
 1 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΜΜΗΗΝΝ__ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒ(())  ΣΣΤΤΑΑ  ΣΣΕΕΝΝΑΑΡΡΙΙΑΑ  
ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

Εισαγωγή  

Η προσθήκη της ειδικής συνάρτησης ΜΗΝ_ΜΕΤΑΒ() στα σενάρια υπολογισµού του 
Atlantis Payroll έγινε µε στόχο να διευκολυνθεί η κατασκευή σεναρίων τα οποία θα µπορούν 
να εντοπίζουν τις τυχόν αλλαγές των τιµών µεταβλητών µισθολογικών στοιχείων, όπως ο 
βασικός µισθός, το µισθολογικό κλιµάκιο, κλπ., οι οποίες λαµβάνουν χώρα σε ηµεροµηνίες 
που βρίσκονται στο µέσον κάποιας µισθολογικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, είναι 
πιθανό να προκύψει ανάγκη διαφορετικού υπολογισµού για τον αριθµό των ηµερών εντός 
της περιόδου για τις οποίες ίσχυε η παλαιά και η νέα τιµή του µισθολογικού στοιχείου.  

 

Η γενική µορφή σύνταξης της συνάρτησης MHN_METAB() είναι η εξής:  
 
MHN_METAB( κωδ. µεταβλ. µισθ. στοιχείου, 1η τιµή στοιχείου, ηµέρες 1ης τιµής, 2η τιµή 
στοιχείου, ηµέρες 2ης τιµής) 

 

όπου: 

 

� κωδ. µεταβλ. µισθ. στοιχείου:  

Η κωδική ονοµασία οποιουδήποτε γενικού µισθολογικού στοιχείου ή µεταβλητού 
µισθολογικού στοιχείου εργαζοµένων (οµάδες µισθ. στοιχείων µε κωδικούς στην 
περιοχή 1001-1999 και 2001-2999). 

 

� 1η τιµή στοιχείου:  

τοπική µεταβλητή στην οποία επιστρέφεται η παλαιά τιµή του ανωτέρω µισθολογικού 
στοιχείου που ίσχυε µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία ο χρήστης εισήγαγε την νέα 
τιµή. 

 

� ηµέρες 1ης τιµής:  

τοπική µεταβλητή στην οποία επιστρέφεται ο αριθµός των ηµερολογιακών ηµερών εντός 
της µισθολογικής περιόδου για τις οποίες ίσχυε η παλαιά τιµή – εάν δεν έχει σηµειωθεί 
αλλαγή της τιµής του στοιχείου εντός της περιόδου, τότε θα επιστραφεί το σύνολο των 
ηµερολογιακών ηµερών του µήνα (πχ, 30 για τον Απρίλιο). 

 
� 2η τιµή στοιχείου: 

τοπική µεταβλητή στην οποία επιστρέφεται η νέα τιµή του µισθολογικού στοιχείου η 
οποία ισχύει µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία ο χρήστης εισήγαγε την νέα τιµή - 
εαν η τιµή του µισθ. στοιχείου δεν άλλαξε εντός της περιόδου, τότε επιστρέφεται η τιµή 
µηδέν. 

 
� ηµέρες 2ης τιµής:  

τοπική µεταβλητή στην οποία επιστρέφεται ο αριθµός των ηµερολογιακών ηµερών εντός 
της µισθολογικής περιόδου για τις οποίες ισχύει η νέα τιµή του µισθολογικού στοιχείου 
– εάν η τιµή του µισθ. στοιχείου δεν άλλαξε εντός της περιόδου, τότε επιστρέφεται η 
τιµή µηδέν. 
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Οι παράµετροι 1η τιµή στοιχείου, ηµέρες 1ης τιµής, 2η τιµή στοιχείου, ηµέρες 2ης τιµής είναι 
απαραιτήτως τοπικές µεταβλητές που έχουν δηλωθεί εντός της συνάρτησης του 
σεναρίου υπολογισµού στη οποία καλείται η ειδική συνάρτηση ΜΗΝ_ΜΕΤΑΒ(). Το 
αποτέλεσµα το οποίο επιστρέφει η συνάρτηση είναι το άθροισµα των τιµών των 
παραµέτρων ηµέρες 1ης τιµής + ηµέρες 2ης τιµής. Ουσιαστικά, η κλήση της ειδικής 
συνάρτησης γίνεται µε σκοπό την ενηµέρωση των τοπικών µεταβλητών που δηλώνονται ως 
παράµετροι σε αυτήν και όχι την επιστροφή κάποιας τιµής ως αποτελέσµατος. Η επιστροφή 
τιµής απλώς κρίνεται απαραίτητη για να διατηρηθεί ο ενιαίος τρόπος µε τον οποίο καλούνται 
όλες οι ειδικές συναρτήσεις. Κατά συνέπεια, µπορεί να αποδοθεί η τιµή της ειδικής 
συνάρτησης σε κάποια τοπική µεταβλητή η οποία δεν θα χρησιµοποιηθεί κάπου αλλού σε 
υπολογισµούς. 
 
Παράδειγµα 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται τα στοιχεία εργαζόµενης της οποίας ο βασικός µισθός 
µεταβλήθηκε στο µέσον κάποια µισθολογικής περιόδου: 
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Για τον εντοπισµό της µισθολογικής αλλαγής έχουν ενδεικτικά εισαχθεί στο σενάριο  
υπολογισµού τα εξής: 

 

 

 

Σηµειώσεις: 

1. H απόδοση των µηδενικών τιµών στις τέσσερις τοπικές µεταβλητές πριν την κλήση της 
συνάρτησης είναι απαραίτητη, ώστε αυτές να δηλωθούν και να µην θεωρηθούν από την 
εφαρµογή άγνωστες, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσµα να προβληθεί το σχετικό µήνυµα 
λάθους.  

2. Μετά την κλήση της ειδικής συνάρτησης δεν είναι απαραίτητη η απόδοση των τιµών των 
τοπικών µεταβλητών σε µισθολογικά στοιχεία. Στο συγκεκριµένο πρακτικό παράδειγµα 
αυτό έγινε καθαρά για λόγους εµφάνισης των αποτελεσµάτων στην προβολή στοιχείων 
περιόδου. 

Μετά τον υπολογισµό µισθοδοσίας για την µισθολογική περίοδο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 η προβολή 
των αποτελεσµάτων περιέχει τα εξής: 

 

 


