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1  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Το Alfaware Επιχειρησιακό, είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης και άσκησης του αναπτυξιακού ρόλου μέσω των έργων του έργων 
δημοσίου. Απευθύνεται  σε δήμους, σε τοπικές αυτοδιοικήσεις καθώς και σε μία 

μεγάλη πληθώρα δημόσιων φορέων της γενικής κυβέρνησης. 

 

Το ιεραρχικά δομημένο μενού του συστήματος μειώνει σημαντικά το χρόνο 
προσαρμογής των χρηστών και καθιστά εύκολη την αλληλεπίδρασή τους με αυτό 

έπειτα από ολιγόωρη εκπαίδευση. 

 

Από το «Ετήσιο» μέχρι το «Πενταετές» το Alfaware Επιχειρησιακό προσφέρει 
πληρότητα και εγκυρότητα πληροφοριών, ασφάλεια και συνέπεια διαχειριστικού 

συστήματος καθώς και αυτοματισμούς διαχείρισης δεδομένων  μέσα από τη 

διασύνδεση του με το Δημόσιο Λογιστικό. 

 

Τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την εφαρμογή,  είναι : 
 

α. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ : Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών 

υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της 
υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων 

που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με 

εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που 

απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των 
αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

 

β. Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών 

προσώπων του : Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η 
βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες 

του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  Το όραμα της 

εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε 

τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων του και τέλος 

σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών 
προσώπων του.  

 

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του 

Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου : Η σύνταξη του 
επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η 

διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών 

οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του.  
 

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των 

Νομικών προσώπων του : Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος 

δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού τετραετούς επιχειρησιακού 

προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός 
στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τετραετούς προγράμματος στις 

υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος 

 

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία 
σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο : 

 

 Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, επιτροπές του Δημ. Συμβ., Αντιδήμαρχοι, 

ΔΣ επιχειρήσεων, Τοπικά συμβούλια) 
 Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Επιχειρήσεων, 

στελέχη της υπηρεσίας Προγραμματισμού) 
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 Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην 

τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

 Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια, ΝΑ) 
 

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και 

του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις 
διαδικασίες συμμετοχής. 

 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, 

προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και 
υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου 

να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των 

δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών 
ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο 

οποίο αυτά εμπλέκονται. 

 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης : Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει 
μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων 

παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία 

(εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που 
τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

ενός ΟΤΑ. 

 

Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού δεν απαιτείται η κατάρτιση 
δεικτών επίδοσης. 

 

 

Η όλη διαδικασία βοηθά στην αναβάθμιση της λειτουργίας του ΟΤΑ και το 

ομαλό πέρασμα αυτής, στις σύγχρονες διαδικασίες. 
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2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι άξονες και τα Μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Το οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ (προμηθευτές, υπάλληλοι, μέλη 

ΔΣ, κλπ) 

Κ.Α.  Οι δαπάνες και τα έσοδα των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κλπ 

επιμερίζονται σε μια σειρά κωδικούς αριθμούς όπως αυτοί 

ορίζονται στα διάφορα διατάγματα του Ελληνικού Κράτους.  
Σε κάθε λογαριασμό καταρτίζεται προϋπολογισμός για κάθε 

οικονομικό έτος ξεχωριστά. Ο προϋπολογισμός μπορεί να 

δεχθεί  αναμορφώσεις με την έγκριση του Ελεγκτικού 

Συμβουλίου. Ο φορέας πρέπει να τον ελέγχει ανά πάσα 
στιγμή για τυχόν υπερβάσεις. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

Το οικονομικό έτος των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κλπ εκτείνεται 

συνήθως από 01/01 έως 31/12 του τρέχοντος έτους και έχει 

εντελώς χωριστή διαχείριση όσον αφορά τον προϋπολογισμό 
και την κάλυψή του σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη.  Η 

ιδιομορφία των φορέων έγκειται στο ότι τα τιμολόγια που 

κόβονται από τους δικαιούχους δεν αντιστοιχούνται σε 

οικονομικό έτος με βάση την ημερομηνία έκδοσης αλλά με 

την ημερομηνία πληρωμής τους από το φορέα. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

Προϋπολογισμός είναι ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται 

τα  έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων των ΟΤΑ, 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κλπ (πιστώσεων) για κάθε οικονομικό έτος. Ο 

προϋπολογισμός  καταρτίζεται συνήθως πριν από την έναρξη 
του νέου Οικονομικού Έτους ( 9ο ή 10ο μήνα του έτους ) και 

ονομάζεται αρχικός προϋπολογισμός.  Στη διάρκεια του έτους 

είναι δυνατόν να υπάρχουν τροποποιήσεις επί του αρχικού, οι 

οποίες και ονομάζονται αναμορφώσεις, οπότε προκύπτει ένας 
νέος τελικός προϋπολογισμός. Συνήθως οι αναμορφώσεις 

προκύπτουν με μετακίνηση ποσών μεταξύ ομοειδών 

λογαριασμών, ώστε η συνολική εικόνα του προϋπολογισμού 

να μην αλλοιώνεται . 
ΦΟΡΕΑΣ Φορέα εννοούμε οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει το ΝΠΔΔ, η 

οικονομική διαχείριση της οποίας και βαρύνει το Λογιστήριο 

του Οργανισμού. Ένας πχ ΟΤΑ μπορεί να  έχει συνήθως ΧΧ 

Φορείς ( ο ίδιος ο ΟΤΑ -συνήθης κωδικός φορέα 1000-, μία 

κοινότητα -συνήθης κωδικός φορέα 1001-, μία δεύτερη 
κοινότητα -συνήθης κωδικός φορέα 1002- κλπ. Η 

παρακολούθηση και κατάρτιση του προϋπολογισμού, γίνεται 

σε επίπεδο ΟΤΑ ή και ξεχωριστά για κάθε φορέα. Κάθε 

δαπάνη μπορεί να βαρύνει έναν και μόνο φορέα. 
ΑΞΟΝΑΣ Αποτελεί γενική προτεραιότητα του επιχειρησιακού 

προγράμματος. Είναι μέρος του δένδρου προτεραιοτήτων και 

του γενικού Οράματος ενός ΟΤΑ. Το όραμα αυτό αναλύεται σε 

άξονες και κάθε άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών 
Μέτρων. 

ΜΕΤΡΟ Είναι η προτεραιότητα του επιχειρησιακού προγράμματος. 

Ακολουθεί ως κίνηση την υποδιαίρεση ενός Άξονα, στο δένδρο 

των προτεραιοτήτων. Περιλαμβάνει ένα ή και περισσότερους 

συναφείς γενικούς στόχους.  
ΔΕΝΔΡΟ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Πολυεπίπεδη ιεραρχική διάρθρωση των προτεραιοτήτων του 

επιχειρησιακού προγράμματος ενός ΟΤΑ.  Στην κορυφή της 

πυραμίδας βρίσκεται το όραμα του Δήμου το οποίο αναλύεται σε 

γενικές προτεραιότητες (Άξονες), οι οποίες σταδιακά αναλύονται 
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σε ειδικότερες προτεραιότητες ( Μέτρα και γενικοί στόχοι 

Μέτρων ).  

ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Συνεκτικό σύνολο στόχων και δράσεων, που αποσκοπούν στην 

επίτευξη ενός γενικού στόχου. Ένα σχέδιο δράσης 

περιλαμβάνει : α) στόχους, οι οποίοι αφορούν στην 
ικανοποίηση των αποδεκτών και στην εσωτερική ανάπτυξη της 

αρμόδιας για το γενικό στόχο υπηρεσίας και β) δράσεις, 

ομαδοποιημένες σε ενότητες για δραστηριότητες, διαδικασίες 

λειτουργίας, οργάνωση και συνεργάτες, ανθρώπινο δυναμικό, 
οικονομικά στοιχεία. 

ΣΤΟΧΟΙ Περιγράφουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός σχεδίου 

δράσης και αφορούν σε βελτιώσεις της κατάστασης των 

αποδεκτών ή σε βελτιώσεις της κατάστασης της αρμόδιας 
υπηρεσίας. 

ΔΡΑΣΗ Είναι το σύνολο των ενεργειών που εκτελούνται από τις 

υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης ενός ΟΤΑ, καταναλώνουν 

πόρους και παράγουν εκροές, οι οποίες αποσκοπούν στην 

επίτευξη ενός ή περισσοτέρων στόχων ενός σχεδίου δράσης. Οι 
δράσεις διακρίνονται σε επαναλαμβανόμενες λειτουργίες και σε 

έργα. Πρέπει να είναι συμβατές με τις πολιτικές δράσης. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Τα συστατικά στοιχεία μιας δράσης ( λειτουργίας ή έργου ). 

ΕΡΓΟ Είναι η δράση που εκτελείται μία φορά ( εφ άπαξ ). Έχει 
ολοκληρωμένο και αυτοτελές αντικείμενο, με καθορισμένη 

χρονική έναρξη αι πέρας υλοποίησης, με υπεύθυνο υλοποίησης 

και με προϋπολογισμό δαπανών. Τα έργα μπορούν να 

περιλαμβάνουν τεχνικά έργα, μελέτες, έρευνες, ενέργειες 
κατάρτισης – δημοσιότητας. Κάθε δαπάνη αλλά και κάθε έσοδο 

αντιστοιχίζεται ανάλογα με την φύση της σε ένα κέντρο 

κόστους που αντιπροσωπεύει την κατηγορία της. Χωρίζονται σε 

υποέργα τα οποία και είναι διακριτά τμήματα του συνολικού 
αντικειμένου ενός έργου. 

ΥΠΟΕΡΓΟ Διαδοχικές ή παράλληλες ενέργειες που αποτελούν διακριτό 

τμήμα του συνολικού αντικειμένου ενός έργου. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Είναι το σύνολο των ενεργειών που έχουν καταγραφεί σε ένα 

εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο έγγραφο και 
περιλαμβάνουν : το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, τα σχέδια 

δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής των επόμενων 

τεσσάρων ετών, το τετραετές πρόγραμμα δράσης με τους 

φορείς υλοποίησης, το οικονομικό πρόγραμμα ( έσοδα-έξοδα ) 
και τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

προγράμματος. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ  

Είναι το σύνολο των ενεργειών που έχουν καταγραφεί σε ένα 

εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο έγγραφο που 
αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος. 

Περιλαμβάνει : αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης, όραμα 

λειτουργίας, αρχές λειτουργίας, στρατηγική τοπικής ανάπτυξης 

και τέλος τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΟΤΑ. 

ΕΙΣΡΟΕΣ Αλληλουχία ενεργειών που αποτελούν διακριτό τμήμα του 
συνόλου του αντικειμένου ενός έργου. 

ΕΚΡΟΕΣ Τα προϊόντα που παράγονται από μία δράση των υπηρεσιών και 

των οργάνων διοίκησης ενός ΟΤΑ, σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Μπορεί να είναι προϊόν υλικής φύσης, παροχή 
υπηρεσιών, λήψη αποφάσεων, παραγωγή ρυθμίσεων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πραγματοποιηθείσες αλλαγές των χαρακτηριστικών των 

αποδεκτών, των υπηρεσιών και του εσωτερικού περιβάλλοντος 

ενός ΟΤΑ, με βάση την υλοποίηση μίας ή και περισσοτέρων 
δράσεων. Τα αποτελέσματα αυτά με βάση τους στόχους του 

επιχειρησιακού προγράμματος είναι συγκρίσιμοι και μπορούν 

να αποτελέσουν το μέγεθος της εκτίμησης της 
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αποτελεσματικότητας.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Είναι η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα των υπηρεσιών ή 

των οργάνων διοίκησης ενός ΟΤΑ, η οποία και υλοποιείται 
μέσα από μία αλληλουχία ενεργειών. 

ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

Είναι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα δημοτικά 

ιδρύματα, οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι 

δημοτικές ανώνυμες εταιρείες. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού 

περιβάλλοντος ενός ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. 

Σκοπός είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, 

αποτελεσματικότητας και νομιμοποίησης της λειτουργίας τους. 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Είναι το κριτήριο αξιολόγησης ενός ΟΤΑ για το κατά πόσο οι 

δράσεις αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το 

ελάχιστο δυνατό κόστος και μέσα σε ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένας ΟΤΑ, για να εντοπίσει τα 

χαρακτηριστικά που σε συνδυασμό με  τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς παράγοντες, εμφανίζει τα θετικά και αρνητικά του 

εσωτερικού περιβάλλοντος. Με βάση τη συγκεκριμένη 

διαδικασία, ένας ΟΤΑ μπορεί να εντοπίσει τα : προβλήματα, τις 

δυνατότητες, τις ευκαιρίες, τους περιορισμούς και τους 
κινδύνους που υπάρχουν για την εκπλήρωση του οράματος 

ενός ΟΤΑ. 
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3 ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
 

 

  Οι ενότητες που καλύπτονται είναι οι εξής :  
 

Στοιχεία οργανισμού, γεωγραφική και διοικητική διαίρεση, ανάδοχοι, προμηθευτές, 

σύμβουλοι, εργολάβοι, χρηματοδότες, ελεγκτικοί φορείς, δείκτες λειτουργίας, 

δείκτες προσωπικού, όργανα διοίκησης, αποφάσεις, επιτροπές, γενικά στοιχεία 
επιχειρησιακού προγράμματος, άξονες, μέτρα, γενικοί στόχοι, σχέδια δράσης, 

έργα, υποέργα, προϋπολογισμοί δράσης-έργου-υποέργου, δείκτες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, δείκτες επιχειρησιακού, δείκτες μέτρου, δείκτες 

έργου, δείκτες υποέργου, υλοποίηση έργου/υποέργου, στοιχεία υλοποίησης, 
στοιχεία ωρίμανσης έργου, γενικά στοιχεία ωρίμανσης, μελέτες, εγκρίσεις, 

αδειοδοτήσεις, ωρίμανση έργου, χρηματοδοτήσεις, γενικά στοιχεία δημοπράτησης, 

υποψήφιοι, εγγυητικές επιστολές, αξιολόγηση προσφορών, ενστάσεις, 

επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, ΚΑΕ, λογαριασμοί, παραστατικά, χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής, πληρωμές προμηθευτών, συμβάσεις, ΑΠΕ, παραλαβές έργων, θέσεις 
εργασίας έκτακτου προσωπικού, προβλεπόμενες θέσεις εργασίας, δραστηριότητες, 

πρόοδος έργου, ωρίμανση – χρηματοδότηση – δημοπράτηση – υλοποίηση έργου, 

ταυτότητα έργου, χωροθέτηση έργου, κατηγοριοποίηση έργου, υπευθυνότητες,    

……. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Περιβάλλον 

και Ποιότητα 
Ζωής 

(Αποτύπωση) 

 Κοινωνική 
Πολιτική-
Παιδεία, 

Πολιτισμός-
Αθλητισμός 

(Αποτύπωση) 
 

  
Τοπική 

Οικονομία και 
Απασχόληση 

(Αποτύπωση) 
 

 Βελτίωση 
Διοικητικής 

Ικανότητας του 
Δήμου 

(Αποτύπωση) 
 

Επιχειρησιακός 
Προγραμματισμός 

(Χρονικος 
Προγραμματισμός, 

Οικονομικός 
Προγραμματισμός, Δείκτες 

Παρακολούθησης & 
Αξιολόγησης) 

Α Φάση 
Επιχειρησιακ

ού 
Προγράμματ

ος 
(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

) 

Β Φάση 
Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Σ & ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
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4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 

4.1 Διαδικασία εισόδου ( login ) 

 

 
Με την εκτέλεση της εφαρμογής προβάλλεται η οθόνη της διαδικασίας εισόδου στο 

πρόγραμμα. Σε αυτή καθορίζονται διαδοχικά τα εξής:  

  

 Η βάση δεδομένων με την οποία θα συνδεθεί η εφαρμογή (επιλογή 
μεταξύ των συνδέσεων που έχουν καθοριστεί στη σχετική εργασία).   

 

 Το όνομα του χειριστή που επιχειρεί να συνδεθεί με τη βάση 
δεδομένων.   

 

 Το κλειδί - password του χειριστή που επιχειρεί να συνδεθεί με τη βάση 
δεδομένων   

 

 
 

  Επιλέγοντας το πλήκτρο είσοδος, έχουμε την εμφάνιση μίας νέας οθόνης,  

διαδικασίας εισόδου, στην οποία και καλούμαστε να δώσουμε τα  εξής : 

  

 Ημερομηνία: Αυτή που τίθεται στο πλαίσιο θα θεωρείται εφ' εξής 
"τρέχουσα" ημερομηνία της εφαρμογής - και άρα θα προτείνεται 

αυτόματα κατά την καταχώρηση των διαφόρων συναλλαγών. Η επιλογή 

της ημερομηνίας καθορίζει αυτομάτως και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

στην οποία θα γίνει είσοδος.  
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 Εταιρεία: Επιλέγεται η εταιρεία - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στην οποία προτίθεται 

να εργαστεί ο χειριστής.   
 

 Υποκατάστημα: Επιλέγεται ο ΦΟΡΕΑΣ στο οποίο εισέρχεται ο χειριστής.  
 

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της 

οθόνης της εφαρμογής.  
 

  
 

4.1.1 Για προχωρημένους: Πολλαπλές είσοδοι  

  

   Σχετικά με την διαδικασία της εισόδου στην εφαρμογή που περιγράψαμε 
παραπάνω, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι:  

  

 Μπορούν να εκτελεστούν πολλαπλές είσοδοι στην εφαρμογή, έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη λειτουργία της σε διαφορετικές εταιρείες 

( πχ καταχώρηση Δαπανών στο Νοσοκομείο και έλεγχος 
Απογευματινών, … ), διαφορετικούς ΦΟΡΕΙΣ, διαφορετικές  οικονομικές 

χρήσεις ακόμα και διαφορετικές βάσεις δεδομένων.  

 Επίσης, είναι δυνατή η "επανείσοδος" στην ίδια βάση δεδομένων, ίδια 

νοσοκομείο-εταιρεία, ίδιο φορέα αν κριθεί σκόπιμο.   
 Η δυνατότητα πολλαπλών εισόδων δεν επιβάλλει "επανεκτέλεση" της 

εφαρμογής μέσω του λειτουργικού συστήματος. Αρκεί μία εκτέλεση της 

εφαρμογής για να υποστηρίξει τις περαιτέρω πολλαπλές "εισόδους" 

(ανεξαρτήτως του πλήθους των περαιτέρω αυτών εισόδων).   
 Oι πολλαπλές είσοδοι διακρίνονται (προς ενημέρωση και 

επιλογή/αλλαγή) ως διαφορετικές γραμμές (τίτλοι) στο άνω μέρος 

του menu <Login> της εφαρμογής με την ένδειξη για την ενεργό 

εκείνη τη στιγμή επιλογή.     

 Διαφορετικές εργασίες οι οποίες έχουν κληθεί (ενεργοποιηθεί) από 
διαφορετικές "εισόδους" και οι οποίες παραμένουν ανοικτές, 

συμπεριφέρονται κανονικά ως "ενεργές εργασίες", διαθέσιμες πάντα 

στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης και έως ότου τις κλείσει ο 

χειριστής.    
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4.2 Menu ΧΡΗΣΤΗ 

 
 

 

   Στη νέα οθόνη εμφανίζετε το  MENU ΧΡΗΣΤΗ, στο οποίο επιλέγονται και 
εκτελούνται οι εργασίες της εφαρμογής.  Η περιοχή αυτή μπορεί να αποκρύπτεται 

με κλικ στο <X> στο άνω δεξιό μέρος της, προκειμένου να αυξηθεί ο χώρος της 

επιφάνειας εργασίας . Οι φάκελοι ανοίγουν με <διπλό κλικ> επί του κάθε 

φακέλου, με <κλικ> επί του συμβόλου <+> , με <δεξί βελάκι> είτε <space> (αν 
χειριστείτε πληκτρολόγιο) . Οι εργασίες επιλέγονται (ενεργοποιούνται):  με <διπλό 

κλικ> επί του τίτλου τους είτε με <enter> (αν χειριστείτε πληκτρολόγιο).  

 

Στο MENU της εφαρμογής – SYSTEM MENU περιέχονται: 
Αρχείο        με όλες τις επιλογές του login  

      σύνδεση : σύνδεση στη βάση δεδομένων 

      αποσύνδεση : αποσύνδεση από την βάση δεδομένων 

      διαχείριση συνδέσεων : δημιουργία αρχείου σύνδεσης με βάση δεδομένων. 

      άδειες χρήσης : καταχώρηση ή αναθεώρηση άδειας χρήσης της εφαρμογής. 
      εκτυπωτές : διαχείριση εκτυπωτών 

      έξοδος : έξοδος από την εφαρμογή 
Προβολή   με όλες τις επιλογές των πιθανών προβολών της εφαρμογής 

      Γραμμή ενδείξεων : απόκρυψη ή εμφάνιση της αντίστοιχης μπάρας.  
 Επιλογή menu : Επιλογή μεταξύ του επίσημου και του "menu χειριστή" (αυτού 

που σχεδιάζεται με τους χειρισμούς των εργασιών Διαμόρφωσης Menu) . 

 Ευρετήρια : Επιλογή ανάμεσα στις διαθέσιμες καταστάσεις που έχουν 

σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη εργασία ευρετηρίου που είναι ενεργή εκείνη 

την στιγμή . 
 Προβολές : Επιλογή ανάμεσα στις διαθέσιμες "προβολές" που διατίθενται στη      

συγκεκριμένη εργασία ευρετηρίου που είναι ενεργός εκείνη την στιγμή.  

Πρόκειται για εναλλακτικό χειρισμό επί των ευρετηρίων . 

      Μετάβαση – πίσω/εμπρός : κίνηση μεταξύ ενεργών εργασιών.  
      Επιφάνεια εργασίας : με πηγαίνει στην επιφάνεια εργασίας 

      Χρώματα περιβάλλοντος : επιλογή ανάμεσα στα διαθέσιμα θέματα χρωμάτων     

 για το περιβάλλον εργασίας. 
Τηλεϋποστήριξη   διαδικασίες απομακρυσμένης σύνδεσης    

      Ενδοεπικοινωνία : άνοιγμα της διαδικασίας επικοινωνίας Εσωτερικού chat. 

      Έλεγχος νέας έκδοσης : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.  

 Ιστοσελίδα Soft One : σύνδεση internet με το site της soft one. 
Εργαλεία  διάφορα βοηθητικά στην εφαρμογή  

      Σχεδιασμός μενού χρήστη : δημιουργία custom menu. 
      Εργασίες αρχείων : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.  

 Sql Monitor: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

 Σφάλματα υπολογισμών : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

 Εισαγωγή από clipboard/αρχείο  : μεταφορά από και προς το SF1 γραμμών     
παραστατικών ή δεδομένων.  

 Sql Monitor: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

      Ρυθμίσεις συστήματος : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

      Remote server: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.  

 Import: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 
 Σφάλματα υπολογισμών : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

 Εισαγωγή από clipboard/αρχείο  : μεταφορά από και προς το SF1 γραμμών     

παραστατικών ή δεδομένων.  

 Scheduler: δημιουργία αυτόματων διαδικασιών (εκτυπώσεις, ενημερώσεις,..)  
Βοήθεια  …… 

Menu Βοήθεια  διάφορες πληροφορίες για το σύστημα.  
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  Η περιοχή επιλογής των εργασιών επανεμφανίζεται (και επαναποκρύπτεται) με το 

πλήκτρο της toolbar  ενώ η περιοχή της οθόνης στην οποία προβάλλονται οι 

εργασίες που επιλέγονται από το folder menu είτε από το system menu.  
  

  Εάν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει καμία εργασία, τότε:  εάν δεν υπάρχει σύνδεση 

Internet (ένδειξη Status Bar: Internet off) η επιφάνεια μένει κενή (προβάλλοντας 

το λογότυπο της Alfaware), εάν υπάρχει σύνδεση Internet (ένδειξη Status Bar: 
Internet on) τότε στην επιφάνεια προβάλλεται το e-Services Portal της SoftOne . 

   

  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

javascript:TxtPopup.TextPopup(popup_StatusBar,popFont,7,7,-1,-1)
javascript:TxtPopup.TextPopup(popup_StatusBar,popFont,7,7,-1,-1)
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/mgs/Επιφάνεια%20εργασίας/Panorama/s1help.chm::/10064.html


Alfaware S.A.– Software Development Department 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  & Διαχείριση έργων                  v312.507                 Σελίδα 13 από 70 

 

4.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 

 

Ανοίγοντας τις επιλογές μέσα από το menu του χρήστη, έχω πρόσβαση στις 

εργασίες τύπου ευρετηρίου. Από τη στιγμή κατά την οποία εμφανιστούν εγγραφές 
(που πληρούν τις συνθήκες μιας ανεύρεσης που προηγήθηκε), ο χειριστής έχει δύο 

κατηγορίες χειρισμών που μπορεί να εκτελέσει:  

  

 Να προβεί σε νέα καταχώρηση, προβολή/μεταβολή (zoom) ή διαγραφή 
εγγραφών. 

  

 Να επεξεργαστεί τα δεδομένα της κατάστασης εγγραφών (λίστας) που 

προβάλλονται στην οθόνη του.  
 
 

Oι βασικοί χειρισμοί είναι οι εξής:   
  

Επιλογή εγγραφών :   με τον χειρισμό <Ctrl> <Enter> ή  <Alt>< Up / Down 

Arrow> μπορούμε να επιλέγουμε τις εγγραφές μία - μία ή κατά ομάδες ( με ή 

χωρίς κανένα συγκεκριμένο κριτήριο). Οι εγγραφές αυτές επισημαίνονται με 
έντονη γραφή ( bold ) και είναι διαθέσιμες για περαιτέρω μαζική επεξεργασία βάσει 

εντολών που διατίθενται με δεξί κλικ ( μπορεί να υπάρχει μαζική επεξεργασία και 

μετά διαγραφή ή μαζική επεξεργασία και μετασχηματισμός ). 

 
Drag and Drop στηλών : ο χρήστης μπορεί με τον κατάλληλο  χειρισμό να  

μετακινήσει τις προβαλλόμενες στήλες και να αυξομειώσει το πλάτους τους, 

προκειμένου να τοποθετήσει "βολικότερα" τις στήλες των πληροφοριών της 

λίστας.  
 

Δεξί κλικ στη γραμμή επικεφαλίδων της  οθόνης : έχουμε μία σειρά από 

εργασίες που μπορούν να επιλεγούν, οι οποίες είναι :  

 Ταξινόμηση: Ο χειρισμός ταξινομεί τις εγγραφές της προβαλλόμενης 

λίστας βάσει της στήλης (του πεδίου) στην επικεφαλίδα του οποίου 
εφαρμόστηκε. Η ταξινόμηση των εγγραφών της λίστας γίνεται κατ' αρχήν 

κατ' αύξουσα σειρά και ακολούθως, εάν επανεκτελεστεί, κατά φθίνουσα ( 

εάν θέλουμε να ταξινομήσουμε την λίστα αλφαβητικά, οδηγούμε το ποντίκι 

στην επικεφαλίδα < Περιγραφή / Επωνυμία>, πιέζουμε δεξί κλικ και 
επιλέγουμε < Ταξινόμηση > ). Με επανεκτέλεση του  χειρισμού οι εγγραφές 

ταξινομούνται κατ' αντίστροφη αλφαβητική σειρά. 

 Φίλτρο: Η επιλογή περιορίζει τις εγγραφές της προβαλλόμενης λίστας σε 

όσες έχουν κοινή ένδειξη με το πεδίο εκείνο που ορίζεται από την 
επικεφαλίδα στην οποία εφαρμόστηκε ο χειρισμός ή που ανήκει στην 

εγγραφή στην οποία ευρίσκετε η μπάρα επιλογής όταν εκτελέστηκε ο 

χειρισμός ( εάν θέλουμε να φιλτράρουμε μια λίστα δικαιούχων με κοινό 

Ταχυδρομικό κωδικό, "δείχνουμε" με την μπάρα επιλογής ένα δικαιούχο με 

τέτοιο Ταχυδρομικό Κωδικό και στην επικεφαλίδα της στήλης πιέζουμε δεξί 
κλικ και επιλέγουμε <Φίλτρο> ).  

 Φίλτρο εξαίρεσης: η επιλογή αυτή περιορίζει τις εγγραφές της 

προβαλλόμενης λίστας σε όλες, εκτός από όσες έχουν κοινή ένδειξη με το 

πεδίο εκείνο που ορίζεται από την επικεφαλίδα στην οποία εφαρμόστηκε ο 
χειρισμός ή που ανήκει στην εγγραφή στην οποία ευρίσκετε η μπάρα 

επιλογής όταν εκτελέστηκε ο χειρισμός ( εάν θέλουμε να φιλτράρετε μια 

λίστα δικαιούχων εξαιρώντας αυτές που φέρουν συγκεκριμένο Ταχυδρομικό 

κωδικό, "δείχνουμε" με την μπάρα επιλογής ένα δικαιούχο με τέτοιο 
Ταχυδρομικό Κωδικό και στην επικεφαλίδα της στήλης πιέζουμε δεξί κλικ 

και επιλέγουμε <Φίλτρο εξαίρεσης> ).  
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 Αφαίρεση στήλης: Ο χειρισμός εξαφανίζει μία στήλη στην επικεφαλίδα 

της οποίας εφαρμόστηκε ο δείκτης του ποντικιού. 

 Προσθήκη στήλης:  η επιλογή αποκαλύπτει όλα τα πεδία που είναι 
διαθέσιμα να τοποθετηθούν με την διαδικασία του Drag and Drop στη λίστα 

ή με διπλό κλικ  επί του πεδίου που θέλουμε να μετάσχει στη λίστα. 

 Στατική: Ο χρήστης "ακινητοποιεί" τη στήλη στην επικεφαλίδα της οποίας 

εφαρμόστηκε όπως επίσης και όλες όσες  βρίσκονται αριστερά της. Σκοπός 
είναι να παραμένουν ορατές οι ενδείξεις των ακινητοποιημένων στηλών 

όταν ο χειριστής "κυλά προς τα δεξιά την οθόνη" για να προβάλλει λοιπές 

στήλες.  

 Κινητή : η επιλογή αυτή είναι ενεργή μόνο όταν έχει προηγηθεί η 
προηγούμενη.  

 Auto fit column: Ο χειρισμός αυτός μας δίνει το βέλτιστο πλάτος στην 

στήλη στην οποία εφαρμόστηκε. Ως βέλτιστο πλάτος νοείται αυτό ακριβώς 

που είναι αναγκαίο για να περιλάβει την "πλατύτερη" εγγραφή της στήλης. 

Εάν όλα τα πεδία της στήλης είναι κενά, τότε το βέλτιστο πλάτος 
υπολογίζεται από τον τίτλο της στήλης (το όνομα του πεδίου).  

 Auto fit all: Ο χειρισμός δίνει βέλτιστο πλάτος σε όλες τις στήλες της 

λίστας ανεξαρτήτως της στήλης στην οποία εφαρμόστηκε.  

 Αποθήκευση: Η επιλογή προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε 
αρχείο όλων των ρυθμίσεων που έχουν επέλθει σε μια λίστα ευρετηρίου. Οι 

αποθηκευμένες ρυθμίσεις, με το όνομα με το οποίο αποθηκεύτηκαν, είναι 

διαθέσιμες στο submenu που προβάλλεται με το κάτω βελάκι του πλήκτρου 

<Ευρετήριο>.  
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4.4 ΟΘΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

 

 Οθόνες εργασίας είναι αυτές στις οποίες ο χειριστής οδηγείται µέσω των εργασιών 

τύπου ευρετηρίου  όταν επιλέγει και “εισέρχεται” σε συγκεκριμένη εγγραφή - για 
µμεταβολή, προβολή κλπ. Στις ίδιες οθόνες οδηγείται ο χειριστής όταν έχει επιλέξει 

οποιουδήποτε τύπου νέα καταχώρηση. Στις οθόνες αυτές ο χειριστής εκτελεί το 

μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του στην εφαρμογή . 

Τα “στοιχεία περιβάλλοντος” που συναντώνται εντός των οθονών εργασίας, είναι 
τα εξής: 

Σελίδες (Tabs): διαδοχικές επικαλυπτόμενες επιφάνειες εργασίας / πληροφοριών 

στις οποίες ο χειριστής έχει άµεση πρόσβαση µε ένα κλικ στον τίτλο τους. Για τη 

μετακίνηση μεταξύ σελίδων, εκτός από το ποντίκι, μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί οριζόμενος χειρισµός πληκτρολογίου. 
Zώνες: είναι υποσύνολο των σελίδων, αποτελεί μέρος της επιφάνειας εργασίας 

που επισημάνεται µε τίτλο και περιέχει πεδία κοινού θεµατικού αντικειμένου. Για τη 

μετακίνηση μεταξύ Zωνών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί οριζόμενος χειρισµός 

πληκτρολογίου (< Eπόµενη Zώνη Πεδίων>). 
Hyperlinks : αποτελεί μία από τις βασικέ προδιαγραφές της εφαρμογής βάσει της 

οποίας ο τίτλος ενός πεδίου λειτουργεί ως hyperlink (υπερσύνδεσµος). Το 

hyperlink µε την σειρά του παραπέµπει στην “καταλληλότερη κατά περίπτωση” 

οθόνη εργασίας. Δηλαδή : τα πεδία που συμπληρώνονται µε πινακοποιημένες 
πληροφορίες ( σχετίζονται με κάποιο πίνακα), οδηγούν απευθείας στην διαχείριση 

του πίνακα αυτού (πχ. Γεωγραφικές Zώνες, Νομίσματα κλπ). Τα πεδία που 

περιέχουν διευθύνσεις e-mail ή διευθύνσεις internet λειτουργούν ως hyperlinks 

που καλούν e-mail εφαρμογές ή οδηγούν στην κατάλληλη διεύθυνση internet 
αντίστοιχα. Με λίγα λόγια τα hyperlinks αποτελούν έναν  απλό και ισχυρό 

μηχανισµό για να εκτελούνται πολλές εργασίες µε έναν αυτονόητο τρόπο. Oι 

δυνατότητες των hyperlinks πολλαπλασιάζονται εάν χρησιμοποιήσει κανείς επάνω 

τους το χειρισµό <δεξί κλικ>. 

Πεδία ανεύρεσης (βιβλιαράκι) : η ένδειξη µε το βιβλιαράκι δείχνει ότι στο πεδίο 
διατίθεται αναζήτηση - άρα, ότι εφαρµόζονται διαδικασίες ανεύρεσης - και ειδικά 

αυτές που ισχύουν για τις ανευρέσεις εγγραφών όχι σε ευρετήρια αλλά σε οθόνες 

εργασίας. 

Πεδία ανεύρεσης (κάτω βελάκι) : η ένδειξη δείχνει ότι η αναζήτηση θα γίνει µε 
απλή χρήση του κάτω βέλους (απλό “list box”). 
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4.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

  

 
Ομάδες χρηστών 

 

   Η εργασία των ομάδων χρηστών  είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί ο 
administrator του συστήματος να προσδιορίσει τους ρόλους λειτουργίας και 

ευθυνών σε ένα Φορέα. Σε αυτήν ορίζονται τα δικαιώματα σε εργασίες, επιλογές 

μενού και αρμοδιότητες για την κάθε ομάδα με κοινά ή παρόμοια καθήκοντα. 

Μπορούμε ακόμη να περιορίσουμε την επιλογή των χρηστών και σε πολλές ακόμα 
περιοχές εργασίας (με δεξί κλικ) με το λεκτικό «Καθορισμός Δικαιωμάτων».  

 

Η ομαδοποίηση αυτή επιτρέπει την ευκολότερη σχεδίαση ενιαίου menu για κάθε 

ομάδα και τον ευκολότερο καθορισμό δικαιωμάτων χρηστών   
 

 

Χρήστες 

 

  Εδώ ορίζονται οι χρήστες της εφαρμογής οι οποίοι θα συσχετιστούν  με τις 
Ομάδες Χρηστών που καθορίστηκαν παραπάνω. Εκτός από το όνομα του χρήστη 

και το password, στην εργασία καθορίζεται μία σειρά ρυθμίσεων σχετικά με τον 

Φορέα του Δημοσίου, τον διαχωρισμό του Φορέα και την αποθήκη με τους 

αποθηκευτικούς χώρους με τους οποίους συνδέεται κάθε χρήστης. 
 

 Αν υπάρχουν δύο ή και περισσότεροι φορείς πχ Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας α, 

Κέντρο Υγείας Β, κλπ μπορεί κάποιος χρήστης να ανήκει σε διαφορετική ομάδα και 

έτσι να έχει διαφορετικά δικαιώματα ανάλογα με το τι έχει οριστεί στην αντίστοιχη 
ομάδα. Αυτό ορίζεται στο tab “Δικαιώματα σε εταιρίες και υποκαταστήματα”.  
 
 

Δικαιώματα χειριστών  
 

 Στην επιλογή αυτή καθορίζονται, για κάθε μία εργασία της εφαρμογής, τα 

δικαιώματα προσπέλασης κάθε ομάδας χρηστών ή χρήστη σε εργασίες και επιλογές 

που αφορούν όλη την εφαρμογή. Για τις εργασίες εκείνες που εκτελούν διαχείριση 

εγγραφών (νέα εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή κλπ), παρέχεται η δυνατότητα 
λεπτομερούς καθορισμού δικαιωμάτων για κάθε ένα τύπο διαχείρισης (νέα 

εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή κλπ).  

  

Ο καθορισμός δικαιωμάτων δεν περιορίζεται υποχρεωτικά σε επίπεδο ομάδας 

χειριστών αλλά μπορεί να επεκταθεί σε ένα προς ένα τους χειριστές της 
εφαρμογής - ακόμα και με δυνατότητα εξαιρέσεων απ' όσα ισχύουν για την ομάδα 

τους. 

  

Ακόμα, δικαιώματα σε ομάδες και χρήστες μπορούν να δοθούν σε κάθε επιλογή – 
εργασία της εφαρμογής με δεξί κλικ πάνω σ’ αυτήν. Τέλος, δικαιώματα ορίζονται 

και στις σειρές των παραστατικών για το ποιος θα μπορεί να επιλέγει, καταχωρεί, 

μεταβάλλει ή διαγράφει κάθε σειρά.   

 
Οι οθόνες καθορισμού όλων των παραπάνω δικαιωμάτων δίδονται παρακάτω : 
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Χρήστες  
 

 
 

 

Ευρετήριο  
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Προβολή  

 

 
 

 

Σειρές παραστατικών 
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Εργασίες  
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4.6 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

 

ΜΕΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ   

 

 Μια κατάσταση εγγραφών που έχει προκύψει από ένα ευρετήριο ή από μία 

εργασία τύπου εκτύπωσης μπορεί εκτός της οθόνης και του εκτυπωτή να 
αποσταλεί στα εξής μέσα:  

Excel: H επιλογή ενεργοποιεί την εφαρμογή Microsoft Excel, εάν αυτή έχει 

εγκατασταθεί στο τερματικό και μεταφέρει σ' αυτήν τα δεδομένα της 

κατάστασης. Word: H επιλογή ενεργοποιεί την εφαρμογή Microsoft Word, εάν 
αυτή έχει εγκατασταθεί το τερματικό, και μεταφέρει σ' αυτήν τα δεδομένα της 

κατάστασης. E-mail : H επιλογή προβάλει μια οθόνη ρυθμίσεων στην οποία 

καθορίζεται ο τύπος ( format ) στο οποίο θα διακινηθούν τα δεδομένα της 

κατάστασης καθώς και το εάν θα αποτελούν συνοδευτικό του e-mail 

(attachment) ή μέρος του . Προϋπόθεση λειτουργίας  είναι η  εγκατάσταση 
εφαρμογής που να υποστηρίζει e-mail ( πχ Microsoft outlook, … ). Ascii file 

Windows: H επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε μορφή κειμένου 

(text). Η αποθήκευση της κατάστασης γίνεται σε character set 1253. Ascii file 

DOS: H επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε μορφή κειμένου 
(text). Η αποθήκευση της κατάστασης γίνεται σε character set 437. Html 

format: H επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε μορφή html. Η 

αποθήκευση της κατάστασης γίνεται σε αυτό το format. SoftOne MetaFile: H 

επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε ειδικό format της 
κατασκευάστριας εταιρείας SoftOne ( με χαρακτηριστικό το xpr ). Τα αρχεία που 

παράγονται φέρουν το διακριτικό εικονίδιο της SoftOne και εκτελούνται μόνο 

μέσα από την εφαρμογή  (απ' ευθείας από τον Windows Explorer και με <διπλό 

κλικ>). Εάν τη στιγμή της εκτέλεσής τους η εφαρμογή είναι σε λειτουργία, τότε 

η σχετική εκτύπωση προβάλλεται στην οθόνη της εφαρμογής. Εάν η εφαρμογή 
δεν είναι ανοικτή τη στιγμή που εκτελείται το <διπλό κλικ> στο .xpr αρχείο, τότε 

ζητείται από τον χρήστη να κάνει ( login ) και αμέσως μετά προβάλλετε η 

εκτύπωση. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή έχει εκτελεστεί σε "viewer mode" 

και δεν περιέχει καμία άλλη εργασία.  
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 

   Στις εργασίες σχεδιασμού σειράς παραστατικών υπάρχει μία ζώνη πεδίων με 

ρυθμίσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα παραστατικά της υπό σχεδιασμό Σειράς θα 

εκτυπώνονται σε συγκεκριμένες "φόρμες" εκτύπωσης.  
 

Τα πεδία αυτά είναι:  

 Τρόπος (Εκτύπωσης): που ρυθμίζει λεπτομέρειες του διαλόγου εκτύπωσης 

μετά την καταχώρηση του παραστατικού ( πχ αυτόματα μετά την καταχώρηση, 
με ερώτηση και προτροπή για ναι, …) 

 Εκτυπωτής: που καθορίζει τον φυσικό εκτυπωτή στο οποίο θα 

(προτείνεται να) εκτυπωθεί το παραστατικό.  

 Φόρμα: που καθορίζετε η γραμμογράφησης του εκτυπωτικού.  
 Πολλαπλές εκτυπώσεις: μετά την καταχώρηση του παραστατικού και την 

εκτύπωση της φόρμας του ανωτέρου πεδίου,  υπάρχει ένα πλέγμα ( grid ), στο 

οποίο και συμπληρώνουμε τόσες φορές όσες οι διαφορετικές εκτυπώσεις που 

χρειάζεται να εκδίδονται για το ίδιο παραστατικό. 
 Μεταβολές εκτυπωμένων παραστατικών: υπάρχει η δυνατότητα 

απαγόρευσης ή προειδοποίησης ή ελευθερίας μεταβολών στα εκτυπωμένα 

παραστατικά. 

 Επανεκτύπωση παραστατικού: υπάρχει η δυνατότητα απαγόρευσης ή 

προειδοποίησης ή ελευθερίας απεριόριστων επανεκτυπώσεων σε ένα ήδη 
τυπωμένο παραστατικό. 
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5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ  
 

5.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Αποτελεί απλή φόρμα καταχώρησης με όλα τα στοιχεία της ταυτότητας ενός 

οργανισμού. 

  
 

   

5.2 ΑΙΡΕΤΟΙ 
 

Εδώ καταχωρούμε όλους τους αιρετούς που λαμβάνουν μέρος στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ενός οργανισμού. 



Alfaware S.A.– Software Development Department 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  & Διαχείριση έργων                  v312.507                 Σελίδα 23 από 70 

 

 

 
 

5.3 ΑΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 

 

Καταχωρούμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τα ακίνητα που 

διαχειρίζεται ένας οργανισμός και λαμβάνουν μέρος στις ενότητες του 
επιχειρησιακού. 

 
 

5.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

 

Καταχωρούμε τις περιφέρειες και τους νομούς που αφορούν το επιχειρησιακό. 
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5.5 ΝΟΜΟΙ 

 

Καταχωρούμε νομούς και τους δήμους που αφορούν το επιχειρησιακό. 

 

 
 

5.6 ΔΗΜΟΙ 
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Καταχωρούμε την αναλυτική περιγραφή και τις δημοτικές ενότητες που τον 

αποτελούν και αφορούν το επιχειρησιακό. 

 

 

 

5.7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Καταχωρούμε την αναλυτική περιγραφή κάθε  δημοτικής ενότητας και τις τοπικές 

κοινότητες που τον αποτελούν και αφορούν το επιχειρησιακό. 

 

 

5.8 ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
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Καταχωρούμε την αναλυτική περιγραφή κάθε τοπικής κοινότητας που τον 

αποτελούν και αφορούν το επιχειρησιακό. 

 

 

5.9 ΑΙΡΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

 

Καταχωρούμε την αναλυτική περιγραφή κάθε αιρετής περιφέρειας που τον 

αποτελούν και αφορούν το επιχειρησιακό. 

 

 



Alfaware S.A.– Software Development Department 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  & Διαχείριση έργων                  v312.507                 Σελίδα 27 από 70 

 

5.10 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

 

Καταχωρούμε την αναλυτική περιγραφή των Αποκεντρωμένων Κρατικών 

διοικήσεων που τον αποτελούν και αφορούν το επιχειρησιακό. 

 
 

5.11 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

Καταχωρούμε αναλυτικά τα στοιχεία των προμηθευτών.  
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5.12 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

 

Καταχωρούμε αναλυτικά τα στοιχεία των μελετητών που λαμβάνουν μέρος στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού. 

 

 
    

5.13 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Καταχωρούμε αναλυτικά τα στοιχεία των Συμβούλων που λαμβάνουν μέρος στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού  
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5.14 ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

 

Καταχωρούμε αναλυτικά τα στοιχεία των εργολάβων που λαμβάνουν μέρος στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού  

 

 

5.15 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

 

Καταχωρούμε τα αναλυτικά στοιχεία των χρηματοδοτών που λαμβάνουν μέρος στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού. Είναι δυνατόν να καταχωρήσουμε και 

τα στοιχεία των ατόμων επαφής του κάθε χρηματοδότη.  
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5.16 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Καταχωρούμε τα αναλυτικά στοιχεία που λαμβάνουν μέρος στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα ενός οργανισμού. Είναι δυνατόν να καταχωρήσουμε και τα στοιχεία 

των ατόμων επαφής του κάθε εξωτερικού φορέα. 

 

 

5.17 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Καταχωρούμε τα αναλυτικά στοιχεία των ελεγκτικών φορέων που λαμβάνουν 

μέρος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού. 

Είναι δυνατόν να καταχωρήσουμε και τα στοιχεία των ατόμων επαφής του κάθε 
ελεγκτικού φορέα. 
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5.18 ΑΛΛΟΙ 

 

 

5.19 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
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5.20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

5.21 ΛΙΣΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
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5.22 ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

5.23 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 

Καταχωρούμε την αναλυτική περιγραφή των προβλεπόμενων θέσεων και 
περιγράφοντας της αρμοδιότητες για την κάθε μία από αυτές. 

Επίσης, θα πρέπει να προσδιοριστεί το επίπεδο, η κατηγορία εκπαίδευσης και τα 

έτη προϋπηρεσίας που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση.  
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5.24 ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία των ατόμων που θα αποτελούν το έκτακτο 

προσωπικό και λαμβάνουν μέρος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού. 

Επίσης, καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία της εκπαίδευσης και της 
προϋπηρεσίας. 

 

5.25 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία των οργάνων διοίκησης που λαμβάνουν μέρος 

στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού. 
Επίσης, καταχωρούνται τα μέλη που τα αποτελούν και οι αποφάσεις που 

σχετίζονται με τα όργανα διοίκησης. 
 

 



Alfaware S.A.– Software Development Department 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  & Διαχείριση έργων                  v312.507                 Σελίδα 35 από 70 

 

5.26 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή της απόφασης που λαμβάνουν μέρος στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού. Για την κάθε απόφαση, καταχωρείται 

η θεματική της ενότητα, καθώς επίσης και το όργανο διοίκησής της. 
 

 

5.27 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή της επιτροπής, η ημ/νία ορισμού της, ο 

αριθμός απόφασης Ορισμού, το όργανο σύστασης επιτροπής, καθώς επίσης και τα 

μέλη της που λαμβάνουν μέρος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός οργανισμού. 
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6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Καταχωρούνται τα γενικά στοιχεία του επιχειρησιακού προγραμματισμού και η 

περίοδο ισχύος του. Επίσης, καταχωρούνται οι άξονες, οι δείκτες και οι Κατ. Αρχές 

που αφορούν το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
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6.2 ΑΞΟΝΕΣ 

 

Καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τους άξονες που λαμβάνουν 

μέρος στον Επιχειρησιακό προγραμματισμό. Δύναται να καταχωρηθούν και τα 

μέτρα που αφορούν τον συγκεκριμένο άξονα. 

 

6.3 ΜΕΤΡΑ 

 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή των μέτρων που περιλαμβάνει ένας 

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, καθώς επίσης οι Γενικοί Στόχοι και οι δείκτες 

τους. 
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6.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή των γενικών στόχων του επιχειρησιακού 

προγραμματισμού 
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6.5 ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Καταχωρείται αναλυτικά η περιγραφή των σχεδίων δράσης που αποτελούν τον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό. 

 

 

6.6 ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Καταχωρείται η λεπτομερής περιγραφή των δράσεων που αποτελούν τον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό. Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι δείκτες, τα έργα 

και ο προϋπολογισμός της δράσης. 
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6.7 ΕΡΓΑ 

 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή των έργων που αποτελούν τον επιχειρησιακό 

προγραμματισμό. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να καταχωρηθούν οι δείκτες, ο 

προϋπολογισμός, οι δραστηριότητες, τα υποέργα – αν  υπάρχουν- και η πρόοδος 
του έργου. 

 

6.8 ΥΠΟΕΡΓΑ 

 

Καταχωρείται αναλυτικά η περιγραφή των υποέργων που αποτελούν τον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να καταχωρηθούν οι 
δείκτες, ο προϋπολογισμός, οι δραστηριότητες, και η πρόοδος του υποέργου. 
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6.9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Καταχωρείται ο προϋπολογισμός μιας δράσης με το προϋπολογιζόμενο κόστος. 
 

 

6.10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ 

 

Καταχωρείται ο προϋπολογισμός ανά έργο.  
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6.11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

Καταχωρείται ο προϋπολογισμός ανά υποέργο. 

 

 

6.12 ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Ορίζεται η αναλυτική περιγραφή των ΚΑΕ εξόδων που αποτελούν τον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό. 
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6.13 ΕΠΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΠΙΧ.ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Με αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται η επαναρίθμηση του επιχ. Σχεδίου 

 

 

6.14 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή των δεικτών που αφορούν τον επιχειρησιακό 

προγραμματισμό.  
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6.15 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή των δεικτών του κάθε μέτρου, καθώς επίσης 

η μέθοδος υπολογισμού και οι παράμετροί του. 

 

6.16 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή των δεικτών της κάθε δράσης, καθώς επίσης 
η μέθοδος υπολογισμού και οι παράμετροί της. 
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6.17 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή των δεικτών του κάθε έργου, καθώς επίσης 

η μέθοδος υπολογισμού και οι παράμετροί του. 

 

 

6.18 ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

Καταχωρείται η αναλυτική περιγραφή των δεικτών του κάθε υποέργου, καθώς 

επίσης η μέθοδος υπολογισμού και οι παράμετροί του. 

 

 
 



Alfaware S.A.– Software Development Department 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  & Διαχείριση έργων                  v312.507                 Σελίδα 46 από 70 

 

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

7.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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7.2 ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία της ωρίμανσης που αφορούν τις φάσεις 

υλοποίηση έργου/υποέργου. Σε αυτό το σημείο καταχωρούνται τα στάδια 

απαλλοτρίωσης, οι μελέτες και οι εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις. 
 

 

7.3 ΩΡΙΜΑΝΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία της μελέτης που αφορούν συγκεκριμένη 

ωρίμανση. 
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7.4 ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία των εγκρίσεων / αδειοδοτήσεων που 

αφορούν συγκεκριμένη ωρίμανση. 

 

     
 

7.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία της χρηματοδότησης που αφορούν τις 
φάσεις υλοποίησης έργου / υποέργου. 

 

 
 



Alfaware S.A.– Software Development Department 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  & Διαχείριση έργων                  v312.507                 Σελίδα 49 από 70 

 

7.6 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία της δημοπράτησης που αφορούν τις φάσεις 
υλοποίησης έργου / υποέργου.     

 

7.7 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία των υποψήφιων της δημοπράτησης που 

αφορούν τις φάσεις υλοποίησης έργου / υποέργου. 
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7.8 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία των εγγυητικών επιστολών που αφορούν τις 

φάσεις υλοποίησης έργου / υποέργου. 
 

 
 

7.9 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Καταχωρούνται οι αξιολογήσεις της δημοπράτησης σύμφωνα με τις τεχνικές και 
οικονομικές προσφορές. Επίσης, καταχωρείται και ο έλεγχος των δικαιολογητικών. 
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7.10 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ανά δημοπράτηση καταχωρούνται αναλυτικά οι ενστάσεις. 

 

 
 

7.11 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα γενικά στοιχεία που αφορούν την  υλοποίηση του 

έργου/υποέργου 
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7.12 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Καταχωρούνται οι επιμετρήσεις που αφορούν την υλοποίηση του έργου. 

 

 
 

7.13 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΠΑΕ  
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7.14 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Καταχωρούνται ανά υλοποίηση αναλυτικά στοιχεία του λογαριασμού. Δύναται η 
επισκόπηση παραστατικών, επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ που σχετίζονται με τον 

λογαριασμό. H σύνδεση είναι αυτόματη με την Οικονομική εφαρμογή σε επίπεδο 

view. 
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7.15 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

Καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία του παραστατικού. 

 

 
 

7.16 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 
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7.17 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

 
 

7.18 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία των συμβάσεων σχετικά με την υλοποίηση 

εντός έργου/υποέργου. 
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7.19 ΑΠΕ 

 
    

 

 

7.20 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν την παραλαβή ενός 

έργου/υποέργου, καθώς επίσης και το αρμόδιο όργανο έγκρισής του. 
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8 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
 

8.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Ανάλογα με τη Δράση που επιλέγουμε, εμφανίζεται το τεχνικό δελτίο της . Η 

εκτύπωση είναι αναλυτική και στα πρότυπα του Υπουργείου. 
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8.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Επιλέγουμε το σχέδιο δράσης επιχειρησιακού προγράμματος που θέλουμε να 
προβάλλουμε στην οθόνη 

 

8.3 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΞΟΝΑ 

Εκτυπώνονται οι άξονες που αποτελούν τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό. 
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8.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Εκτυπώνεται η τωρινή κατάσταση του επιλεγμένου επιχειρησιακού προγράμματος 
 

 

8.5 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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8.6 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

8.7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Εμφανίζεται το χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος  
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8.8 ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Εμφανίζεται η καρτέλα παρακολούθησης και αξιολόγησης συγκεκριμένου δείκτη 

και σύμφωνα με την τρέχουσα στοχοθεσία. 

 

 
 

8.9 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ανάλογα με τον δείκτη και το πεδίο εφαρμογής που επιλέγουμε εμφανίζονται και 

τα αντίστοιχα δεδομένα που τον αφορούν, όπως η τρέχουσα στοχοθεσία, Μ.Μ., η 
κατηγορία, η αρμόδια Οργ. Μονάδα και η διεύθυνση που αναφέρεται. 
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8.10 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Εμφανίζεται αναλυτικά η καρτέλα συγκεκριμένου άξονα, μέτρου, κωδ. σχεδίου 

δράσης. Λαμβάνουμε ακόμη πληροφορίες για την εξέλιξη της συγκεκριμένης 

δράσης. 

 
 

8.11 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Εμφανίζεται η καρτέλα συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος. ΟΙ 

πληροφορίες που δίνονται είναι η πρόοδος της δράσης, ο αρχικός 

προϋπολογισμός, ο τελικός προϋπολογισμός, κ.α. 
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8.12 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 

 

Παρακολουθείται η στοχοθεσία συγκεκριμένου δείκτη ή και συγκεκριμένου πεδίου 

εφαρμογής. 

 
 

8.13 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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8.14 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 
 

8.15 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Εμφανίζεται αναλυτικά η διάρθρωση του επιχειρηματικού προγράμματος. 
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8.16 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Εμφανίζεται αναλυτικά το ετήσιο πρόγραμμα μελετών. 

 
 

8.17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Εμφανίζεται αναλυτικά το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός (αρχικός και τρέχων) 

των ενεργειών ανά άξονα, μέτρο, έργο/υποέργο 
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8.18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 
 

8.19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Εμφανίζεται αναλυτικά ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός με τους άξονες, μέτρο, 

γενικοί στόχοι και δράσεις του. 

 
 



Alfaware S.A.– Software Development Department 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  & Διαχείριση έργων                  v312.507                 Σελίδα 67 από 70 

 

8.20 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 

 

 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΕΙΚΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 


