπληρωµής. 

Αφορά ποσό που πρέπει να προπληρωθεί πριν την διεκπεραίωση της εκδροµής όπως 

για παράδειγµα τα ναύλα των πλοίων. Επειδή η αποζηµίωση των φοιτητών είναι 

γενικά ένα µικρό αριθµητικό πεδίο και χρησιµοποιείται για τη διευκόλυνση του 

χρήστη, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις στο τέλος, στο ένταλµα προπληρωµής 

προστίθεται και η αποζηµίωση των φοιτητών και εµφανίζονται µαζί ως ένα πεδίο. 

ΣυµπληρωµατικήΠίστωση: αριθµητικό πεδίο που συµπληρώνεται µετά το πέρας της 

κίνησης και δηλώνει το ποσό της επιπλέον χρέωσης όπως σε περίπτωση κάλυψης 

περισσότερων χιλιοµέτρων ή χρησιµοποίησης περισσότερων λεωφορείων. 

Χρησιµοποιείται σε συγκεντρωτικές καταστάσεις και εµφανίζονται οι συνολικές 

συµπληρωµατικές πιστώσεις ανά τµήµα. 
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ΑριθµόςΤιµολογίου: ξένο κλειδί για την οντότητα ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ. Άλλωστε όλες οι 

κινήσεις µετά την πραγµατοποίησή τους µπαίνουν σε τιµολόγια για να σταλούν στην 

οικονοµική υπηρεσία. 

Αιτιολογία: πεδίο µεγάλου µήκους που περιέχει την αιτιολόγηση που σχετίζεται µε τη 

συµπληρωµατική πίστωση. Αναγράφεται ο λόγος που έχει υπερβεί η κοστολόγηση 

της κίνησης το συνολικό προϋπολογισµό. Αυτοί οι λόγοι µπορεί για παράδειγµα να 

είναι επιπλέον κάλυψη χιλιοµέτρων ή συµµετοχή περισσότερων ατόµων στην 

εκδροµή. 

ΠεριγραφήΚίνησης: πεδίο κειµένου µέχρι 255 χαρακτήρες που δίνει τη δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να γράψει κάποια παραπάνω σχόλια. 

ΛίσταΥπευθύνων: πεδίο κειµένου µέχρι 255 χαρακτήρες στο οποίο αναγράφονται οι 

βεβαιώσεις των υπεύθυνων που έχουν συµµετάσχει στην εκδροµή. Μετά το πέρας της 

κίνησης, αυτές οι βεβαιώσεις επισυνάπτονται µε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και 

στέλνονται στις επιτροπές του ΑΠΘ. 

ΈγκρισηΚίνησης: υπάρχει περίπτωση µία κίνηση να µην εγκριθεί λόγω 

προϋπολογισµού. Στο συγκεκριµένο πεδίο ο χρήστης συµπληρώνει αν έχει εγκριθεί η 

κίνηση ή όχι. Και φυσικά αφού δεν έχει εγκριθεί η κοστολόγηση της κίνησης δεν 

αθροίζεται στις τελικές καταστάσεις. 

 

 Η οντότητα ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ έχει µόνο τρία πεδία που φαίνονται παρακάτω. Τα 

τιµολόγια περιέχουν πολλές κινήσεις οι οποίες µπορεί να ανήκουν και σε διαφορετικά 

αιτήµατα. Η κάθε κίνηση µπαίνει σε ένα µοναδικό τιµολόγιο και στέλνεται στην 

οικονοµική επιτροπή. Εποµένως η σχέση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ είναι 1 προς 

πολλά. 

Τα πεδία των τιµολογίων φαίνονται παρακάτω: 

ΑριθµόςΤιµολογιου: κύριο κλειδί, πεδίο κειµένου που περιέχει το µοναδικό αριθµό 

τιµολογίου. 

ΑριθµόςΠρωτοκόλλου: ξένο κλειδί για την οντότητα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ. 

Αιτιολόγηση: Πεδίο που αναφέρεται στην αιτιολόγηση έκδοσης του τιµολογίου. 

Είναι προαιρετικό και εµφανίζεται στο τέλος της έκδοσης του τιµολογίου για την 

αποστολή του στην επιτροπή. 

 

 Η οντότητα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ οµαδοποιεί τα τιµολόγια, αποστέλλεται στην 

οικονοµική υπηρεσία και έχει τα παρακάτω πεδία. Η σχέση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ-
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ είναι 1 προς πολλά από τη στιγµή που τα πρωτόκολλα περιέχουν έναν 

αριθµό τιµολογίων ενώ ένα τιµολόγιο αναγράφεται σε ένα και µοναδικό πρωτόκολλο. 

Τα πεδία της οντότητας είναι τα παρακάτω: 

ΑριθµόςΠρωτοκόλλου: πεδίο κειµένου που αναφέρεται στον αριθµό πρωτοκόλλου 

που δίνει ο χρήστης. 

ΗµεροµηνίαΠοσού: η ηµεροµηνία απόδοσης του πρωτοκόλλου. 

 

 Η οντότητα ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ αναφέρεται στα πρακτορεία που συµµετέχουν 

στους αρχικούς διαγωνισµούς της επιτροπής ώστε να επιλεγεί το πιο συµφέρον 

οικονοµικά το οποίο θα αναλάβει όλες τις εκδροµές για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο του έτους. Υπάρχει επίσης η σπάνια περίπτωση να επιλεχθούν δύο 

πρακτορεία από το διαγωνισµό. 

Τα πεδία είναι τα παρακάτω: 

ΚωδικόςΠρακτορείου: κύριο κλειδί, αύξων αριθµός που δίνει το σύστηµα. 

ΕπωνυµίαΠρακτορείου: πεδίο χαρακτήρων στο οποίο αναγράφεται η επωνυµία του 

πρακτορείου. 

ΕπώνυµοΥπευθύνου: το επώνυµο του υπεύθυνου. 

ΌνοµαΥπευθύνου: το όνοµα του υπεύθυνου. 

∆ιεύθυνση: η διεύθυνση του πρακτορείου. 

Τηλέφωνο: το τηλέφωνο του πρακτορείου. 

Fax: το φαξ του πρακτορείου. 

ΤαχυδρΚώδικας: ο ταχυδροµικός κώδικας του πρακτορείου. 

Πόλη: η πόλη του πρακτορείου. 

ΑΦΜ: ο αριθµός φορολογικού µητρώου του πρακτορείου. 

∆ΟΥ: η εφορία στην οποία ανήκει το πρακτορείο. 

state: πεδίο που συµπληρώνεται µε ένα ναι ή όχι και δηλώνει αν το πρακτορείο έχει 

επιλεγεί από το διαγωνισµό. 

  

Η οντότητα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ_ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ αναφέρεται στις τιµές, 

προσφορές που δίνει το κάθε πρακτορείο στα λεωφορεία του, ανάλογα µε τις θέσεις 

του, µε τις χιλιοµετρικές αποστάσεις που θα καλυφθούν καθώς και τις µέρες που θα 

διαρκέσει η κάθε εκδροµή. Οι τιµές αυτές που καταγράφονται από το χρήστη 

περιλαµβάνονται στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και τίθενται στη διάθεση της 

επιτροπής. Σύµφωνα µε αυτά τα στατιστικά στοιχεία αποφασίζεται το πρακτορείο ή 
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τα πρακτορεία που θα αναλάβουν τις κινήσεις του ΑΠΘ. Κάθε πρακτορείο δίνει τις 

προσφορές για λεωφορεία τριών διαφορετικών θέσεων ενώ µία προσφορά ανήκει 

µοναδικά σε ένα πρακτορείο. Εποµένως η σχέση ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ- 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ_ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ είναι 1 προς πολλά. 

Τα πεδία της οντότητας φαίνονται παρακάτω: 

ΚωδικόςΛεωφορείου: κύριο κλειδί, αύξων αριθµός που δίνεται από το σύστηµα και 

είναι µοναδικός για κάθε λεωφορείο. 

ΚωδικόςΠρακτορείου: ξένο κλειδί για την οντότητα ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ. 

ΘέσειςΛεωφορείου: οι θέσεις που θα έχει το λεωφορείο. Συνήθως οι θέσεις 

λεωφορείων που προσφέρουν τα πρακτορεία είναι 30, 50 και 75. 

ΜισήΗµέρα: το κόστος του κάθε λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας µισής ηµέρας. 

ΜίαΜέρα150χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας µίας ηµέρας 

της οποίας η απόσταση είναι λιγότερη από 150 χιλιόµετρα. 

ΜίαΜέρα250χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας µίας ηµέρας 

της οποίας η απόσταση είναι µεταξύ των 151 και 250 χιλιοµέτρων. 

ΜίαΜέρα350χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας µίας ηµέρας 

της οποίας η απόσταση είναι µεταξύ των 251 και 350 χιλιοµέτρων. 

ΜίαΜέρα450χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας µίας ηµέρας 

της οποίας η απόσταση είναι µεταξύ των 351 και 450 χιλιοµέτρων. 

ΜίαΜέραΆνω451χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας µίας 

ηµέρας της οποίας η απόσταση είναι µεγαλύτερη των 450 χιλιοµέτρων. 

ΠλέονΜέρας150χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας 

µεγαλύτερης της µίας ηµέρας της οποίας η απόσταση ανά ηµέρα είναι λιγότερη από 

150 χιλιόµετρα. 

ΠλέονΜέρας250χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας 

µεγαλύτερης της µίας ηµέρας της οποίας η απόσταση ανά ηµέρα είναι µεταξύ των 

151 και 250 χιλιοµέτρων. 

ΠλέονΜέρας350χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας 

µεγαλύτερης της µίας ηµέρας της οποίας η απόσταση ανά ηµέρα είναι µεταξύ των 

251 και 350 χιλιοµέτρων. 

ΠλέονΜέρας450χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας 

µεγαλύτερης της µίας ηµέρας της οποίας η απόσταση ανά ηµέρα είναι µεταξύ των 

351 και 450 χιλιοµέτρων. 
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ΠλέονΜέραςΆνω451χλµ: το κόστος του λεωφορείου για µία κίνηση διάρκειας 

µεγαλύτερης της µίας ηµέρας της οποίας η απόσταση ανά ηµέρα είναι µεγαλύτερη 

των 450 χιλιοµέτρων. 

 

Η οντότητα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ_ΚΙΝΗΣΕΩΝ εξυπηρετεί τη σύνδεση των 

κινήσεων µε τα πρακτορεία και εποµένως µε τις τιµές που έχει δώσει το καθένα στα 

λεωφορεία του. Έτσι από τη στιγµή που ορίζεται στην κάθε κίνηση ο αριθµός και ο 

τύπος των λεωφορείων της, είναι δυνατή η αρχική κοστολόγησή της. Μία κίνηση 

µπορεί να έχει πολλά λεωφορεία ενώ ένα λεωφορείο µπορεί να πραγµατοποιήσει 

πολλές κινήσεις, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η συγκεκριµένη οντότητα 

είναι βοηθητική για το σωστό σχηµατισµό των σχέσεων ανάµεσα στις κινήσεις και 

στα λεωφορεία. Εποµένως δηµιουργούνται δύο διαφορετικές σχέσεις τύπου 1 προς 

πολλά που είναι η σχέση ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ_ΚΙΝΗΣΕΩΝ και η σχέση 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ_ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ_ΚΙΝΗΣΕΩΝ. 

Τα πεδία της είναι τα παρακάτω: 

ΚωδικόςΚίνησηςΛεωφορείου: κύριο κλειδί, αύξων αριθµός που δίνεται από το 

σύστηµα. 

ΚωδικόςΚίνησης: ξένο κλειδί για την οντότητα ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΚωδικόςΛεωφορείου: ξένο κλειδί για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ_ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ. 

 

Υπάρχουν επίσης και ο βοηθητικοί πίνακες ΕΓΚΡΙΣΗ_ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ, 

ΘΕΣΕΙΣ, ΦΠΑ και switchboard items. Ο πρώτος πίνακας που είναι 

ΕΓΚΡΙΣΗ_ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ περιέχει τις τρεις καταστάσεις που µπορεί να βρεθεί ένα 

αίτηµα και οι οποίες είναι ‘Ναι’, ‘Όχι’ και ‘Υπό Έγκριση’. ∆εν είναι δυνατή η 

τροποποίησή του και χρησιµοποιείται σε λίστες ή σε σύνθετα πλαίσια για τη 

διευκόλυνση του χρήστη. Ο πίνακας ΘΕΣΕΙΣ οµοίως περιέχει όλες τις δυνατές θέσεις 

που µπορεί να έχει ένα λεωφορείο που είναι 30, 50, 75. Τέλος ο πίνακας ΦΠΑ δίνει 

τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει το φόρο προστιθέµενης αξίας που 

χρησιµοποιείται στον αρχικό προϋπολογισµό των κινήσεων και ο switchboard items 

προορίζεται µόνο για τη δηµιουργία του κεντρικού µενού που εµφανίζεται στο 

χρήστη για να εκτελέσει τις λειτουργίες του. 



 29

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Η εφαρµογή υλοποιήθηκε µε το εργαλείο του Microsoft Access 2000 και µε 

τη βοήθεια της Visual Basic που προσφέρει η Access υλοποιήθηκαν κάποια 

επιµέρους χαρακτηριστικά όπως το κεντρικό µενού. Την εφαρµογή θα τη 

χρησιµοποιήσει ένα άτοµο από το Τµήµα Προµηθειών και χρειάζεται να είναι δυνατή 

η µετέπειτα τροποποίησή του. 

 

4.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στην έναρξη της εφαρµογής εµφανίζεται ένα κεντρικό µενού ώστε να 

διευκολυνθεί ο χρήστης στην εργασία του και αποφευχθούν τυχόν αθέµιτες αλλαγές 

οι οποίες µπορεί να τροποποιήσουν διαδικασίες της εφαρµογής. Το κεντρικό µενού 

εµφανίζεται παρακάτω. 

 
 

Το κεντρικό µενού υλοποιείται µε κώδικα σε Visual Basic και παίρνει τα 

δεδοµένα του από ένα πίνακα της εφαρµογής που ονοµάζεται switchboard items. Ο 

πίνακας περιέχει τα παρακάτω πεδία. 

SwitchboardID: πεδίο αριθµού 

ItemNumber: πεδίο αριθµού που µαζί µε το SwitchboardID αποτελούν το κύριο 

κλειδί του. 
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ItemText: πεδίο κειµένου που ορίζει τον τίτλο ή την επικεφαλίδα που µπαίνει στο 

µενού. 

Command: αριθµητικό πεδίο το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση µίας συγκεκριµένης 

εντολής και εποµένως µιας συγκεκριµένης λειτουργίας. 

Argument: πεδίο κειµένου που σχετίζεται µε το πεδίο Command και τη λειτουργία 

που επιτελεί. 

Το πεδίο Command λαµβάνει τιµές από 0 έως 9. Οι λειτουργίες του κάθε αριθµού 

δηλώνονται παρακάτω. 

Εντολή 0: δεν γίνεται καµία ενέργεια. 

Εντολή 1: εµφανίζεται ένας δεύτερος υποπίνακας ο οποίος καθορίζεται από τη τιµή 

που παίρνει το πεδίο Argument. 

Εντολή 2: ανοίγει µία συγκεκριµένη φόρµα στην οποία θα είναι δυνατή µόνο η 

προσθήκη δεδοµένων. Τα ήδη αποθηκευµένα δεδοµένα στη βάση δεδοµένων δεν θα 

εµφανίζονται στο χρήστη. Η συγκεκριµένη λειτουργία δεν χρησιµοποιείται στην 

εφαρµογή. 

Εντολή 3: ανοίγει µία φόρµα το όνοµα της οποίας αναγράφεται στο πεδίο Argument. 

Στη συγκεκριµένη φόρµα θα είναι δυνατή η προσθήκη νέων δεδοµένων και η 

εµφάνιση των ήδη αποθηκευµένων στη βάση για τυχόν τροποποιήσεις από το 

χρήστη. 

Εντολή 4: εµφανίζει µία έκθεση, report όπως ονοµάζεται στην Access. 

Εντολή 5: µε τη συγκεκριµένη επιλογή δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει 

το κεντρικό µενού που εµφανίζεται σύµφωνα µε τις επιλογές του. 

Εντολή 6: η εντολή αυτή προκαλεί την έξοδο από την εφαρµογή κλείνοντας τη βάση 

δεδοµένων. 

Εντολή 7: εκτελείται µία συγκεκριµένη µακροεντολή το όνοµα της οποίας 

αναγράφεται στο πεδίο Argument. 

Εντολή 8: εκτελείται κώδικας σε Visual Basic. Το όνοµα µε το οποίο είναι 

αποθηκευµένος ο κώδικας εµφανίζεται επίσης στο πεδίο Argument. 

Εντολή 9: ανοίγει µία αποθηκευµένη σελίδα της Access σύµφωνα µε το όνοµα που 

αναγράφεται στο πεδίο Argument. 

Οποιαδήποτε άλλη πληκτρολόγηση διαφορετικού αριθµού στο πεδίο Command 

προκαλεί την εµφάνιση µηνύµατος. 

Εποµένως ο πίνακας switchboard items εµφανίζεται παρακάτω.
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SwitchboardID ItemNumber ItemText Command Argument 
1 0 Κεντρικό Μενού Default 
1 1 Εισαγωγή Πρακτορείων 1 3 
1 2 Εισαγωγή Τµηµάτων 1 4 
1 3 Εισαγωγή Κινήσεων 1 5 
1 4 Συµπλήρωση Τιµολογίων 1 6 
1 5 ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 7 
1 6 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1 2 
1 7 ΕΞΟ∆ΟΣ 6  
2 0 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 0  
2 1 Στατιστικά Πρακτορείων 4 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
2 2 Τελικά Ποσά ανά Τµήµα 4 ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
2 3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ 1 8 
2 4 Λίστα Υπεύθυνων 4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
2 5 Συµπληρωµατική Πίστωση 4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
2 6 Τιµολόγια 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
2 7 Επιστροφή στο Κεντρικό 1 1 
3 0 Εισαγωγή Πρακτορείων 0  
3 1 Εισαγωγή Πρακτορείου 3 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
3 2 Εισαγωγή Προσφορών 3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ_ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
3 3 Επιλογή Πρακτορείου Από 3 ΕΠΙΛΟΓΗ_ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
3 4 Επιστροφή στο Κεντρικό 1 1 
4 0 Εισαγωγή Τµηµάτων 0  
4 1 Εισαγωγή Τµηµάτων- 3 ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 
4 2 Αλλαγή Του ΦΠΑ 3 ΦΠΑ 
4 3 Επιστροφή στο Κεντρικό 1 1 
5 0 Εισαγωγή Κινήσεων 0  
5 1 Εισαγωγή Αιτήµατος Κινήσεων 3 ΑΙΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
5 2 Εισαγωγή Υπεύθυνων Ανά 3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
5 3 Εύρεση Κινήσεων Και Αλλαγή 3 ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
5 4 Συγκεντρωτική Κινήσεων 3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ 
5 5 Συγκεντρωτική Κινήσεων Με 3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
5 6 Επιστροφή στο Κεντρικό 1 1 
6 0 Τιµολόγια 0  
6 1 Εισαγωγή Τιµολογίων 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
6 2 Συσχέτιση Τιµολογίου Ανά 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
6 3 Εισαγωγή Πρωτoκόλλου 3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
6 4 Συσχέτιση Τιµολογίων µε 3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
6 5 Επιστροφή στο Κεντρικό 1 1 
7 0 ∆ιαγραφές ∆εδοµένων 0  
7 1 ∆ιαγραφή Αιτήµατος 3 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
7 2 ∆ιαγραφή Πρακτορείου 3 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
7 3 Επιστροφή στο Κεντρικό 1 1 
8 0 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ 0  
8 1 Συγκεντρωτική Κινήσεων Ανά 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑ 
8 2 Συγκεντρωτική Κινήσεων Ανά 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
8 3 Συγκεντρωτική Κινήσεων Ανά 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
8 4 Επιστροφή στο Κεντρικό 1 2 
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4.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΝΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

Σύµφωνα µε τον πίνακα, το αρχικό µενού υποδοχής είναι 

•Εισαγωγή Πρακτορείων 

•Εισαγωγή Τµηµάτων 

•Εισαγωγή Κινήσεων 

•Συµπλήρωση Τιµολογίων 

•∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

•ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

•ΕΞΟ∆ΟΣ 

Η επεξήγηση της κάθε επιλογής φαίνεται παρακάτω 

 

4.2.1 Εισαγωγή Πρακτορείων 
Επιτρέπει την εισαγωγή νέων πρακτορείων που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, την 

εισαγωγή των προσφορών-λεωφορείων που αναλαµβάνει το καθένα καθώς και η 

τροποποίηση των ανωτέρων στοιχείων σε περίπτωση λάθους. Με το πάτηµα αυτής 

της επιλογής εµφανίζεται το παρακάτω µενού. 

•Εισαγωγή Πρακτορείου 

•Εισαγωγή Προσφορών Πρακτορείου 

•Επιλογή Πρακτορείου Από ∆ιαγωνισµό 

•Επιστροφή στο Κεντρικό Μενού 

 

Με την επιλογή Εισαγωγή Πρακτορείου εµφανίζεται η φόρµα 
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στην οποία είναι δυνατή η καταγραφή των στοιχείων ενός νέου πρακτορείου και η 

τροποποίηση τους. Η συµπλήρωση της επωνυµίας του πρακτορείου είναι 

υποχρεωτική. 

 

Με την επιλογή Εισαγωγή Προσφορών Πρακτορείου εµφανίζεται η φόρµα 
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στην οποία καταγράφονται οι προσφορές. Εµφανίζονται όλα τα πρακτορεία που 

έχουν αποθηκευτεί στη βάση από την προηγούµενη φόρµα. Γίνεται αρχικά η επιλογή 

του πρακτορείου από ένα πεδίο λίστας και στη συνέχεια ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να αποθηκεύσει τις προσφορές. Το πεδίο Θέσεις Λεωφορείου παίρνει 

τρεις διαθέσιµες τιµές που είναι 30, 50,75. Στη συγκεκριµένη φόρµα δεν είναι δυνατή 

η αλλαγή των στοιχείων του πρακτορείου όπως η επωνυµία κτλ. Γι αυτό το λόγο αυτά 

τα πεδία εµφανίζονται σε γκρι φόντο. Με την κατάλληλη επιλογή της επωνυµίας από 

τη λίστα, παρουσιάζεται το εκάστοτε πρακτορείο που χρειάζεται ο χρήστης. 

 

Η Επιλογή Πρακτορείου Από ∆ιαγωνισµό 

 
περιέχει ένα σύνθετο πλαίσιο µε όλα τα πρακτορεία (πιο συγκεκριµένα µε τις 

επωνυµίες των πρακτορείων) και ο χρήστης αφού αναζητήσει ή συµπληρώσει το 

ζητούµενο πρακτορείο το επιλέγει ως αυτό που θα συµµετέχει στις κινήσεις του 

ΑΠΘ. 

 

Τέλος η Επιστροφή στο Κεντρικό Μενού µεταβαίνει το χρήστη στο αρχικό µενού 

υποδοχής. 

4.2.2 Εισαγωγή Τµηµάτων 
Επιτρέπει την εισαγωγή των τµηµάτων που εισάγουν ένα αίτηµα καθώς και τη 

συµπλήρωση των οικονοµικών ποσών που διατίθενται από το ΑΠΘ. Οι επιλογές σε 

αυτή την κατηγορία είναι 

•Εισαγωγή Τµηµάτων-Οικονοµικών Στοιχείων 

•Αλλαγή Του ΦΠΑ 

•Επιστροφή στο Κεντρικό Μενού 
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Με την πρώτη επιλογή εµφανίζεται η φόρµα 

 
στην οποία ορίζεται αρχικά το όνοµα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης και είναι δυνατό να συµπληρωθεί ο συνολικός προϋπολογισµός και το 

ποσό της συµπληρωµατικής πίστωσης. Το τελευταίο ποσό χρησιµοποιείται για 

συµπλήρωση πρόσθετων δαπανών στις κινήσεις. Το άθροισµα των επιµέρους 

δαπανών σε κάθε κίνηση οφείλει να µην υπερβαίνει το αρχικό ποσό της 

συµπληρωµατικής πίστωσης. Επιπλέον στη συγκεκριµένη φόρµα συµπληρώνονται µε 

τα τµήµατα ενώ τους ανατίθεται το πλαφόν που έχουν στη διάθεση τους. 

 

Η επιλογή Αλλαγή Του ΦΠΑ απλά δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει το 

ποσοστό του ΦΠΑ. 

 
Το ΦΠΑ χρησιµοποιείται µόνο στην κοστολόγηση των κινήσεων είτε στο 

προϋπολογισµό τους, είτε στα ποσά απόδοσης. Στις προσφορές που δίνει το κάθε 

πρακτορείο και στους µέσους όρους που προκύπτουν από αυτές τις προσφορές δεν 

υπολογίζεται καθόλου το ΦΠΑ. 
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4.2.3 Εισαγωγή Κινήσεων 
Η επιλογή µας µεταφέρει πάλι σε ένα δεύτερο µενού στο οποίο εκτελούνται ο πιο 

σηµαντικές λειτουργίες της εφαρµογής. Ουσιαστικά εισάγονται τα αιτήµατα που 

µπαίνουν στο διαγωνισµό και χωρίζονται στις επιµέρους κινήσεις τους ενώ ορίζονται 

και οι υπεύθυνοι ανά αίτηµα. Επιπλέον µε κάποιες άλλες φόρµες είναι δυνατή η 

τροποποίηση ορισµένων πεδίων των κινήσεων καθώς και η παράσταση των πεδίων 

των κινήσεων µε τρόπο που διευκολύνει την εργασία του χρήστη. Το δευτερεύον 

µενού παρουσιάζεται παρακάτω και αναλύονται οι λειτουργίες του. 

•Εισαγωγή Αιτήµατος Κινήσεων 

•Εισαγωγή Υπευθύνων Ανά Αίτηµα 

•Εύρεση Κινήσεων Και Αλλαγή Λεωφορείων Ανά Κίνηση 

•Συγκεντρωτική Κινήσεων 

•Συγκεντρωτική Κινήσεων µε Προϋπολογισµό 

•Επιστροφή στο Κεντρικό Μενού 

 

Με την πρώτη επιλογή εµφανίζεται µία αρκετά µεγάλη φόρµα που φαίνεται 

παρακάτω
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Στη συγκεκριµένη φόρµα είναι δυνατή η συµπλήρωση όλων των πεδίων που 

ορίζονται από τα αιτήµατα. Στο πεδίο του τµήµατος και της έγκρισης υπάρχουν 

σύνθετα πλαίσια όπου εµφανίζονται όλα τα διαθέσιµα τµήµατα και οι τρεις 

διαφορετικές περιπτώσεις έγκρισης που παίρνει ένα αίτηµα αντίστοιχα. Κάθε αίτηµα 

χωρίζεται στις επιµέρους κινήσεις του οι οποίες και συµπληρώνονται στη 

δευτερεύουσα ενσωµατωµένη φόρµα. Συµπληρώνονται τα στοιχεία που είναι εξαρχής 

γνωστά στο χρήστη όπως οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης, ο προορισµός, τα άτοµα 

που συµµετέχουν, τα συνολικά χιλιόµετρα, οι ηµέρες, το σύνολο επανάληψης της 

κίνησης, η αποζηµίωση φοιτητών, το ένταλµα προπληρωµής και τέλος το βοηθητικό 

πεδίο περιγραφή κίνησης. Με την αναγραφή των συνολικών χιλιοµέτρων 

συµπληρώνεται αυτόµατα το πεδίο των χιλιοµέτρων ανά ηµέρα σε περίπτωση που η 

διάρκεια της κίνησης είναι µεγαλύτερη της µίας ηµέρας. Με την καταγραφή της 

κίνησης υπάρχει µία τρίτη φόρµα ακριβώς πιο κάτω στην οποία συµπληρώνονται τα 

λεωφορεία της. Στο σύνθετο πλαίσιο Θέσεις Λεωφορείου επιλέγονται οι θέσεις από 

τις αρχικά καταγεγραµµένες από τα πρακτορεία. Εµφανίζονται µόνο οι διαθέσιµες 

θέσεις από το πρακτορείο που έχει επιλεγεί από το διαγωνισµό και αυτοµάτως 

εµφανίζεται ακριβώς από δίπλα η επωνυµία του επιλεχθέν πρακτορείου. Με τη 

συµπλήρωση των ανωτέρω πεδίων είναι πλέον εφικτός ο υπολογισµός του 

προϋπολογισµού της κάθε κίνησης. Ο προϋπολογισµός αυτός θα βγει από τις 

προσφορές του αναγραφόµενου πρακτορείου αυξηµένος κατά το ΦΠΑ. Τέλος στη 

συγκεκριµένη φόρµα των αιτηµάτων και κινήσεων είναι δυνατή η τροποποίηση των 

στοιχείων. Αυτό γίνεται µε την εύρεση του αιτήµατος σύµφωνα µε τον αριθµό 

πρωτοκόλλου πατώντας το κουµπί της αναζήτησης. 

 

Με την Εισαγωγή Υπευθύνων Ανά Αίτηµα ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει 

τα ήδη αποθηκευµένα πρωτόκολλα στη βάση και έπειτα να συσχετίσει τους 

υπεύθυνους µε αυτά. Στην παρακάτω φόρµα φαίνεται πως είναι δυνατή η 

συµπλήρωση όλων των πεδίων που αφορούν την οντότητα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. Οι 

υπεύθυνοι ως λίστα εµφανίζονται σε µία έκθεση. 
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Με τρίτη επιλογή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει µία κίνηση 

σύµφωνα µε την ηµεροµηνία έναρξής της και κάνει µία οποιαδήποτε τροποποίηση σε 

όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε αυτή. Η φόρµα φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Οι δύο τελευταίες συγκεντρωτικές καταστάσεις παρέχουν στο χρήστη κάποια µαζικά 

στοιχεία που σχετίζονται µε το σύνολο των κινήσεων και έγιναν σύµφωνα µε κάποιες 

πρότυπες καταστάσεις που χρησιµοποιεί το Τµήµα Προµηθειών. Η πρώτη 

συγκεντρωτική µπορεί να τροποποιηθεί και εµφανίζεται παρακάτω
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Η δεύτερη συγκεντρωτική κατάσταση είναι παρόµοια µε την προηγούµενη µε 

τη µόνη διαφορά ότι παρέχει τον αρχικά υπολογιζόµενο από το σύστηµα 

προϋπολογισµό κάθε κίνησης. Ένα πρόσθετο πεδίο που εµφανίζεται στη 

συγκεντρωτική είναι ο αριθµός των λεωφορείων της κάθε κίνησης. Τέλος και στις 

δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις µπορούν να επιλεχθούν µόνο οι κινήσεις που 

γίνονται την ηµεροµηνία έναρξης που θα επιλέξει ο χρήστης. 

4.2.4 Συµπλήρωση Τιµολογίων 
Μετά το πέρας των εκδροµών, ο χρήστης οµαδοποιεί τις κινήσεις σε τιµολόγια για να 

τα στείλει στην οικονοµική υπηρεσία. Τα τιµολόγια µε τη σειρά τους οµαδοποιούνται 

σε πρωτόκολλα απόδοσης. Το µενού που εµφανίζεται είναι το παρακάτω. 

•Εισαγωγή Τιµολογίων 

•Συσχέτιση Τιµολογίου ανά Κίνηση 

•Εισαγωγή Πρωτοκόλλου Απόδοσης 

•Συσχέτιση Τιµολογίων µε Πρωτόκολλα Απόδοσης 

•Επιστροφή στο Κεντρικό Μενού 

 

Στη πρώτη φόρµα της εισαγωγής τιµολογίων συµπληρώνεται ο αριθµός του 

τιµολογίου και ακριβώς από δίπλα µπαίνει µία προαιρετική αιτιολόγηση για τα ποσά 

απόδοσης που αφορούν τη τελική χρηµατική απόδοση στις κινήσεις. Η φόρµα 

εµφανίζεται παρακάτω. 
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Με τη δεύτερη επιλογή εµφανίζεται όλη η λίστα των κινήσεων που έχει 

αποθηκεύσει ο χρήστης στη βάση δεδοµένων και έπειτα επιλέγει ή πληκτρολογεί το 

τιµολόγιο που έχει ήδη αποθηκεύσει στην προηγούµενη φόρµα. Η φόρµα φαίνεται 

παρακάτω
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Σε αυτή τη φόρµα µπορεί να συµπληρωθεί το ποσό απόδοσης της κίνησης που 

είναι και το τελικό κόστος της κίνησης. Η υπέρβαση του ποσού της κίνησης από τον 

αρχικό υπολογιζόµενο προϋπολογισµό δηλώνεται µε το πεδίο της συµπληρωµατικής 

πίστωσης και ακριβώς από δίπλα ο χρήστης µπορεί να γράψει την αιτιολόγηση αυτής 

της επιπλέον χρέωσης. Υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης κίνησης µε βάση την 

ηµεροµηνία έναρξης καθώς και το άνοιγµα της προηγούµενης φόρµας που αφορά τα 

τιµολόγια για οποιαδήποτε τροποποίηση ή συµπλήρωση της αιτιολόγησης που αφορά 

τα τιµολόγια. Με γκρίζο χρώµα παρουσιάζονται τα πεδία τα οποία δεν µπορούν να 

τροποποιηθούν. 

 

Οµοίως µε τα τιµολόγια, τα πρωτόκολλα καταχωρούνται σε µία ξεχωριστή 

φόρµα που εµφανίζεται µε την επιλογή Εισαγωγή Πρωτοκόλλου Απόδοσης και τέλος 

η οµαδοποίηση των τιµολογίων στα πρωτόκολλα γίνεται µε των επιλογή Συσχέτιση 

Τιµολογίων µε Πρωτόκολλα Απόδοσης. 

 

4.2.5 ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η συγκεκριµένη επιλογή χρησιµοποιείται µόνο στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει 

να διαγράψει κάποια αποθηκευµένα στοιχεία στη βάση δεδοµένων. Εµφανίζεται το 

παρακάτω µενού. 

•∆ιαγραφή Αιτήµατος  

•∆ιαγραφή Πρακτορείου 

•Επιστροφή στο Κεντρικό Μενού 

Ανάλογα µε τη επιλογή είναι δυνατή η διαγραφή είτε κάποιου πρακτορείου 

είτε κάποιου αιτήµατος. ∆ιαγράφοντας ένα πρακτορείο διαγράφονται αυτόµατα και 

όλες οι προσφορές που σχετίζονται µε αυτό και επίσης µε τη διαγραφή ενός 

αιτήµατος διαγράφονται και όλες οι συσχετιζόµενες κινήσεις του. 

4.2.6 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Οι εκθέσεις εµφανίζουν στοιχεία και πεδία της βάσης δεδοµένων 

κατηγοριοποιηµένα µε τρόπο που διευκολύνει την εργασία του χρήστη. Φυσικά δεν 

µπορεί να γίνει η οποιαδήποτε τροποποίηση στα δεδοµένα των εκθέσεων ενώ 

επιπλέον είναι δυνατή η εκτύπωσή της. Το µενού των εκθέσεων που εµφανίζεται 

φαίνεται παρακάτω. 
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•Στατιστικά Πρακτορείων 

•Τελικά Ποσά ανά Τµήµα 

•ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ 

•Λίστα Υπεύθυνων 

•Συµπληρωµατική Πίστωση ανά Τµήµα 

•Τιµολόγια 

•Επιστροφή στο Κεντρικό Μενού 

 

Η πρώτη επιλογή εµφανίζει όλα τα πρακτορεία που είναι αποθηκευµένα στη βάση 

δεδοµένων µαζί µε τις προσφορές τους. Η έκθεση φαίνεται παρακάτω
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

 Επωνυµία Πρακτορείου ΑΑΑ 

 Επώνυµο Fax 

 Όνοµα Τ.Κ. 

 ∆ιεύθυνση Πόλη 

 Τηλέφωνο ΑΦΜ 

 ΘέσειςΛεωφορείου 30 
 Μισής Ηµέρας 1,00 € 
 Μίας Ηµέρας 
  150χλµ 151-250χλµ 251-350χλµ 351-450χλµ Άνω 451χλµ 
 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 

 Πλέον Ηµέρας 

 150χλµ 151-250χλµ 251-350χλµ 351-450χλµ Άνω 451χλµ 

 7,00 € 8,00 € 9,00 € 1,00 € 2,00 € 
 ΘέσειςΛεωφορείου 50 
 Μισής Ηµέρας 33,00 € 
 Μίας Ηµέρας 
  150χλµ 151-250χλµ 251-350χλµ 351-450χλµ Άνω 451χλµ 
 44,00 € 55,00 € 66,00 € 77,00 € 88,00 € 

 Πλέον Ηµέρας 

 150χλµ 151-250χλµ 251-350χλµ 351-450χλµ Άνω 451χλµ 

 99,00 € 11,00 € 22,00 € 33,00 € 44,00 € 
 ΘέσειςΛεωφορείου 75 
 Μισής Ηµέρας 111,00 € 
 Μίας Ηµέρας 
  150χλµ 151-250χλµ 251-350χλµ 351-450χλµ Άνω 451χλµ 
 222,00 € 333,00 € 444,00 € 555,00 € 666,00 € 

 Πλέον Ηµέρας 

 150χλµ 151-250χλµ 251-350χλµ 351-450χλµ Άνω 451χλµ 

 777,00 € 888,00 € 999,00 € 12,00 € 13,00 € 

ΜΕΣΗ  ΜΕΣΗ  ΜΕΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΤΙΜΗ 1: ΤΙΜΗ 2: ΤΙΜΗ 3: 
 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ:67,258333333333 
 29,6 74,225 97,95 
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Οι προσφορές αυτές κατηγοριοποιούνται από τον υπεύθυνο και εξάγονται από 

το πρόγραµµα κάποιες µέσες τιµές που εµφανίζονται στο κάτω µέρος της έκθεσης. 

Αυτές οι τιµές είναι τα στατιστικά στοιχεία τα οποία προωθούνται στην οικονοµική 

επιτροπή. Οι πίνακες στους οποίους εισάγει ο υπεύθυνος τις προσφορές φαίνονται 

παρακάτω. 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

(ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΩΣ 6 ΩΡΕΣ) 

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΕΩΣ 150 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

1.1 30 Θέσεων   

1.2 50 Θέσεων   

1.3 75 Θέσεων   

 

Ο συγκεκριµένος πίνακας αφορά τις εκδροµές που έχουν διάρκεια µισής ηµέρας. Η 

τιµή της προσφοράς εξαρτάται µόνο από το µέγεθος του λεωφορείου. Από αυτό τον 

πίνακα εξάγεται η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 1 υπολογίζοντας τη τιµή της παράστασης ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 1 = 0,35x1.1 + 0,55x1.2 + 0,10x1.3. ∆ηλαδή η τιµή 1.1 η οποία αφορά τη 

προσφορά για το λεωφορείο 30 θέσεων πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 0,35 και 

οµοίως οι τιµές 1.2 και 1.3 µε τους συντελεστές 0,55 και 0,10 αντίστοιχα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ 

(ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΩΣ 12 ΩΡΕΣ) 

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  150 151-250 251-350 351-450 451 & άνω 

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ EURO 

  α1 α2 α3 α4 α5 

2.1 30 Θέσεων           

2.2 50 Θέσεων           

2.3 75 Θέσεων           
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Ο παραπάνω πίνακας περιέχει τις προσφορές για εκδροµές διάρκειας µίας ηµέρας. Οι 

προσφορές αυτές εξαρτώνται εκτός από το µέγεθος του λεωφορείου, από τα 

χιλιόµετρα κάλυψης της κίνησης. Στην αρχή εξάγονται κάποια επιµέρους ποσοστά 

που αφορούν αποκλειστικά τις θέσεις του λεωφορείου και έπειτα από αυτά προκύπτει 

η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2. 

2.1 = Σ(0,15xα1 + 0,35xα2 + 0,35xα3 + 0,10xα4 + 0,05xα5) ΘΕΣΕΙΣ 30 

2.2 = Σ(0,15xα1 + 0,35xα2 + 0,35xα3 + 0,10xα4 + 0,05xα5) ΘΕΣΕΙΣ 50 

2.3 = Σ(0,15xα1 + 0,35xα2 + 0,35xα3 + 0,10xα4 + 0,05xα5) ΘΕΣΕΙΣ 75 

Εποµένως ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2 = 0,35x2.1 + 0,55x2.2 + 0,10x2.3. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ 

(ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΕΩΣ 12 ΩΡΕΣ) 

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

  150 151-250 251-350 351-450 451 & άνω 

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΣΕ EURO

  α1 α2 α3 α4 α5 

3.1 30 Θέσεων           

3.2 50 Θέσεων           

3.3 75 Θέσεων           

 

Παροµοίως µε τον παραπάνω πίνακα, οι προσφορές εξαρτώνται τόσο από το µέγεθος 

του λεωφορείου όσο και από τα χιλιόµετρα διαδροµής. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

όµως εµφανίζονται στον πίνακα τα χιλιόµετρα ανά ηµέρα. Σύµφωνα µε αυτά τα 

χιλιόµετρα βγαίνει η µέση τιµή και κοστολογείται η κίνηση. Η µέση τιµή 

υπολογίζεται από τις προσφορές ανάλογα µε τις θέσεις των λεωφορείων που 

εµφανίζονται παρακάτω 

3.1 = Σ(0,15xα1 + 0,35xα2 + 0,35xα3 + 0,10xα4 + 0,05xα5) ΘΕΣΕΙΣ 30 

3.2 = Σ(0,15xα1 + 0,35xα2 + 0,35xα3 + 0,10xα4 + 0,05xα5) ΘΕΣΕΙΣ 50 

3.3 = Σ(0,15xα1 + 0,35xα2 + 0,35xα3 + 0,10xα4 + 0,05xα5) ΘΕΣΕΙΣ 75 

Εποµένως ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3 = 0,35x3.1 + 0,55x3.2 + 0,10x3.3. 
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Στο τέλος εξάγεται ο συνολικός µέσος όρος των τιµών ανά πρακτορείο ώστε 

να γίνει η σύγκριση για το πιο συµφέρουσα προσφορά. Από τις επιµέρους προσφορές 

που έχουν υπολογιστεί και εξαρτώνται από τη διάρκεια της κίνησης υπολογίζεται η 

συνολική µέση τιµή τους η οποία και εµφανίζεται στο κάτω µέρος της έκθεσης. 

 

Η επιλογή Τελικά Ποσά ανά Τµήµα φαίνεται παρακάτω. 

  

Περιλαµβάνει όλα τα τµήµατα που συµµετέχουν στους διαγωνισµούς και 

εξάγει ορισµένα συγκριτικά στοιχεία. Εµφανίζει αρχικά το πλαφόν του κάθε 

τµήµατος. Σε ξεχωριστή στήλη εµφανίζει το ποσό που εγκρίθηκε δηλαδή αθροίζει τις 

επιµέρους συσχετιζόµενες κινήσεις µε το τµήµα των οποίων το αίτηµα έχει εγκριθεί. 

Οµοίως και στο υπό έγκριση πεδίο µας ενδιαφέρουν µόνο οι κινήσεις που το αίτηµα 

τους βρίσκεται στο υπό έγκριση στάδιο. Υπάρχει επίσης και η περίπτωση στην οποία 

µία κίνηση από µόνη της δεν εγκρίνεται οπότε δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτά τα 

αθροιστικά στοιχεία. Παροµοίως µε τα παραπάνω προκύπτει το άθροισµα για τα 

ποσά απόδοσης των συνολικών κινήσεων του τµήµατος. Η Υπέρβαση Εγκρίσεων σε 

Σχέση µε Πλαφόν συµπληρώνεται µόνο στη περίπτωση που το υπό έγκριση ποσό 

υπερβαίνει το πλαφόν του τµήµατος. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει µε Υπέρβαση 

Αποδόσεων σε σχέση µε το Πλαφόν και Υπέρβαση Αποδόσεων σε σχέση µε τις 

Εγκρίσεις υπολογίζοντας τη διαφορά αποδόσεων µε πλαφόν και αποδόσεων µε 

εγκρίσεις αντίστοιχα µόνο στην περίπτωση που αυτή είναι θετική. Στο τέλος της 

έκθεσης εµφανίζονται τα αθροίσµατα για τα πλαφόν, τα ποσά έγκρισης, τα υπό 

έγκριση ποσά και τα ποσά απόδοσης. 

 

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

 Όνοµα  Πλαφόν Ποσό που  Υπό Έγκριση Υπέρβαση  Ποσό που     Υπέρβαση  
 Τµήµατος Εγκρίθηκε Εγκρίσεων σε Σχέση  Αποδόθηκε Αποδόσεων από 
 µε Πλαφόν Πλαφόν

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ100,00 € 12931,76         12687,6         12831,76                          132                 32 

 ΦΥΣΙΚΟ 100,00 €          4774,2                              4674,2  33 

ΣΥΝΟΛΑ: 200,00 € 17.705,96 € 12.687,60 € 165,00 € 
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Στο πλαίσιο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ παρουσιάζονται οι καταστάσεις των 

κινήσεων σύµφωνα µε τρεις διαφορετικές κατηγορίες που είναι οι παρακάτω. 

•Συγκεντρωτική Κινήσεων Ανά Ηµεροµηνία 

•Συγκεντρωτική Κινήσεων Ανά Τµήµα 

•Συγκεντρωτική Κινήσεων Ανά Μήνα 

Η συγκεντρωτική ανά ηµεροµηνία εµφανίζεται παρακάτω.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 Ένταλµα  
 Προϋπολογ Προπληρ    
 Έναρξη Λήξη Ηµέρες Χλµ Άτοµα Προορισµός Υπεύθυνος Τµήµα ισµός ωµής Έγκριση Αριθµός  Ποσό  Έγκριση  
 Τιµολογίου Απόδοση Κίνησης 
  
 5/5/2005 7/1/2006 20 1000 34 ΚΑΒΑΛΑ ΦΥΣΙΚΟ 16.938,60 € 0,00 € 

 2/6/2005 12/9/2005 5 222 23 ΑΘΗΝΑ αβγδεζηθικλς ΦΥΣΙΚΟ 4.774,20 € 3,00 € 21321 Α 33,00 € 

 2/10/2005 3/12/2005 5 235 3 ΣΕΡΡΕΣ α1,α2,α3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 577,70 € 13,00 € Α 11,00 € 

 2/10/2005 19/5/2006 1 34 435 ΠΑΤΡΑ µαρια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 244,16 € 4,00 € σδα Α 44,00 € 

 3/10/2005 12/10/200 0,5 2 23 ΣΕΡΡΕΣ α1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 12.099,00 € 3,00 € Α 22,00 € 
     
   3/12/2005 13/12/200 2 450  12  ΣΕΡΡΕΣ                                   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 41,42 €          0,00 € 
 
    20/12/2005 20/1/2006 0,5 876  43 ΚΟΖΑΝΗ                                   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 10,90 €          5,00 €            Α                 55,00 € 
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Χρησιµοποιεί κάποια πιο σηµαντικά στοιχεία των κινήσεων για την 

παρατήρησή τους από τον υπεύθυνο του Τµήµατος Προµηθειών και κατηγοριοποιεί 

όλες τις κινήσεις κατά αύξουσα ηµεροµηνία έναρξης. Αναλόγως η συγκεντρωτική 

ανά τµήµα κατηγοριοποιεί τα ίδια στοιχεία των κινήσεων έχοντας ως πρωτεύον 

στοιχείο το τµήµα που τις αναλαµβάνει. Εποµένως όλες οι κινήσεις οµαδοποιούνται 

σύµφωνα µε το τµήµα τους. Τέλος η ίδια συγκεντρωτική µπορεί να εµφανιστεί 

σύµφωνα µε το µήνα που περιλαµβάνεται ανάµεσα στην ηµεροµηνία έναρξης και 

λήξης της κίνησης. Πριν το άνοιγµα της έκθεσης εµφανίζεται ένα πλαίσιο στο οποίο ο 

χρήστης µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό του µήνα που τον ενδιαφέρει. Ο 

ζητούµενος µήνας περιλαµβάνεται ανάµεσα στην ηµεροµηνία έναρξης και λήξης 

όλων των κινήσεων που εµφανίζονται στη συγκεκριµένη έκθεση. Έτσι ο υπεύθυνος 

έχει µία γενική, ανά µήνα εικόνα για τις κινήσεις που πραγµατοποιούνται. 

 

Με την επιλογή Λίστα Υπεύθυνων εµφανίζονται όλοι οι υπεύθυνοι που 

λαµβάνουν µέρος στα αρχικά αιτήµατα µαζί µε κάποια επιπλέον στοιχεία που 

σχετίζονται µε την οντότητα των υπεύθυνων όπως η θέση, το τµήµα και το τηλέφωνο. 

Η επιλογή Συµπληρωµατική Πίστωση ανά Τµήµα εµφανίζει την παρακάτω έκθεση. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
 Ποσά που πάρθηκαν από τη Συµπληρωµατική Πίστωση   11.000,00 € 

 Όνοµα Τµήµατος Ποσό  Αριθµός  Αιτιολόγηση 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5,00 € Α 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4,00 € Α 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2,00 € Α 

 ΦΥΣΙΚΟ 3,00 € Α 

ΣΥΝΟΛΑ: 14,00 € 



 54

 

Είναι µία κατάσταση που εµφανίζει τις επιµέρους συµπληρωµατικές 

πιστώσεις µε βάση το τµήµα που εκτελεί την κίνηση. Ακριβώς από δίπλα 

παρουσιάζεται το τιµολόγιο στο οποίο έχει αναγραφεί η κίνηση και η αιτιολόγηση 

της ύπαρξης της συµπληρωµατικής πίστωσης που είναι προαιρετική. Στο τέλος 

αθροίζονται όλες οι συµπληρωµατικές πιστώσεις για να υπάρχει µία εποπτική εικόνα 

της διαδικασίας. Το άθροισµα αυτό θα πρέπει να µην υπερβαίνει τη συνολική 

συµπληρωµατική πίστωση που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της έκθεσης και δίνεται 

από τον υπεύθυνο στην αρχή της όλης διαδικασίας µαζί µε τον προϋπολογισµό του 

ΑΠΘ. Σε περίπτωση υπέρβασης των επιµέρους συµπληρωµατικών πιστώσεων από τη 

συνολική, εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα στο χρήστη ακριβώς πριν ανοίξει η 

συγκεκριµένη έκθεση. 

 

Με την επιλογή τιµολόγια εµφανίζεται αρχικά ένα πλαίσιο στο οποίο καλείται 

ο υπεύθυνος να συµπληρώσει τον αριθµό ενός τιµολογίου. Μετά από αυτό 

εµφανίζεται η παρακάτω έκθεση η οποία παρέχει στοιχεία για µόνο ένα τιµολόγιο. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

 ΑριθµόςΤιµολογίου Α 

 ΌνοµαΤµήµατος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 Έναρξη Προορισµός Ηµέρες Χλµ Ποσό Απόδοσης 

 20/12/2005 ΚΟΖΑΝΗ 0,5 876 55,00 € 

 2/10/2005 ΠΑΤΡΑ 1 34 44,00 € 

 3/10/2005 ΣΕΡΡΕΣ 0,5 2 22,00 € 

 2/10/2005 ΣΕΡΡΕΣ 5 235 11,00 € 

 ΌνοµαΤµήµατος ΦΥΣΙΚΟ 
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 Έναρξη Προορισµός Ηµέρες Χλµ Ποσό Απόδοσης 

 2/6/2005 ΑΘΗΝΑ 5 222 33,00 € 

 Άθροισµα 165,00 € 

 Σύνολο µε Φ.Π.Α 179,85 € 

 Η διασταυρωµένη σύνδεση περιλαµβάνει 2 δίκτυα τοπολογίας αστέρα: ένα για τα σήµατα 

που στέλνονται  

 από τους επεξεργαστές στις µνήµες και το άλλο για τα σήµατα που στέλνονται από τις 

µνήµες στους  

 επεξεργαστές. Και τα δύο αυτά δίκτυα είναι broadcast-and-select. Η επιλογή γίνεται από τα 

σταθερά  

 συντονιζόµενα φίλτρα (fixed-tuned filters) που βρίσκονται στους αποδέκτες 

 

Αρχικά παρουσιάζεται ο αριθµός τιµολογίου και όλες οι κινήσεις που 

συνδέονται µε αυτό µε τα τελικά χρηµατικά ποσά που τους έχουν αποδοθεί. Ως 

δευτερεύον δεδοµένο εµφανίζεται το τµήµα το οποίο έχει αναλάβει αυτές τις 

κινήσεις. Στις συγκεκριµένες κινήσεις µας ενδιαφέρει µόνο η ηµεροµηνία έναρξής 

της, ο προορισµός, οι ηµέρες, τα συνολικά χιλιόµετρα και το ποσό απόδοσης που 

είναι και το πιο ουσιαστικό πεδίο. Στο τέλος αθροίζονται τα ποσά απόδοσης που 

υπάρχουν στην έκθεση και στο τελικό σύνολο υπολογίζεται και το ΦΠΑ. Στο κάτω 

µέρος όλων των τιµολογίων, υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης µίας αιτιολόγησης 

για την αποστολή της στην οικονοµική υπηρεσία. 
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5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 Μετά την ανάλυση απαιτήσεων και την υλοποίηση της εφαρµογής, υπάρχει 

κατά την παράδοσή της ένα στάδιο εκπαίδευσης, στο οποίο τεκµηριώνονται τα 

στοιχεία του συστήµατος στο χρήστη ώστε να εξοικειωθεί µε τις επιµέρους 

λειτουργίες. Το συγκεκριµένο στάδιο κρίνεται απαραίτητο για να κάνει ο χρήστης µια 

κατάλληλη και όσο το δυνατό παραγωγικότερη χρήση του συστήµατος και χωρίς να 

δυσφορήσει µε την απόδοσή του.  

Εποµένως και για τη συγκεκριµένη εφαρµογή δόθηκε η κατάλληλη 

εκπαίδευση καθώς και ένα πειραµατικό διάστηµα ενός µήνα στο οποίο ο χρήστης 

ερχόταν σε πρώτη επαφή µε το σύστηµα και δήλωνε τις απορίες του. Μέσα σε αυτό 

το χρονικό διάστηµα ήταν εφικτές οι οποιοσδήποτε διορθώσεις στο περιβάλλον 

εργασίας του προγράµµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες του χρήστη για µία πιο 

αποδοτική εργασία. Τέλος µέσα στο Φεβρουάριο του 2006, ο χρήστης είχε ήδη 

εξοικειωθεί µε το πρόγραµµα και είχε ενηµερώσει τη βάση µε πολλά δεδοµένα από 

τα οποία αργότερα θα εξαχθούν όλα τα στατιστικά στοιχεία που χρειάζεται. 


