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Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» 

της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» 
(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) 

 
που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
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Η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 
Η απόκτηση στέγης ήταν και παραµένει ένα από τα σηµαντικά θέµατα στη ζωή κάθε 
ανθρώπου. Το κτίσιµο κατοικίας απαιτεί κρίσιµες αποφάσεις και σωστές επιλογές, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα της κατασκευής. 
Η Πολιτεία καθιέρωσε την έννοια της Οικοδοµικής Άδειας, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα σε κάθε στάδιο της κατασκευής. Η έκδοση Οικοδοµικής Άδειας από την αρµόδια 
Πολεοδοµική Υπηρεσία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αρχίσει η κατασκευή 
οποιουδήποτε οικοδοµικού έργου. 

Για να κτιστεί µια κατοικία πρέπει να εκδοθεί απαραίτητα Οικοδοµική Άδεια 

Για να έχουν ποιότητα τα δοµικά έργα και οι κατασκευές θα πρέπει: 
• Να παρέχουν ασφάλεια σε αυτούς που τα χρησιµοποιούν. 

• Να εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται (π.χ. χρήση κατοικίας). 

• Να έχουν µια οικονοµικά αποδεκτή διάρκεια ζωής και οικονοµία στη συντήρησή τους. 

• Να είναι λειτουργικά και να εξασφαλίζουν τους κανόνες υγιεινής. 

Για την έκδοση της Οικοδοµικής Άδειας προβλέπονται µια σειρά από διαδικασίες και 
ενέργειες. Με την εξάπλωση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένα µεγάλο 
τµήµα της διαδικασίας έκδοσης, διεκπεραιώνεται µε τη βοήθεια εξειδικευµένων εφαρµογών 
τεχνικού λογισµικού. Η παρουσίαση αυτών των εφαρµογών αποτελεί αντικείµενο αυτού του 
τµήµατος του βιβλίου. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν: 

• Τις διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της Οικοδοµικής 
Άδειας. 

• Τη σηµασία και το περιεχόµενο των πολεοδοµικών διατάξεων. 

• Το ρόλο των εφαρµογών τεχνικού λογισµικού στην εκπλήρωση των στόχων της 
Οικοδοµικής Άδειας. 

Τι είναι η Οικοδοµική Άδεια 
Τι είναι λοιπόν η οικοδοµική άδεια;  
Ας δούµε πρώτα τον «επίσηµο» ορισµό της: 

Η οικοδοµική άδεια είναι εκτελεστή διοικητική πράξη που επιτρέπει την 
εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδοµικών εργασιών που προβλέπονται 
στις µελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύµφωνες µε τις 
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 

Η  Οικοδοµική Άδεια είναι µια «συµφωνία» ανάµεσα στην οργανωµένη Πολιτεία και 
σ’εκείνους που ενδιαφέρονται να εκτελέσουν οικοδοµικές εργασίες. Με τη συµφωνία αυτή, η 
Πολιτεία χορηγεί (δίνει) στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα εκτέλεσης οικοδοµικών 
εργασιών. Για τις οικοδοµικές εργασίες που θα εκτελεσθούν, θα πρέπει προηγουµένως να 
έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες µελέτες. 
Οι µελέτες που συνοδεύουν την Άδεια, συντάσσονται από αρµόδιους µηχανικούς σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 

Τι είναι οι «πολεοδοµικές διατάξεις»; 

Είναι οι νόµοι που εκδίδει η Πολιτεία για να ρυθµίσει όλα τα θέµατα που 
αφορούν τη µελέτη και τη κατασκευή τεχνικών έργων. 

Οι νόµοι και οι πολεοδοµικές διατάξεις προστατεύουν το γενικότερο συµφέρον 
του κοινωνικού συνόλου. Στόχος των πολεοδοµικών διατάξεων είναι η 
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προστασία του οικιστικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η 
εκπόνηση µελετών σύµφωνα µε τους κανονισµούς, η ασφάλεια των έργων στο 
στάδιο κατασκευής και στο στάδιο λειτουργίας κ.ο.κ. 

Το ενδιαφέρον της Πολιτείας ασφαλώς δεν σταµατά µε την χορήγηση της Οικοδοµικής 
Άδειας. Η Πολιτεία ενδιαφέρεται για τη τήρηση των νόµων, όχι µόνο στο στάδιο της 
κατάθεσης της Οικοδοµικής Άδειας, αλλά και στο στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών, καθώς 
και στο στάδιο της λειτουργίας  του οικοδοµικού έργου. 
Για ποιες οικοδοµικές εργασίες χρειάζεται η Οικοδοµική Άδεια; 
Άδεια απαιτείται, για την ανέγερση νέων οικοδοµών, για κατεδαφίσεις, προσθήκες σε 
υφιστάµενες οικοδοµές, αλλαγή χρήσης χώρων, αλλαγή όψεων, συνένωση ή διαχωρισµό 
διαµερισµάτων, αλλαγή επιβλέποντος µηχανικού, τροποποιήσεις της αρχικής µελέτης, 
περιφράξεις, επισκευές κλπ. 
Για να εκδοθεί µια Οικοδοµική Άδεια απαιτούνται µια σειρά διαδικασιών και ενεργειών. Οι 
ενέργειες αυτές αναλαµβάνονται από τον ιδιοκτήτη ή κύριο του έργου και τους αρµόδιους 
µηχανικούς.  
Τις οικοδοµικές άδειες χορηγούν οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή οι 
αρµόδιες Υπηρεσίες των ∆ήµων ή Κοινοτήτων. 

Στην κατασκευή ενός έργου, εκτός από τους αρµόδιους µηχανικούς και τον 
ιδιοκτήτη, συµµετέχουν µια σειρά άλλων ειδικοτήτων:  

• Τεχνικοί, τεχνολόγοι, σχεδιαστές.  

• Εντεταλµένοι υπάλληλοι πολεοδοµιών που  θα ελέγξουν την άδεια. 

• Εργολάβοι, τεχνίτες, χειριστές µηχανηµάτων και γενικά, κάθε πρόσωπο 
που απασχολείται στην οικοδοµή.  

Οι τελευταίοι θα αναλάβουν να εφαρµόσουν τις µελέτες κάτω απ’ την 
καθοδήγηση των επιβλεπόντων µηχανικών.  

Για όλους τους συντελεστές ενός έργου οι πολεοδοµικές διατάξεις προβλέπουν 
αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

Οι διαδικασίες που θα πρέπει να αναληφθούν για την έκδοση της Οικοδοµικής Άδειας είναι 
πολλές και σύνθετες, και εποµένως απαιτούν σοβαρή οργάνωση της εργασίας. 
Το «ηλεκτρονικό γραφείο» έρχεται να βοηθήσει σ’ αυτό το θέµα αφού:  

• Ευνοεί την οµαδική εργασία σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός έργου. 

• Η εκπόνηση των µελετών γίνεται µε τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού. 

• Η εργασία εκτελείται µεθοδικά, ώστε να αποφεύγεται η πληκτρολόγηση των ίδιων 
στοιχείων κ.λ.π. 

Ο «κύκλος ζωής» της οικοδοµικής άδειας 
Στο επόµενο διάγραµµα βλέπετε το «κύκλο ζωής» της οικοδοµικής άδειας, στάδιο προς 
στάδιο. Μπορείτε να διακρίνετε το στάδιο που προηγείται της κατάθεσης της Άδειας, το 
στάδιο έκδοσης της Άδειας και το στάδιο εφαρµογής της Άδειας. 
Ο κύκλος αυτός ξεκινάει από το ενδιαφέρον (ή το όνειρο αν θέλετε…) του ιδιοκτήτη να 
εκτελέσει κάποιες οικοδοµικές εργασίες.  

Ο ιδιοκτήτης ή κύριος του έργου µπορεί να είναι, είτε ένα φυσικό πρόσωπο, είτε 
ένα νοµικό πρόσωπο (π.χ. µια κατασκευαστική εταιρεία, ένας δηµόσιος 
οργανισµός κοκ). 
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Απόκτηση κατοικίας...

Ανάθεση µελετών

Προσχέδια - Προϋπολογισµός
Προσφορά - ανάληψη µελέτης

Προετοιµασία Φακέλου Άδειας

Προµελέτη
Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής µελέτης
Εκπόνηση Στατικής µελέτης
Μηχανολογικές µελέτες
Συµπλήρωση εντύπων και
δικαιολογητικών

Κατάθεση Φακέλου Άδειας
Έλεγχος πληρότητας
Τοπογραφικό
Έλεγχος Αρχιτεκτονικών
Έλεγχος Στατικών
Έλεγχος Μηχανολογικών
Έλεγχος Αµοιβών
Τελικός έλεγχος
Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας

Στάδιο Κατασκευής

Θεώρηση Οικοδοµικής Άδειας
Χάραξη οικοδοµής
Εφαρµογή µελετών σύµφωνα µε
τον προϋπολογισµό του έργου και
τον προγραµµατισµό εργασιών.
Λήψη και τήρηση Μέτρων
Ασφαλείας
Πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών
Συγκέντρωση τιµολογίων εργασιών
και υλικών

Αποπεράτωση Έργου

Αίτηση για αυτοψία
Πληρωµές αµοιβών επίβλεψης
Αντίγραφα τιµολογίων εργασιών
και υλικών στην Εφορία
Αιτήσεις σύνδεσης οικοδοµής µε
∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας
Συµβόλαια, Κανονισµός
πολυκατοικίας, Κατανοµή
χιλιοστών συνιδιοκτησίας κλπ
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Ανάθεση µελέτης έργου 
Η έναρξη του «κύκλου ζωής» της Οικοδοµικής Άδειας σηµατοδοτείται µε την «εκδήλωση 
ενδιαφέροντος» του ιδιοκτήτη να εκτελέσει κάποιες συγκεκριµένες οικοδοµικές εργασίες.  
Οι εργασίες αυτές µπορεί να αφορούν:  

• Την ανέγερση της κατοικίας του.  

• Τη βελτίωση και επέκταση µιας υπάρχουσας κατασκευής. 

• Την επισκευή κάποιων τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβες.  

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών είναι η έκδοση 
Οικοδοµικής Άδειας. 
Ο ιδιοκτήτης προσέρχεται στο µηχανικό της επιλογής του, για να διερευνήσει τη δυνατότητα 
εκτέλεσης αυτών των εργασιών. Στο στάδιο αυτό, ο αρµόδιος µηχανικός θα εξετάσει το θέµα 
από κατασκευαστική και νοµική άποψη, µε σκοπό να διαπιστώσει αν υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση των εργασιών. 
Στη συνέχεια θα γίνουν τα προσχέδια, µε βάση τα οποία θα συνταχθεί ο προϋπολογισµός 
του έργου. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πληροφορήσει το µηχανικό για τις ανάγκες και τις 
επιθυµίες του σε ότι αφορά το µέγεθος, τη λειτουργικότητα, την αισθητική, ενδεχόµενη 
µελλοντική επέκταση αλλά και το κόστος που µπορεί να αναλάβει, σε σχέση µε την κατασκευή 
του έργου.  
Ο µηχανικός µε βάση τα προσχέδια και την εµπειρία του θα προσπαθήσει να εκτιµήσει 
κάποια µεγέθη: πόσο θα κοστίσει το έργο, πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την κατασκευή του 
κλπ. Επίσης θα συµφωνήσει για την αµοιβή του. 
Ο ιδιοκτήτης θα συνεκτιµήσει τα παραπάνω στοιχεία, ενώ δεν αποκλείεται να επαναλάβει την 
ίδια διαδικασία, µε άλλους µηχανικούς, µέχρι να καταλήξει σε µια λύση που ικανοποιεί τις 
ανάγκες του.  
Τέλος, θα αναθέσει στον αρµόδιο µηχανικό την έκδοση της Οικοδοµικής Άδειας. Η ανάθεση 
µπορεί να συνοδεύεται από µια αντίστοιχη προσφορά του µηχανικού. Ο µηχανικός αντίστοιχα 
αναλαµβάνει υπεύθυνα την εκπόνηση των σχετικών µελετών. 

Στάδιο προετοιµασίας του φακέλου της Άδειας 
Ακολουθεί το στάδιο προετοιµασίας του φακέλου για την έκδοση της Άδειας.  
Ο φάκελος που θα κατατεθεί στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία προκειµένου να εκδοθεί 
η Άδεια θα περιλαµβάνει:  

• Τις µελέτες της Άδειας (σχέδια, λεπτοµέρειες, τεύχη υπολογισµών, τεχνικές εκθέσεις 
κλπ). 

• Σχετικές αιτήσεις, δικαιολογητικά, εγκρίσεις, αποδείξεις πληρωµής κλπ 
Ποιες µελέτες πρέπει να εκπονηθούν για ένα έργο 

Οι µελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για µια Οικοδοµική Άδεια εξαρτώνται από το είδος 
των οικοδοµικών εργασιών που πρόκειται θα εκτελεσθούν. Άλλες µελέτες απαιτούνται στην 
περίπτωση ανέγερσης µιας κατοικίας, και εντελώς διαφορετικές  στην περίπτωση µιας 
κατεδάφισης. 
Ο νόµος ορίζει µε σαφήνεια ποιες µελέτες θα πρέπει κατά περίπτωση να εκπονηθούν, 
ανάλογα µε το είδος της κατασκευής. 
Οι µελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή µιας κατοικίας είναι οι εξής: 

• Αρχιτεκτονική 

• Στατική & αντισεισµική 

• Θερµοµόνωσης 
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• Πυροπροστασίας 

• Μηχανολογικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 
Ποιοι είναι οι όροι δόµησης και οι ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις 

Για τη σωστή σύνταξη των µελετών της Άδειας θα πρέπει να εφαρµοσθούν σωστά οι  όροι 
δόµησης που ισχύουν στην περιοχή ανέγερσης του έργου.  
Στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι µελετητές είναι το ποσοστό κάλυψης, ο συντελεστής 
δόµησης, το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του κτιρίου, οι επιτρεπόµενες χρήσεις κτιρίων 
(κατοικία, καταστήµατα κλπ), καθώς και οι ειδικοί όροι δόµησης που ισχύουν στην περιοχή 
(π.χ. υποχρεωτική κατασκευή κεραµοσκεπής). 

Οι µελέτες συντάσσονται από τους αρµόδιους µηχανικούς ώστε να είναι 
σύµφωνες µε τις πολεοδοµικές διατάξεις και τους ισχύοντες γενικούς 
Κανονισµούς. 

Ειδικά για την ανέγερση οικοδοµικών έργων εφαρµόζεται ο Γενικός 
Οικοδοµικός Κανονισµός. Σκοπός του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού 
(Γ.Ο.Κ.) είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την 
εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής, εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων 
πόλεων ή οικισµών, ώστε να προστατεύεται το φυσικό, οικιστικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον. 

Στον Κανονισµό καθορίζονται οι προϋποθέσεις ώστε να επιτρέπεται η 
εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών.   

Έτσι ένα οικόπεδο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο, να έχει δηλαδή τα 
ελάχιστα όρια εµβαδού και προσώπου, για να µπορέσει να οικοδοµηθεί.  

Οι όροι δόµησης καθορίζουν το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου, τον 
συντελεστή δόµησης, το µέγιστο ύψος κτιρίου. 

 Κάλυψη του οικοπέδου είναι η επιφάνεια που περιβάλλεται από τις 
προβολές των περιγραµµάτων όλων των κτιρίων του οικοπέδου πάνω σε 
οριζόντιο επίπεδο. 

 Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της µέγιστης επιφάνειας 
που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου. 

 Συντελεστής δόµησης (σ.δ.) είναι ο αριθµός, ο οποίος 
πολλαπλασιαζόµενος µε την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική 
επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που µπορούν να 
κατασκευαστούν στο οικόπεδο σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 

 Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίου ή µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος 
περιοχής είναι το ύψος του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, πάνω από το 
οποίο απαγορεύεται κάθε δόµηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που 
επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά. 

Επιπλέον, για κάθε περιοχή µπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι δόµησης, 
ώστε να προστατεύεται η ιδιαίτερη φυσιογνωµία της και η πολιτιστική της 
ταυτότητα. 

Σύνταξη προµελέτης 

Με βάση τα προσχέδια συντάσσεται η προµελέτη του έργου. Για την προµελέτη 
λαµβάνονται υπόψη οι πολεοδοµικές διατάξεις και οι όροι δόµησης που ισχύουν στην 
περιοχή που εκτελείται το έργο. 
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Εάν αυτό είναι απαραίτητο γίνεται τοπογραφική µελέτη του οικοπέδου και αποτύπωση των 
υπαρχόντων κτισµάτων.  
Σε περίπτωση προσθήκης γίνεται έλεγχος των προηγουµένων Οικοδοµικών Αδειών (εάν 
υπάρχουν), ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι αντίστοιχες προβλέψεις για επέκταση. Σε 
κάθε περίπτωση λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η στατική επάρκεια του κτιρίου και γίνονται οι 
αναγκαίοι έλεγχοι. 
Προέλεγχος µελετών 

Στις διαδικασίες έκδοσης Οικοδοµικής Άδειας προβλέπεται ένα ενδιάµεσο 
στάδιο, στο οποίο είναι δυνατόν να ζητηθεί ο προέλεγχος µελετών της Άδειας. 
Ο προέλεγχος µελετών για έκδοση οικοδοµικών αδειών δεν είναι 
υποχρεωτικός. Είναι χρήσιµος στις περιπτώσεις που υπάρχει κάποια 
αµφιβολία για το τρόπο εφαρµογής των πολεοδοµικών διατάξεων. 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται, ελέγχονται από την Πολεοδοµική Υπηρεσία 
για την εφαρµογή των πολεοδοµικών διατάξεων, την ορθότητα των 
υπολογισµών και την τήρηση των προδιαγραφών των σχεδίων που 
υποβλήθηκαν. 

Εκπόνηση οριστικής µελέτης 

Στη συνέχεια και σε συνεννόηση µε τον κύριο του έργου αρχίζει η εκπόνηση της οριστικής 
µελέτης της Άδειας. Οι µελέτες συντάσσονται από τους αρµόδιους µηχανικούς σύµφωνα  µε 
τους ισχύοντες γενικούς κανονισµούς. Τέτοιο κανονισµοί είναι ο Γενικός Οικοδοµικός 
κανονισµός (Γ.Ο.Κ.), ο Νέος Αντισεισµικός Κανονισµός (ΝΕΑΚ), ο νέος Κανονισµός 
Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΝΕΚΩΣ), ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός, ο Κανονισµός 
Πυρασφάλειας κλπ  
Ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου, επιβάλλεται η «συµµόρφωση» των µελετών και µε άλλους 
κανονισµούς, που ρυθµίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ανέγερσης ειδικών κτιρίων 
(π.χ. πρατήρια καυσίµων, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ). Η εκτέλεση των µελετών 
σύµφωνα µε αυτούς του κανονισµούς είναι υποχρεωτική, αφού οι µελέτες ελέγχονται, σε 
αυτή την περίπτωση, τόσο από τις αρµόδιες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, όσο και από τα 
συναρµόδια υπουργεία (Υπ. Βιοµηχανίας, Ε.Ο.Τ. κλπ) 
Μετά την ολοκλήρωση των οριστικών µελετών, αρχίζει η διαδικασία συγκέντρωσης των 
λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών. Τα έντυπα και τα δικαιολογητικά µαζί µε τις µελέτες, 
θα υποβληθούν στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία για την έκδοση Οικοδοµικής άδειας. 
Συγκεκριµένα υποβάλλονται: 

• Η Αίτηση του ιδιοκτήτη. 

• Ο υπολογισµός των αµοιβών. 

• Παραστατικά πληρωµής µηχανικών. 

• ∆ηλώσεις ανάληψης και ανάθεσης. 

• ∆ιάφορες εγκρίσεις. 

• Αποδείξεις πληρωµής. 

Η σύνταξη των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται µε συµπλήρωση σχετικών εντύπων. Ο 
τρόπος συµπλήρωσης των εντύπων και το περιεχόµενο τους καθορίζεται από τις σχετικές 
διατάξεις. 

Τα έντυπα που συνοδεύουν την Οικοδοµική Άδεια,  θα τα δούµε µε κάθε λεπτοµέρεια σε 
ξεχωριστό κεφάλαιο στη συνέχεια 
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Κατάθεση και έλεγχος Άδειας 
Ακολουθεί η κατάθεση του φακέλου της Οικοδοµικής Άδειας στην αρµόδια Πολεοδοµική 
Υπηρεσία. 

Τι είναι ο φάκελος της Άδειας; 

Ο φάκελος της Οικοδοµικής Άδειας περιλαµβάνει τις µελέτες που 
εκπονήθηκαν (σχέδια και τεύχη σε 2πλούν), έντυπα και δικαιολογητικά, 
εγκρίσεις και τεχνικές εκθέσεις, συµβολαιογραφικές πράξεις κλπ  

Με την έγκριση της Οικοδοµικής Άδειας, συµπληρώνεται το στέλεχος της 
Οικοδοµικής Άδειας (σε 4πλουν).  

Στο στέλεχος αυτό αναγράφονται ο αριθµός και η χρονολογία έκδοσης της 
Άδειας (π.χ. 142/2000), τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του έργου, τα 
ονόµατα των µελετητών και των επιβλεπόντων και διάφορα άλλα στατιστικά 
στοιχεία. Επίσης υπάρχει τοπογραφικό σκαρίφηµα στο οποίο προσδιορίζεται 
το οικόπεδο και η θέση της οικοδοµής. 

Στον ιδιοκτήτη παραδίδεται ένα θεωρηµένο αντίγραφο κάθε µελέτης (σχέδια 
και τεύχη), όπως επίσης το πρωτότυπο στέλεχος της Οικοδοµικής Άδειας, µε 
την ανάγλυφη σφραγίδα της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας.  

Ο φάκελος της Άδειας, µε τα υπόλοιπα στοιχεία, παραµένει στο αρχείο της 
αρµόδιας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας. 

Έλεγχος πληρότητας – Όροι δόµησης 

Με την υποβολή του φακέλου στην πολεοδοµία γίνεται πρώτα ο έλεγχος πληρότητας του 
φακέλου. Με αυτόν τον έλεγχο διαπιστώνεται εάν στο φάκελο έχουν συµπεριληφθεί όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται και αν έχουν εφαρµοστεί οι σωστοί όροι δόµησης.  
Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου, ο φάκελος «παίρνει» αριθµό πρωτοκόλλου, 
και αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων. 
Έλεγχος µελετών 

Για να χορηγηθεί η Οικοδοµική Άδεια,  γίνεται ο έλεγχος των µελετών. Ο έλεγχος των 
υποβαλλοµένων µελετών γίνεται από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους. Σκοπός του ελέγχου 
είναι να διαπιστωθεί εάν οι µελέτες έχουν γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές 
διατάξεις.  
Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει: 

• Τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης σύµφωνα µε τον Γενικό Οικοδοµικό 
Κανονισµό (Γ.Ο.Κ.) και τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό. 

• Τον έλεγχο της Στατικής µελέτης σύµφωνα µε τον Νέο Αντισεισµικό Κανονισµό 
(ΝΕΑΚ) και τον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΝΚΩΣ). 

• Τον έλεγχο των υπολοίπων µελετών (Θερµοµόνωση, µελέτη Πυροπροστασίας, 
Μηχανολογικά κλπ) σύµφωνα µε τους ειδικούς κανονισµούς. 

Σε κτίρια που ανεγείρονται πλησίον της παραλίας και γενικά σε προστατευόµενους 
οικισµούς, υπάρχει υποχρέωση ελέγχου της αρχιτεκτονικής µελέτης  και απ’την αρµόδια 
«Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου» (Ε.Π.Α.Ε.) Στη Ε.Π.Α.Ε. ελέγχεται 
η εξωτερική εµφάνιση οποιουδήποτε κτιρίου, ώστε να είναι καλαίσθητη και να εναρµονίζεται 
µε την αισθητική που επικρατεί στο οικοδοµικό τετράγωνο στο οποίο ανεγείρεται. Το κτίριο 
θα πρέπει να είναι εναρµονισµένο προς το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχής στην οποία ευρίσκεται.  
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Αµοιβές - Φορολογικά 

Στη συνέχεια γίνεται ο υπολογισµός του ύψους των αµοιβών µηχανικών και των πάσης 
φύσεως φόρων και εισφορών από εντεταλµένο υπάλληλο. Ο υπάλληλος αυτός ελέγχει στο 
ειδικό έντυπο προϋπολογισµού τον προϋπολογισµό του έργου, τις αµοιβές µηχανικών όπως 
προκύπτουν από την εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων και τις λοιπές 
οικονοµικές επιβαρύνσεις υπέρ των διαφόρων ταµείων. 
Η πληρωµή των οικονοµικών υποχρεώσεων µελετητών και ιδιοκτητών, γίνεται µε τη 
συµπλήρωση των αντιστοίχων εντύπων και ελέγχεται από τον εντεταλµένο υπάλληλο. 
Σε όλα τα στάδια των ελέγχων τυχόν παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη διατυπώνονται µε 
σαφήνεια στο Φύλλο ελέγχου. 
Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας 

Οι οικοδοµικές άδειες υπογράφονται τελικά από τους εξουσιοδοτηµένους ελεγκτές µετά από 
επανέλεγχο του τοπογραφικού ως προς το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο και τους όρους δόµησης 
. Οι χορηγούµενες άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο αφού ενηµερωθούν τα πρωτόκολλα 
του τµήµατος και της Υπηρεσίας. 
Η οικοδοµική άδεια έχει ισχύ για 4 χρόνια. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήµατος 
µπορεί να ζητηθεί η παράταση ισχύος.  

∆ιαδικασίες έκδοσης οικοδοµικών αδειών (εµβάθυνση) 
Αρµόδια όργανα 

Aρµόδια όργανα για τη χορήγηση των οικοδοµικών αδειών είναι οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή οι αρµόδιες Υπηρεσίες των ∆ήµων ή Κοινοτήτων, στις οποίες 
µεταβιβάζονται οι σχετικές αρµοδιότητες κατά τις κείµενες διατάξεις. 
Περιεχόµενο της Οικοδοµικής Άδειας 

Για τη χορήγηση της οικοδοµικής άδειας απαιτείται η υποβολή σχεδίων, µελετών και 
δικαιολογητικών: 
Α.  Σχέδια και µελέτες. 

• Τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης. 

• Αρχιτεκτονική µελέτη. 

• Στατική µελέτη σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισµούς. 

• Μελέτη θερµοµόνωσης. 

• Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, όπου απαιτούνται, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισµούς. 

• Μελέτες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισµούς. 

• Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και 
τους κανονισµούς. 

• Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και τους κανονισµούς. 

• Μελέτη καυσίµου αερίου, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές 
και τους κανονισµούς. 

Β.  ∆ικαιολογητικά, εγκρίσεις, λοιπές αποδείξεις. 
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• Αίτηση του ενδιαφεροµένου στην οποία είναι ενσωµατωµένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα 
µε τις δηλώσεις αναθέσεως - αναλήψεως (µελέτης - επίβλεψης), φύλλο ελέγχου, 
ειδικό έντυπο προϋπολογισµού. 

• Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών, που απαιτούνται κατά τις κείµενες διατάξεις. 

• Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας   από το 
Υποθηκοφυλακείο για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή 
βρίσκεται εκτός σχεδίου. 

• Αποδεικτικό κατάθεσης αµοιβής του µελετητή µηχανικού. 

• Συµβολαιογραφική δήλωση των προβλεποµένων χώρων στάθµευσης. 

• Αιτιολογηµένη έκθεση του µελετητή µηχανικού.  

Οι µελέτες εκτελούνται από αρµόδιους µηχανικούς οι οποίοι έχουν απ’το νόµο δικαίωµα 
υπογραφής. 
Έλεγχος άδειας 

Για τη χορήγηση της Οικοδοµικής Άδειας  γίνεται, όπως προαναφέραµε, έλεγχος του 
φακέλου µελέτης. Ο έλεγχος των υποβαλλοµένων µελετών γίνεται από εξουσιοδοτηµένους 
από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους   διπλωµατούχους µηχανικούς 
(Αρχιτέκτονες µηχανικούς, Πολιτικούς µηχανικούς, Τοπογράφους µηχανικούς, 
Μηχανολόγους µηχανικούς, Ηλεκτρολόγους µηχανικούς, ανάλογα µε την ελεγχόµενη 
µελέτη) και σε περίπτωση έλλειψής των από τεχνικούς κατωτέρων βαθµίδων 
(υποµηχανικούς, τεχνολόγους, εργοδηγούς). 
Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει: 
1. Τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που αναφέρεται: 

• Στον πλήρη και λεπτοµερή έλεγχο του τοπογραφικού διαγράµµατος και του 
διαγράµµατος κάλυψης, ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδοµικών 
διατάξεων και προδιαγραφών και τον έλεγχο όσων στοιχείων περιλαµβάνονται σ' 
αυτά. 

• Στον έλεγχο των λοιπών σχεδίων της Αρχιτεκτονικής µελέτης. 

• Στον έλεγχο του υπολογισµού των διαφόρων επιφανειών του κτιρίου που  
λαµβάνονται υπόψη για τον προϋπολογισµό της συνολικής δαπάνης του. 

• Παράλληλα µε την Αρχιτεκτονική Μελέτη ελέγχεται και η µελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας. 

2. Τον έλεγχο της Στατικής µελέτης που αναφέρεται: 
• Εάν τα σχέδια της στατικής µελέτης (ξυλότυποι) ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα 

αρχιτεκτονικά και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από τις προδιαγραφές στοιχεία, 
και 

• Εάν η τεχνική Έκθεση του έργου που συνοδεύει το τεύχος υπολογισµών είναι πλήρης, 
σαφής και σύµφωνη µε τις προδιαγραφές. 

• Εάν η µέθοδος που ακολουθήθηκε είναι σύµφωνη µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς. 

3. Τον έλεγχο των υπολοίπων µελετών που αναφέρεται: 
• Στην πληρότητα και τη συµφωνία των στοιχείων τους προς τις προδιαγραφές και τους 

κανονισµούς. 

• Στην συµφωνία τους µε την Αρχιτεκτονική Μελέτη και µεταξύ τους. 
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Στάδιο κατασκευής 
Με την έκδοση της Άδειας, ο ιδιοκτήτης έχει πλέον το δικαίωµα να προχωρήσει στην 
εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών.  
Η πρώτη του ενέργεια θα είναι να ενηµερώσει το τοπικό Αστυνοµικό τµήµα για την έναρξη 
των εργασιών προσκοµίζοντας την Οικοδοµική Άδεια. 
Σε εµφανές σηµείο του εργοταξίου θα τοποθετήσει (αναρτήσει) πινακίδα διαστάσεων 
τουλάχιστον 30 Χ 40 εκ. µε τον αριθµό και τη χρονολογία έκδοσης της Οικοδοµικής 
Άδειας, σύµφωνα µε την οποία εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες στο οικόπεδο. 
Επιβάλλεται επίσης να βρίσκεται στο εργοτάξιο όταν εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες, 
φωτοαντίγραφο της Οικοδοµικής Άδειας µε την υπογραφή και σφραγίδα του µηχανικού. Αν 
έστω και ένα από τα παραπάνω στοιχεία παραλειφθεί διακόπτονται αµέσως οι οικοδοµικές 
εργασίες από την υπηρεσία που διαπιστώνει την παράβαση (αστυνοµία, πολεοδοµική 
υπηρεσία). 
Με την έναρξη των εργασιών πρέπει να ληφθούν τα πρώτα µέτρα ασφάλειας της οικοδοµής, 
ιδιαίτερα εάν πρόκειται να γίνουν χωµατουργικές εργασίες. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται 
η περίφραξη της οικοδοµής και η ανάρτηση πινακίδας απαγόρευσης εισόδου. 
Έλεγχος οικοδοµικών εργασιών 

Ο έλεγχος των οικοδοµικών εργασιών γίνεται σε κάθε περίπτωση απ’τις αρµόδιες 
Πολεοδοµικές Υπηρεσίες. Αν κατά τον επιτόπου έλεγχο (αυτοψία) διαπιστωθεί ότι η  
κατασκευή δεν συµφωνεί µε τα εγκεκριµένα σχέδια της Άδειας, επιβάλλεται διακοπή 
εργασιών. 
Επίβλεψη εργασιών 

Η επίβλεψη εξασφαλίζει την σωστή εφαρµογή των µελετών στην κατασκευή. Επίσης 
διασφαλίζει την ποιότητα και εγγυάται την ασφάλεια και την οικονοµία του έργου. 
Ο επιβλέπων µηχανικός είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την εκτέλεση των 
εργασιών, σύµφωνα µε τη µελέτη και τους ισχύοντες κανονισµούς, καθώς και για την 
υπόδειξη και τήρηση των µέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο.  
Σε κάθε στάδιο µιας οργανωµένης κατασκευής, ανεξάρτητα απ’ το µέγεθος του έργου, 
γίνεται παρακολούθηση:  

• Της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του έργου  

• Της τήρησης του Χρονοδιαγράµµατος εργασιών. 
Άλλες υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη 

Τέλος, κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών ο ιδιοκτήτης του έργου θα πρέπει: 
• Να πληρώνει έγκαιρα τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και να συµπληρώνει 

τακτικά τις αντίστοιχες καταστάσεις. 

• Να συγκεντρώνει τιµολόγια για όλες τις εργασίες και τα υλικά. Η προσκόµισή τους 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση της οικοδοµής µε τη ∆ΕΗ. 

Αποπεράτωση εργασιών και λειτουργία έργου 
Με το τέλος των εργασιών και για να γίνει η σύνδεση της οικοδοµής µε την ∆ΕΗ και τα άλλα 
∆ίκτυα, ο ιδιοκτήτης: 

• Υποβάλλει αίτηση στην Πολεοδοµία για διενέργεια Αυτοψίας. 

• Υποβάλλει τα παραστατικά πληρωµής των αµοιβών των επιβλεπόντων µηχανικών 
(εφόσον δεν τα είχε πληρώσει κατά την έκδοση της Άδειας). 

Η Πολεοδοµική Υπηρεσία πιστοποιεί την αποπεράτωση της οικοδοµής: 
• Μετά από αυτοψία που διενεργούν υπάλληλοι της Πολεοδοµίας 
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• Με την προσκόµιση υπεύθυνων δηλώσεων του επιβλέποντος µηχανικού και του 
ιδιοκτήτη ότι τηρήθηκαν οι µελέτες που συνοδεύουν την Οικοδοµική Άδεια. 

Ο ιδιοκτήτης επίσης, υποβάλλει στην εφορία αντίγραφα των τιµολογίων των εργασιών και 
των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για να πάρει την αντίστοιχη βεβαίωση. 
Μετά την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών, το κτίριο µπορεί να συνδεθεί πλέον µε τα 
∆ίκτυα κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Εταιρεία Ύδρευσης, Φυσικού αερίου κλπ.). 

Οι εφαρµογές διαχείρισης εντύπων της Οικοδοµικής Άδειας  
Μέχρι εδώ περιγράψαµε λεπτοµερώς τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της 
Άδειας. Οι διαδικασίες της Οικοδοµικής Άδειας έχουν πρωταρχικό σκοπό, όπως πολλές 
φορές τονίσαµε, να εξασφαλίσουν ποιότητα στην κατασκευής των τεχνικών έργων. Οι 
απαιτήσεις είναι σηµαντικές και υπάρχουν πολλά τεχνικά, οικονοµικά και νοµικά σηµεία, για 
τα οποία πρέπει να δοθούν οι σωστές απαντήσεις. 

Οριοθέτηση
προβλήµατος

Ανάγκες

Υπάρχουσες Μελλοντικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προτεινόµενες
λύσεις

Κριτήρια:
Ποιότητα ζωής
Ασφάλεια
Οικονοµία
Προστασία
περιβάλλοντος

Όροι
Περιορισµοί
Προϋποθέσεις

 
Κάθε εποχή προσπαθεί να βρει το δικό της τρόπο για να αντεπεξέλθει στις ολοένα 
αυξανόµενες ανάγκες και απαιτήσεις των τεχνικών έργων.  
Στην εποχή µας κυρίαρχο µέσο είναι η τεχνολογική πρόοδος και τα παράγωγά της. Ταχύτατοι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξειδικευµένο λογισµικό έρχονται να βοηθήσουν στην 
πραγµατοποίηση του παραπάνω στόχου και συγχρόνως να επηρεάσουν βαθιά ολόκληρο το 
κύκλωµα παραγωγής έργων. 
Τα τελευταία χρόνια η αποτελεσµατική αντιµετώπιση όλης της διαδικασίας έκδοσης 
Οικοδοµικής Άδειας έγινε υπόθεση του τεχνικού λογισµικού. Αναπτύχθηκαν πολλές και 
σηµαντικές εφαρµογές λογισµικού, που απλούστευσαν και επιτάχυναν το χρόνο ενασχόλησης 
των τεχνικών µ’αυτές τις διαδικασίες.  

• Ορισµένες από αυτές τις εφαρµογές ασχολούνται αποκλειστικά µε την εκπόνηση 
αρχιτεκτονικών, στατικών και µηχανολογικών µελετών. 

• Άλλες, πάλι, καταπιάνονται µε τη διαχείριση της διαδικασίας έκδοσης 
Οικοδοµικής Άδειας: την επεξεργασία και παραγωγή των εντύπων και την 
κωδικοποίηση των πολεοδοµικών διατάξεων. 

Στο βιβλίο αυτό εξετάζουµε εφαρµογές τεχνικού λογισµικού που σχετίζονται άµεσα µε τη 
διαδικασίες  έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας. Στόχος αυτών των εφαρµογών είναι να 
διεκπεραιώνονται, γρήγορα και αξιόπιστα, όλες οι απαιτούµενες διαδικασίες για τη έκδοση 
της Άδειας. 
Κάθε ένα από τα παρακάτω προγράµµατα αναλαµβάνει, καθένα στον τοµέα του, να 
αποκωδικοποιήσει ένα τµήµα της κείµενης νοµοθεσίας (Νοµοθεσία αµοιβών, Κανονισµός 
Πυροπροστασίας κοκ) και να παράγει αυτόµατα τα σχετικά έντυπα. Τα έντυπα που 
κατασκευάζονται είναι έτοιµα πλέον για υποβολή στις Αρµόδιες Υπηρεσίες. 
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Εφαρµογή Τοµέας εφαρµογής Έντυπα 
Civil 
(Αµοιβές) 

Υπολογισµός αµοιβών 
µηχανικών 

Αίτηση ιδιοκτήτη 
∆ηλώσεις ανάληψης / ανάληψης 
µελετών 
Καθορισµός αµοιβών 
Υπολογισµός εισφορών 
Πίνακες Ι.Κ.Α. 
Λοιπά έντυπα Άδειας 

EKKO Υπολογισµός ελαχίστου 
Κόστους κατασκευής 

Προσδιορισµός Κόστους κατασκευής 
Οικοδοµής  
Αρχικός πίνακας 
Τελικός πίνακας 
∆ήλωση εργασιών 

ΕΚΤΟΣ Υπολογισµός προστίµων 
αυθαιρέτων 

Πίνaκας υπολογισµού προστίµου 

Πυρ199 Μελέτη Πυροπροστασίας Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας 
κατοικιών 

Ασφάλεια Μελέτη µέτρων ασφαλείας 
οικοδοµής 

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας 
Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας 

Κ1000 Κατανοµή χιλιοστών 
συνιδιοκτησίας 

Πίνακας χιλιοστών συνιδιοκτησίας  

ΜΕΤΡΟ Σύνταξη αναλυτικού 
προϋπολογισµού 

Προϋπολογισµός έργου 

ΧΡΟΝΟΣ Εκπόνηση µελέτης χρονικού 
προγραµµατισµού 

Χρονοδιάγραµµα Gantt 

 

«Έντυπα» και «έγγραφα» 
Μιλήσαµε προηγουµένως για εφαρµογές που αναλαµβάνουν την παραγωγή των εντύπων της 
Οικοδοµικής Άδειας. 
Τι διαφοροποιεί αυτή την κατηγορία εφαρµογών από εφαρµογές γενικής χρήσης όπως το 
Word για Windows; 
Όπως είδαµε η εφαρµογή Word για Windows είναι ένα πρόγραµµα δηµιουργίας «εγγράφων». 
Με το Word δηµιουργείτε έγγραφα υψηλής ποιότητας, µε προχωρηµένες δυνατότητες 
µορφοποίησης, ορθογραφικού ελέγχου, επεξεργασίας πινάκων και εικόνων κ.ο.κ. 

Με τις νεότερες εκδόσεις του Word µπορείτε να δηµιουργήσετε «έντυπες» 
φόρµες («form») έτοιµες για χρήση είτε στο Word είτε στο WEB.  

Οι φόρµες αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να συµπληρώνουν στοιχεία 
σ’αυτήν από τον υπολογιστή. Η φόρµα µπορεί να δηµιουργηθεί µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να επαληθεύει και να ενηµερώνει αυτόµατα τις καταχωρήσεις, µε 
τη χρήση µακροεντολών (οι µακροεντολές είναι δυνατόν να αξιολογούν τις 
πληροφορίες που καταχωρούν οι χρήστες στη φόρµα). 

Η χρήση µακροεντολών, ωστόσο, προϋποθέτει γνώσεις προγραµµατισµού. 

Τα «έγγραφα» όµως αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται! Θα πρέπει ο χρήστης να 
γνωρίζει καλά τη διαδικασία που καλείται κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτή είναι µια δύσκολη 
εργασία και απαιτεί σηµαντική εµπειρία για να εκτελεσθεί σωστά. 
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Αυτό δεν σηµαίνει ότι κάποιος δεν µπορεί να συντάξει µε το Word ή το Excel 
πολλά από τα έντυπα της Άδειας! Ας µη ξεχνάµε ότι µέχρι πριν λίγα χρόνια, οι 
µηχανικοί συµπληρώνανε µε το χέρι τα έντυπα της Άδειας. 

Οι σύγχρονες εφαρµογές διαχείρισης εντύπων της Οικοδοµικής Άδειας αναλαµβάνουν:  
• Να συγκεντρώσουν και στη συνέχεια να αξιολογήσουν το σύνολο των αναγκαίων 

πληροφοριών, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται από τη σχετική 
νοµοθεσία. 

• Να κατασκευάσουν έντυπα υψηλής ποιότητας (αντίστοιχης των εγγράφων του Word), 
µε τα οποία θα καθίσταται ευχερής ο έλεγχος των στοιχείων από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες. 

Με αυτό το τρόπο παράγονται τα έντυπα για τα οποία: 
• Είστε πάντα σίγουροι ότι περιέχουν εκείνα τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν κατά τον 

έλεγχο της Άδειας (= κριτήριο πληρότητας). 

• Τα αποτελέσµατα είναι ελεγµένα ως προς τη µέθοδο υπολογισµού και ως προς την 
ακρίβεια των υπολογισµών (= κριτήριο εγκυρότητας). 

• Στα έντυπα της Άδειας πολλά στοιχεία επαναλαµβάνονται από έντυπο σε έντυπο. Σε 
µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία δεν χρειάζεται παρά να δώσετε τα δεδοµένα µια 
φορά (= κριτήριο αποδοτικότητας). 

• Τέλος, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, µπορείτε εύκολα να µετατρέψετε ένα έντυπο που 
κατασκεύασε η εφαρµογή σας σε ένα έγγραφο του Word, και να το επεξεργαστείτε µε 
το τρόπο που εσείς νοµίζετε (= κριτήριο επεκτασιµότητας). 

Γι’αυτούς τους λόγους, η διαδικασία της σύνταξης του φακέλου της Οικοδοµικής Άδειας 
συνδέθηκε άρρηκτα µε τις αντίστοιχες εφαρµογές διαχείρισης εντύπων.  
Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας της Οικοδοµικής Άδειας, βρήκε σ’αυτές τις εφαρµογές ένα 
φυσικό σύµµαχο, που επιτρέπει τη σωστή οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών. 
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Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο: 

• Στόχος κάθε δοµικού έργου πρέπει να είναι η ποιότητα της 
κατασκευής. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα σε όλες τις φάσεις της 
κατασκευής η Πολιτεία, καθιέρωσε τις διαδικασίες της Οικοδοµικής 
Άδειας. Η Οικοδοµική Άδεια εκδίδεται από την αρµόδια 
Πολεοδοµική Υπηρεσία και αποτελεί προϋπόθεση για να αρχίσει η 
κατασκευή οποιουδήποτε οικοδοµικού έργου. 

• Για την έκδοση της Άδειας υποβάλλονται οι µελέτες της κατασκευής 
µαζί µε τα λοιπά έντυπα και δικαιολογητικά. 

• Οι µελέτες συντάσσονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές 
διατάξεις. Στόχος των πολεοδοµικών διατάξεων είναι η προστασία 
του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, η εκπόνηση µελετών 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους κανονισµούς, η ασφάλεια των 
έργων στο στάδιο κατασκευής και στο στάδιο λειτουργίας κ.ο.κ. 

• Τη διαχείριση των εντύπων και των δικαιολογητικών που είναι 
απαραίτητα για την έκδοση Οικοδοµικής Άδειας, αναλαµβάνουν 
εξειδικευµένες εφαρµογές τεχνικού λογισµικού. Αντικείµενο αυτού του 
βιβλίου είναι η παρουσίαση αυτών των εφαρµογών. 
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε δύο ακόµη περιπτώσεις εφαρµογών τεχνικού λογισµικού, 
που σχετίζονται άµεσα µε τις διαδικασίες  έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας. Πρόκειται για τις 
εφαρµογές που ασχολούνται µε τη σύνταξη του Προϋπολογισµού Έργου και την εκπόνηση 
της µελέτης του Χρονικού προγραµµατισµού των εργασιών.  
Και πρώτα-πρώτα, ας δούµε γιατί εξετάζουµε µαζί αυτές τις δύο δραστηριότητες. 
Στόχος κάθε σύγχρονου δοµικού έργου είναι η αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας της 
κατασκευής, µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους και του χρόνου εκτέλεσης. Για να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος απαιτείται σωστή προετοιµασία και άρτια οργάνωση της κατασκευής. 
Η σύνταξη του προϋπολογισµού του έργου και ο προγραµµατισµός των εργασιών αποτελούν 
δύο µόνο όψεις ενός ευρύτερου ζητήµατος, που έχει να κάνει µε την οργάνωση και διοίκηση 
των τεχνικών έργων. 
Ο σύγχρονος τεχνικός έχει στη διάθεσή του µια πληθώρα νέων µέσων (λογισµικό, δίκτυα, 
επικοινωνίες), που του επιτρέπουν σε µεγάλο βαθµό να «προβλέπει» και στη συνέχεια να 
«ελέγχει» την πορεία εκτέλεσης ενός έργου. 
Σ’αυτό το κεφάλαιο θα µάθετε:  

• Τι είναι ο προϋπολογισµός ενός έργου. 

• Ποιο είναι το αντικείµενο του χρονικού προγραµµατισµού. 

• Πώς να συντάσσετε τον προϋπολογισµό ενός έργου και το διάγραµµα χρονικού 
προγραµµατισµού µε τη βοήθεια µιας εξειδικευµένης εφαρµογής λογισµικού. 

1.1 Η ανάγκη οργάνωσης των κατασκευαστικών έργων  
Στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας εκπονούνται µελέτες µε 
πρωταρχικό στόχο την διασφάλιση της ποιότητας της κατασκευής. Καλή κατασκευή σηµαίνει 
πρώτα απ’όλα σωστές µελέτες. 
Παράλληλα µε τις µελέτες ο Μηχανικός συντάσσει τον Προϋπολογισµό των εργασιών και 
τον Προγραµµατισµό τους.  

Στο κεφάλαιο των αµοιβών Μηχανικών είδαµε ότι προβλέπεται ειδική αµοιβή 
τόσο για τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έργου και την εκτέλεση των 
επιµετρήσεων, όσο και για την εκπόνηση του χρονικού προγραµµατισµού των 
εργασιών. 

Αναφέραµε στην εισαγωγή µας ότι στόχος κάθε σύγχρονου κατασκευαστικού έργου είναι: 
• Η αύξηση της ποιότητας της κατασκευής. 

• Η µείωση του κόστους. 

• Η µείωση του χρόνου αποπεράτωσης της κατασκευής. 

Οι στόχοι αυτοί υπαγορεύονται από τον συνεχώς αυξανόµενο όγκο των οικοδοµικών έργων, 
τη δυσκολία εξεύρεσης εργατικών χειρών, την απαίτηση βελτιωµένης ποιότητας 
κατασκευών, την πίεση για µείωση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών και τελικά την 
ανάγκη περιορισµού του κόστους της κατασκευής. 
Οι µελετητές και γενικότερα ο τεχνικός κόσµος καλούνται µε τη σειρά τους να 
ανταποκριθούν σ’αυτές τις αυξηµένες ανάγκες και τις νέες απαιτήσεις. 
Η διοίκηση ενός τεχνικού έργου µπορεί να χαρακτηρισθεί από µόνη της µια επιστήµη 
(science management). Ο στόχος της είναι ευδιάκριτος: η πιστή εφαρµογή των µελετών, 
σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισµούς. Το αντικείµενό της 
µπορεί να περιλαµβάνει (χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σ’αυτό) τον οικονοµικό σχεδιασµό 
ενός έργου, τη σύνταξη προσφοράς, την αναλυτική προµέτρηση των εργασιών, τη σύνταξη 
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του προϋπολογισµού, το χρονικό προγραµµατισµό του έργου κλπ.. Στο στάδιο της 
κατασκευής µπορεί να περιλαµβάνει την οργάνωση του εργοταξίου, την επιλογή των 
συνεργείων, την παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών, τη κατανοµή των διαθεσίµων 
πόρων, τη διαχείριση πρώτων υλών και του εξοπλισµού, τη µέτρηση αποδόσεων ανθρώπων 
και µηχανηµάτων, τον έλεγχο ποιότητας και καταλληλότητας των  υλικών, τη σύνταξη 
επιµετρήσεων και λογαριασµών κλπ.  
Όπως γίνεται κατανοητό, µόνο µε την σωστή οργάνωση επιτυγχάνεται ο καθορισµένος 
σκοπός, η αύξηση δηλαδή της παραγωγής και της ποιότητας κατασκευής, µε παράλληλη 
µείωση του κόστους και χρόνου εκτέλεσης. 
Ποιοι παράγοντες διαµορφώνουν ένα έργο; 

• Ο άνθρωπος (τεχνικό και επιστηµονικό δυναµικό). 

• Τα µηχανικά µέσα και ο εξοπλισµός. 

• Οι οικονοµικοί πόροι. 

• Οι πρώτες ύλες. 

Ο κατάλληλος συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων (πόρων) και η προσαρµογή τους στις 
απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες των έργων φέρνουν τα καλά αποτελέσµατα.  
Στη συνέχεια θα δούµε δύο από τις πολλές διαστάσεις της διαχείρισης ενός έργου:  

• Τον Προϋπολογισµό όπου υπεισέρχεται η οικονοµική διάσταση. 

• Τον χρονικό Προγραµµατισµό, όπου υπεισέρχεται η διάσταση του χρόνου. 

Ο Προϋπολογισµός και η σύνταξη Χρονοδιαγράµµατος αποτελούν την αφετηρία για την 
οργάνωση οποιουδήποτε έργου, µικρού ή µεγάλου. 

1.1.1 Προϋπολογισµός έργου 
Στην πιο απλή της µορφή η οργάνωση ενός έργου µπορεί να ξεκινήσει µε τη σύνταξη του 
Προϋπολογισµού του έργου. Ο τεχνικός συντάσσει την αναλυτική προµέτρηση του πίνακα των 
εργασιών µε τις αντίστοιχες ποσότητες. Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας µιαν αποδεκτή 
µέθοδο, ορίζει τις τιµές µονάδας κάθε εργασίας, µε τις οποίες εύκολα πλέον προκύπτει η 
δαπάνη κάθε µιας εργασίας. 
Οι τιµές µονάδας µπορεί να προσδιοριστούν µε πολλούς τρόπους. Στη περίπτωση των 
δηµοσίων έργων  χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά τιµές εγκεκριµένες από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 
οι τιµές Α.Τ.Ο.Ε., Α.Τ.Η.Ε. κλπ.. Στους πίνακες αυτούς (που ενηµερώνονται τιµαριθµικά ανά 
εξάµηνο) έχει αναλυθεί και κοστολογηθεί το σύνολο των οικοδοµικών εργασιών. Η 
κοστολόγηση προκύπτει απ’την ανάλυση µιας εργασίας σε εργατική δαπάνη, σε δαπάνη 
µηχανηµάτων και δαπάνη πρώτων υλών. Με εφαρµογή καταλλήλων συντελεστών προκύπτει 
η τιµή µονάδας εργασίας. 
Άλλη µέθοδος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί (κυρίως σε ιδιωτικά έργα), είναι η αναζήτηση 
στην ελεύθερη αγορά των τρεχουσών τιµών (τιµές πιάτσας). 
Με αυτό το τρόπο προκύπτει ο Προϋπολογισµός του έργου.  
Εάν ο Προϋπολογισµός αυτός αποτελεί συγχρόνως και δεσµευτική προσφορά, η ανάλυση 
του αρχικού προϋπολογισµού πρέπει να είναι λεπτοµερής και σχολαστική, ώστε να 
αποφευχθούν επικίνδυνες αποκλίσεις.  
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται ένα ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (συνήθως 
5-10% του συνολικού προϋπολογισµού).  
Επίσης πρέπει να διευκρινίζεται εάν στον προϋπολογισµό περιλαµβάνονται οι αµοιβές 
µελέτης και επίβλεψης του έργου, οι εργοδοτικές εισφορές και οι δαπάνες σύνδεσης µε τα 
δίκτυα κοινής Ωφέλειας. 
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Με την πρόοδο των εργασιών ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου είναι φυσικό να 
τροποποιείται µε αναθεώρηση τόσο των πραγµατοποιούµενων ποσοτήτων όσο και των 
εφαρµοζόµενων τιµών.  
Οι αναθεωρήσεις αυτές ενδεχοµένως να είναι επώδυνες για τον ιδιοκτήτη (ή τον εργολάβο). 
Ας µη ξεχνάµε ότι στα περισσότερα έργα ο προϋπολογισµός είναι λιγότερο ή περισσότερο 
καθορισµένος. Έτσι σε κάθε φάση της κατασκευής απαιτούνται κρίσιµες αποφάσεις και 
σωστές επιλογές, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα της κατασκευής. 
Η απόκλιση του αρχικού προϋπολογισµού από τον πραγµατικό είναι συνήθως εκείνο που 
ενδιαφέρει όλους. Ο έµπειρος τεχνικός µαθαίνει απ’ αυτές τις αποκλίσεις και γίνεται 
προσεκτικότερος την επόµενη φορά. 

1.1.2 Χρονικός προγραµµατισµός 
Μια πιο εξελιγµένη µορφή οργάνωσης ενός έργου είναι εκείνη της εκπόνησης του 
Χρονοδιαγράµµατος.  
Με τον Χρονικό Προγραµµατισµό:  

• Καθορίζονται µε ρεαλισµό οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν και 
καταναλώνουν χρόνο.  

• Προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια για την περάτωση κάθε µιας 
εργασίας. 

• Προσδιορίζεται ο συνολικός χρόνος που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποπεράτωση 
των εργασιών. 

Η βασική διάσταση εποµένως εδώ είναι ο χρόνος. 
Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι χρονικού προγραµµατισµού των δοµικών 
εργασιών. 
Έτσι υπάρχουν µέθοδοι  οι οποίες βασίζονται: 

1. Σε γραµµικά χρονοδιαγράµµατα, όπου υπάρχει γραφική εποπτεία της προόδου των 
εργασιών (διάγραµµα Gantt). 

2. Στην µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, όπου εµφανίζεται γραφικά η αλληλουχία των 
επιµέρους δραστηριοτήτων (Critical path method). 

Οι µέθοδοι αυτές συµπληρώνουν  η µια την άλλη και η επιλογή της καταλληλότερης 
εξαρτάται από το επιθυµητό βαθµό ανάλυσης.  
Οποιαδήποτε µέθοδο χρονικού προγραµµατισµού κι’αν χρησιµοποιήσετε, το έργο αναλύεται 
καταρχήν σε επιµέρους εργασίες ή δραστηριότητες. Ο βαθµός ανάλυσης σε περισσότερες 
µερικές δραστηριότητες εξαρτάται κυρίως από τον επιδιωκόµενο σκοπό, αλλά και από τα 
µέσα που έχετε στη διάθεσή σας.  

∆ιαφορετικές προσδοκίες δηµιουργεί η χρήση ενός κειµενογράφου για τη 
σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος απ’ό,τι η χρήση µιας εξειδικευµένης 
εφαρµογής όπως τα Microsoft Project, Primavera κλπ) 

Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις υποβολής χρονοδιαγράµµατος µε αντίστοιχες απαιτήσεις 
ανάλυσης εργασιών είναι οι εξής: 

• Για την υποβολή προσφοράς επισυνάπτεται χρονικό διάγραµµα εποπτείας των 
εργασιών χονδροειδούς ανάλυσης, µε το οποίο αποδεικνύεται απλώς ότι το έργο 
µπορεί να αποπερατωθεί στο καθορισµένο στη προσφορά διάστηµα. 

• Σε περίπτωση που ο χρονικός προγραµµατισµός συνοδεύει τις µελέτες εφαρµογής 
ενός µεσαίου ή µεγάλου έργου, η ανάλυση των εργασιών θα πρέπει οπωσδήποτε να 
είναι λεπτοµερέστερη. 
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• Τέλος η εκπόνηση µελέτης χρονικού προγραµµατισµού για χρήση στο εργοτάξιο 
απαιτεί λεπτοµερή ανάλυση των εργασιών σε όλες τις επιµέρους δραστηριότητες. 

Ο µελετητής του χρονικού προγραµµατισµού πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει το 
χρόνο, ο οποίος απαιτείται για την ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας. Η εκτίµηση του 
απαιτουµένου χρόνου βασίζεται στη γνώση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού και των 
µηχανικών µέσων, όπως επίσης σε στατιστικά ή εµπειρικά στοιχεία. 
Κατά τον προσδιορισµό του χρόνου υπεισέρχονται πολλές φορές σφάλµατα εκτίµησης, που 
επηρεάζουν σηµαντικά το τελικό αποτέλεσµα. Τα σφάλµατα εκτίµησης µπορεί να αποδοθούν 
σε αστάθµητους παράγοντες που επηρεάζουν ένα έργο, αλλά και στις συγκεκριµένες 
συνθήκες εργασίας (καιρικές συνθήκες κ.λ.π.). 
Με τη συστηµατική επεξεργασία όλων των παραγόντων που επηρεάζουν και διαµορφώνουν 
την χρονική εξέλιξη ενός έργου, είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα σφάλµατα 
εκτίµησης.  
Επιπλέον µε τη συστηµατική χρήση χρονοδιαγράµµατος έχετε τη δυνατότητα 

• Να ελέγχετε την πρόοδο των εργασιών και να προβαίνετε σε σχετικές 
αναπροσαρµογές του προγράµµατος, µε αλλαγές στους χρόνους διάρκειας ορισµένων 
κρισίµων δραστηριοτήτων. 

• Να έχετε µια καλή εικόνα για τα χρονικά περιθώρια µέσα στα οποία πρέπει να 
περατωθεί µια δραστηριότητα, για να µην καθυστερήσει η συνολική διάρκεια του 
έργου.  

1.1.3 Παρακολούθηση έργου 
Οι δύο παραπάνω «διαστάσεις» της οργάνωσης ενός έργου δεν δρουν, βέβαια, ανεξάρτητα η 
µια απ’την άλλη.  

Ο Προϋπολογισµός του έργου εκτελείται µε τη χρονική εξέλιξη του έργου. 

Έτσι σε κάθε χρονική στιγµή µπορεί να γίνει ανάλογα εκτίµηση ή αποτίµηση των πόρων που 
απαιτούνται σε ανθρώπινο δυναµικό, σε µηχανικά µέσα, ή σε χρηµατοοικονοµικούς πόρους. 
Ο κάθε ένας παράγοντας επηρεάζει και διαµορφώνει ανάλογα όλους τους υπόλοιπους.  
Τα «εργαλεία» του Προϋπολογισµού και του χρονικού Προγραµµατισµού αποτελούν µια 
καλή αρχή για την παρακολούθηση και την οργάνωση οποιουδήποτε έργου. 
Ενδεικτικά θα αναφέρουµε ορισµένες απ’τις τακτικές που µπορείτε να ακολουθήσετε,  για να 
επιτύχετε τους προκαθορισµένους στόχους σας, σε σχέση µε την οργάνωση και την 
παρακολούθηση ενός έργου: 

1. Η εξοικονόµηση πόρων µπορεί να προέλθει από ανασχεδιασµό της πορείας εκτέλεσης των 
εργασιών, έτσι ώστε να  

• Υπάρχει οµαλότερη κατανοµή πόρων (εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας) 

• Να ελευθερωθούν πόροι για άλλες εργασίες 

• Να καθυστερήσει η έναρξη κάποιων άλλων εργασιών 

• Να διαφοροποιηθούν ωράρια και ώρες απασχόλησης 
2. Με την πρόοδο των εργασιών είναι ευχερής ο έλεγχος της «αποτελεσµατικότητας» του 

χρονοδιαγράµµατος, έτσι ώστε να µπορούν: 

• Να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις που έγιναν και ανάλογα να τροποποιηθούν τα 
διαγράµµατα. 

• Να βρεθεί ο πραγµατικός ρυθµός εκτέλεσης των εργασιών και να γίνει προβολή τους στο 
υπόλοιπο έργο. 



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

22

• Εφόσον προκύψει ότι ορισµένες δραστηριότητες καθυστερούν υπερβολικά, να 
προβλεφθούν νέοι πρόσθετοι πόροι. 

• Αντίθετα, εφόσον βρεθεί υπερεπάρκεια πόρων  (σε σχέση µε τους στόχους που τέθηκαν), 
να τροποποιηθούν είτε οι στόχοι είτε η ένταση (µε στόχο την απελευθέρωση κάποιων 
πόρων). 

3. Συγχρόνως µπορεί και πρέπει να ελέγχονται άλλοι παράγοντες, όπως χρηµατοοικονοµικοί ως 
προς τις αρχικές προβλέψεις και τους τρέχοντες ρυθµούς απορρόφησης. 

4. Έλεγχοι µπορούν να γίνουν στην απόδοση πολύ συγκεκριµένων οµάδων εργασίας, στη δαπάνη 
εκµηχάνισης του έργου, στη τροφοδότηση πρώτων υλών στο εργοτάξιο κ.ο.κ 

5. Σε µεγαλύτερα εργοτάξια  

• Μπορεί να γίνει συν-διαχείριση περισσοτέρων δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να υπάρχουν 
οικονοµίες κλίµακας, µεγαλύτερη ευελιξία στη κατανοµή των πόρων. 

• Επίσης µπορεί να γίνει κοινή χρήση ορισµένων πόρων, που έχουν δοκιµαστεί και 
αποδεδειγµένα επιτυγχάνουν στους στόχους τους. 

1.1.4 Ο επιτυχής προγραµµατισµός των εργασιών ενός έργου 
Η επιτυχία του χρονικού προγραµµατισµού των εργασιών εξαρτάται από τους εξής 
παράγοντες: 

• Την ορθή εκλογή της χρονικής µονάδας. Ανάλογα µε την προβλεπόµενη συνολική 
διάρκεια του έργου πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη χρονική µονάδα (ηµέρες, 
εβδοµάδες, µήνες). 

• Στην ορθή επιλογή και ανάλυση των µερικών δραστηριοτήτων. Στα διαγράµµατα 
µπαίνουν όλες οι δραστηριότητες που καταναλίσκουν χρόνο. 

• Στην ορθή εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου για την εκτέλεση µιας δεδοµένης 
εργασίας. 

Ωστόσο πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι χρόνο καταναλώνουν και άλλες δραστηριότητες ή 
παράµετροι του έργου όπως: 

• Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες οργάνωσης του εργοταξίου. 

• Προµήθεια και διάθεση δοµικών υλικών. 

• Ετοιµότητα µελετών µε πλήρη κατασκευαστικά σχέδια. 

• Υποχρεωτικοί χρόνοι αναµονής (π.χ. σκλήρυνση σκυροδέµατος). 

• Υποχρεωτικές χρονολογίες έναρξης εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών 

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραµέτρους µπορεί να καθυστερήσει την 
προγραµµατισµένη εξέλιξη των εργασιών. 

1.1.5 Τεχνικές χρονικού προγραµµατισµού 

Υπολογισµός µε διαγράµµατα 

Η χρήση γραµµικών διαγραµµάτων (πχ. διάγραµµα Gantt) είναι η µέθοδος που έχει ευρεία 
εφαρµογή στην παρακολούθηση έργων µε λίγες εργασίες και µικρό βαθµό ανάλυσης 
εργασιών. 
Το διάγραµµα παρουσιάζει γραµµικά τις επιµέρους δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα 
χαρακτηρίζεται από τη διάρκειά της και τους χρόνους έναρξης και λήξης (ο χρόνος λήξης 
της δραστηριότητας προκύπτει έµµεσα από την έναρξη και τη διάρκεια).  
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Σε πιο προχωρηµένες µορφές του διαγράµµατος είναι δυνατόν να εµφανίζονται γραµµικά 
στοιχεία που υποδηλώνουν την αλληλεξάρτηση των εργασιών µεταξύ τους και τα χρονικά 
περιθώρια εκτέλεσης µιας εργασίας. Επίσης µπορούν να τοποθετηθούν «ορόσηµα» που 
οριοθετούν κρίσιµες χρονικές στιγµές για την έναρξη ή τη λήξη µιας σειράς εργασιών. 
Αναλυτικό παράδειγµα διαγράµµατος Gantt θα δούµε στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

Υπολογισµός µε χρήση δικτυώµατος 
Η χρήση του δικτυώµατος είναι ακριβέστερη µέθοδος, αλλά και πολύ δυσκολότερη στην 
εφαρµογή της. ∆εν θα επεκταθούµε ιδιαίτερα σ’αυτήν, ωστόσο και η απλή αναφορά των 
βασικών της αρχών, παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον. 
Το δικτύωµα είναι µια γραφική παράσταση της αλληλουχίας µερικών δραστηριοτήτων. Κάθε 
δραστηριότητα παριστάνεται µε ένα βέλος, του οποίου η ουρά συµβολίζει την έναρξη και η 
αιχµή το πέρας της. Το βέλος δεν σχεδιάζεται υπό κλίµακα, γιατί δεν έχει φυσική υπόσταση. 
Κάθε µερική δραστηριότητα συνδέεται µέσα στο δίκτυο µε άλλες εργασίες οι οποίες 
συµβαδίζουν, προηγούνται ή έπονται απ’αυτή. 

Έτσι υπάρχουν δραστηριότητες που µπορούν σε µια δεδοµένη στιγµή να 
εκτελεσθούν παράλληλα, ενώ άλλες δραστηριότητες δεν µπορούν να 
εκτελεσθούν παρά µόνο εάν έχουν συµπληρωθεί κάποιες άλλες. 

Εάν θεωρήσουµε ότι ένα έργο µπορεί να αναλυθεί σε µερικές δραστηριότητες, είναι δυνατόν 
να γίνει προοδευτική χάραξη του δικτυώµατος εργασιών εφόσον: 

• Μπορούµε να προσδιορίσουµε την αλληλουχία (σειρά) των µερικών δραστηριοτήτων. 

• Γνωρίζουµε ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη µιας 
δραστηριότητας. 

• Ξέρουµε ποιες δραστηριότητες είναι δυνατόν να εκτελεσθούν παράλληλα. 

Με διάφορες τεχνικές είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η κρίσιµη διαδροµή, δηλαδή η 
αλληλουχία των δραστηριοτήτων οι οποίες καθορίζουν το συνολικό χρόνο αποπεράτωσης 
του έργου.  

Όπως είναι ευνόητο, για τις εργασίες που βρίσκονται πάνω στη κρίσιµη 
διαδροµή δεν υπάρχει κανένα χρονικό περιθώριο µετατόπισης ή επέκτασής 
τους χωρίς να επηρεαστεί ο συνολικός χρόνος περατώσεως του έργου. 

Η έννοια του χρονικού περιθωρίου είναι πολύ σηµαντική για τον προγραµµατισµό του έργου, 
αφού µε την «έξυπνη» διαχείριση αυτών των περιθωρίων µπορεί να γίνει ευνοϊκότερη 
ανακατανοµή των διαθεσίµων πόρων (και αντίστοιχη οικονοµία). 

Χρονικό περιθώριο είναι ο χρόνος, κατά τον οποίο µπορεί να µετατοπισθεί ή 
να επεκταθεί µια δραστηριότητα χωρίς να επηρεασθεί ο συνολικός χρόνος 
περατώσεως του έργου. 

Βέβαια, και για τις µη κρίσιµες εργασίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα υφιστάµενα 
χρονικά περιθώρια, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτά τα περιθώρια είναι µικρά, επειδή 
εύκολα µπορούν να καταστούν κρίσιµα επηρεάζοντας δυσµενώς τον συνολικό χρόνο 
αποπεράτωσης του έργου. 

1.2 Εκκίνηση προγράµµατος προϋπολογισµού 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουµε αναλυτικά δυο εφαρµογές. Με την πρώτη εφαρµογή θα 
συντάξετε τον Προϋπολογισµό ενός µικρού οικοδοµικού έργου («Κατασκευή ασκεπούς 
πισίνας»), ενώ µε την δεύτερη εφαρµογή θα κάνετε τον χρονικό Προγραµµατισµό του ίδιου 
έργου.  
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Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «Μέτρο», για να ξεκινήσετε το πρόγραµµα Αναλυτικός 
προϋπολογισµός έργου. 

Το παράδειγµά µας 
Κατά τη διάρκεια αυτού του µαθήµατος θα συντάξετε µε αναλυτική 
προµέτρηση τον Προϋπολογισµό του έργου «Κατασκευή ασκεπούς πισίνας». 
Στη συνέχεια θα εκπονήσετε το χρονοδιάγραµµα του έργου. 

Όλα τα στοιχεία (εργασίες, ποσότητες κλπ) δίνονται στον σχετικό πίνακα. 

Ζητείται η σύνταξη του Προϋπολογισµού του έργου και του 
Χρονοδιαγράµµατος. 

Εργασία Μ/Μ Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδας 

Έναρξη 
 Α 

∆ιάρκεια 
Α 

Έναρξη 
 Β 

∆ιάρκεια 
Β 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ              
Γενικές εκσκαφές ηµιβραχώδεις µ3 380,00 1,61 1 2     
Ειδικές επιχώσεις (σκύρα κ.λ.π.) µ3 100,00 2,93 30 2     
        
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ              
Ωπλισµένο σκυρόδεµα µ3 70,00 73,37 5 25     
Ελαφρά ωπλισµένο σκυρόδεµα (µε πλέγµα) µ3 15,00 52,82 3 2 32 2 
        
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ              
Με πλακίδια πορσελάνης (κολλητά) µ2 160,00 14,67 46 11     
        
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ              
Με τσιµεντοκονία µ2 160,00 4,40 34 10     
Με λίθινες  πλάκες (Καρύστου κ.λ.π.) µ2 45,00 17,61 34 10     
 
 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Μηχανολογικά πισίνας Αποκ. 

 
1,00 6.000 13 4 39 18 

 

1.3 Επιλογή αρχείου άδειας (προϋπολογισµός) 
Θα ξεκινήσετε εποµένως αµέσως µε την εντολή: Κύριος πίνακας επιλογών «Αρχείο 
Άδειας». Στην οθόνη σας θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «∆ιαχειριστής προγράµµατος 
Μέτρο».  
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Αναζητήστε στη δοµή δέντρου τον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ». Στον φάκελο 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» αποθηκεύουµε όλες τις µελέτες εξάσκησης αυτού του βιβλίου. 

Στο παράδειγµα που εξετάζουµε, υποθέτουµε ότι ο φάκελος 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» έχει ήδη δηµιουργηθεί. Αυτό που θέλουµε να κάνουµε 
τώρα είναι να δηµιουργήσουµε µια νέα µελέτη που θα κατασκευάζει το 
αναλυτικό προϋπολογισµό του έργου. Τη µελέτη αυτή θα την 
τοποθετήσουµε στο ίδιο φάκελο («Παραδείγµατα_Ευρώ») στον οποίο 
εντάξαµε τις προηγούµενες µελέτες. 

 Για να δηµιουργήσετε µια νέα µελέτη σε ένα φάκελο που υπάρχει. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ) 
στη δοµή δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στο πεδίο «Φάκελος» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου που επιλέξατε. 

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών  «Μελέτες»  «∆ηµιουργία 
µελέτης». 

3. Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου «Ενέργειες: ∆ηµιουργία µελέτης ΜΕΤΡΟ”. 

 
Στο πεδίο «Όνοµα φακέλου» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ). 

4. Συµπληρώστε στο πεδίο «Τίτλος µελέτης» το τίτλο της µελέτης (=Προϋπολογισµός πισίνας).  

5. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

1.4 ∆εδοµένα µελέτης (προϋπολογισµός) 
Έχοντας επιλέξει την τρέχουσα µελέτη µπορείτε πλέον να ξεκινήσετε την επεξεργασία της.  
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας µιας µελέτης αρχίζει µε την εισαγωγή δεδοµένων.  

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για την εισαγωγή των δεδοµένων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2. Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «∆εδοµένα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 

 

1.4.1 Αρχικές τιµές. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αρχικές τιµές». 
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Συµπληρώνετε κατά τα γνωστά τα γενικά στοιχεία του έργου.  

1.5 Πίνακας αναλυτικού προϋπολογισµού 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Αναλυτικός προϋπολογισµός»  «Πίνακας 
αναλυτικού». 

 
Στις στήλες [1] εµφανίζονται οι κωδικοί εργασιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.. 
Στη στήλη [2] αναγράφονται οι περιγραφές των εργασιών. Έχετε τη δυνατότητα να 
προσθέσετε νέες εργασίες στο τέλος αυτού του πίνακα.  
Στη στήλη [3] συµπληρώνετε τη µονάδα µέτρησης, π.χ «µ³», «τεµάχιο», «µ.µ.»  κλπ 
Στη στήλη [4] µεταφέρετε τις ποσότητες των εργασιών που σας έδωσε η αναλυτική 
προµέτρηση (πάντα σε σχέση µε τη µονάδα µέτρησης).  
Στη στήλη [5] συµπληρώνετε (αν δεν υπάρχει), ή τροποποιείτε ανάλογα την τιµή µονάδος 
της εργασίας σε €. Οι τιµές µονάδος εργασίας µπορεί να ληφθούν είτε απ’τους πίνακες του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (είναι οι τιµές που χρησιµοποιεί αρχικά το πρόγραµµα), είτε απ’τις τιµές 
Α.Τ.Ο.Ε.-Α.Τ.Η.Ε., είτε χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες τιµές της αγοράς. 
Στη στήλη [6] υπολογίζεται αυτόµατα απ’το πρόγραµµα ο προϋπολογισµός της εργασίας ως 
γινόµενο της στήλης «ποσότητα» [5] επί την «τιµή µονάδος» [6].  
Στη στήλη [7] µερικά σύνολα, εάν τοποθετήσετε τον αριθµό «1» (ένδειξη για µερικό 
σύνολο), το πρόγραµµα θεωρεί ότι σ’αυτή τη γραµµή πρέπει να παρουσιάσει µερικό σύνολο. 
Σε αυτή την περίπτωση γίνεται ο υπολογισµός του µερικού συνόλου των εργασιών από 
εκείνη τη γραµµή και προς τα πάνω µέχρι τη προηγούµενη γραµµή, που έχει επίσης ένδειξη 
για µερικό σύνολο (αριθµό διάφορο του «0» στη στήλη [7]). 

1.5.1 Περιγραφή εργασίας µε πίνακες 
Σε πολλά σηµεία του βιβλίου εξηγήσαµε πώς γίνεται η εισαγωγή και επεξεργασία των 
δεδοµένων στους πίνακες των εφαρµογών.  
Εκτός απ’τις πολύ βασικές ενέργειες εισαγωγής και επεξεργασίας δεδοµένων, το πρόγραµµα 
παρέχει πολλές ακόµη δυνατότητες «για προχωρηµένους», που διευκολύνουν τη 
συµπλήρωση του πίνακα. 
Για να δείτε τις πρόσθετες δυνατότητες κάντε κλικ στην εντολή  της γραµµής 
ενεργειών. Θα εµφανιστεί ο ακόλουθος πίνακας ενεργειών πίνακα: 
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Στη συνέχεια θα εξετάσουµε µερικές απ’αυτές τις ενέργειες πινάκων. Οι ενέργειες αυτές  
αφορούν τον «Πίνακα αναλυτικού προϋπολογισµού», αλλά έχουν εφαρµογή και στους 
υπόλοιπους πίνακες του προγράµµατος. 

Από πού λαµβάνει τις αρχικές τιµές ο πίνακας; 
Κάθε φορά που ξεκινά µια καινούργια µελέτη, ο πίνακας διαβάζει τις τιµές από τον «πρότυπο 
πίνακα». Εάν θέλετε να καθορίσετε έναν άλλο πίνακα ως πρότυπο, ακολουθήστε την εξής 
διαδικασία: 

1. Αρχίστε µια νέα µελέτη. 

2. ∆ιαµορφώστε τον πίνακα µε τρόπο που να σας ικανοποιεί. Μπορείτε να 
προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εργασίες, να τροποποιήσετε τη µονάδα µέτρησης 
τους και να δώσετε τη τιµή µονάδας εργασίας. Επίσης µπορείτε να καθορίσετε σε 
ποιες γραµµές θα εµφανίζονται µερικά σύνολα.  

Προσοχή! ∆εν θα πρέπει να δώσετε ποσότητες για καµιά εργασία. 
3. Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή  στη 

γραµµή ενεργειών και επιλέξτε στη συνέχεια την εντολή «Καθορισµός ως 
προτύπου». 

4. Μπορείτε να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όσες φορές χρειαστεί, µέχρι 
να φτάσετε στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Πότε εκτελούνται οι «επιλύσεις» του πίνακα; 
Ο πίνακας λειτουργεί µε τη λογική του λογιστικού φύλλου: κάθε φορά που αλλάζετε µια 
τιµή, επαναλαµβάνονται οι υπολογισµοί των στοιχείων του πίνακα, δηλαδή αυτόµατη 
«επίλυσή» του. 
Κατά την επίλυση εκτελούνται τρεις πράξεις: 

• Πρώτα γίνεται η επίλυση της σειράς. 

• Κατόπιν, γίνεται υπολογισµός των αθροισµάτων στηλών. 

• Εάν έχετε ζητήσει υπολογισµό µερικών αθροισµάτων, στις αντίστοιχες σειρές 
εκτελείται ο υπολογισµός τους. 

Τι είναι τα µερικά σύνολα 
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Ας το δούµε µε ένα παράδειγµα. Στο τµήµα του πίνακα που απεικονίζεται έχουν οριστεί δύο 
εργασίες («Γενικές εκσκαφές ηµιβραχώδεις» και «Ειδικές επιχώσεις»). Και οι δύο εργασίες 
ανήκουν στην κατηγορία εργασιών «Χωµατουργικά». 
Για να υπολογίσετε το «µερικό άθροισµα» των εργασιών της κατηγορίας «Χωµατουργικά», 
αρκεί να γράψετε την ένδειξη «1» στη στήλη [7]. Προσέξτε µόνο στη γραµµή που θα βάλετε 
το ορόσηµο του «Μερικού συνόλου» να µην υπάρχει περιγραφή άλλης εργασίας. 
Με την επίλυση του πίνακα εµφανίζεται το µερικό σύνολο των χωµατουργικών εργασιών 
(=904,80 €). 

Πώς γίνεται η διαγραφή µιας γραµµής 
1. Kάντε κλικ στην εντολή  στη γραµµή ενεργειών και επιλέξτε στη συνέχεια 

την εντολή «∆ιαγραφή γραµµών». 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου: 

 
2. Συµπληρώστε από ποια γραµµή θα αρχίσει η διαγραφή και έως ποια γραµµή θα 

φτάσει. Κάντε κλικ στην εντολή «Εκτέλεση» για να εκτελεσθεί η εντολή. 

3. Εάν κάνατε λάθος, ζητήστε αµέσως αναίρεση της εντολής κάνοντας κλικ στην εντολή 
«Αναίρεση»  στην γραµµή ενεργειών. 

 

Πώς µηδενίζονται τα στοιχεία µιας στήλης 
1. Kάντε κλικ στην εντολή  στη γραµµή ενεργειών και επιλέξτε στη συνέχεια 

την εντολή «Αρχική τιµή στήλης». 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου: 

 
2. Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να ενηµερωθεί. 

3. Συµπληρώστε από ποια γραµµή θα αρχίσει η ενηµέρωση και έως ποια γραµµή θα 
φτάσει. 

4. Συµπληρώστε τη νέα τιµή (εδώ 0 για µηδενισµό της στήλης)   

5. Κάντε κλικ στην εντολή «Εκτέλεση», για να εκτελεσθεί η εντολή. 

6. Εάν κάνατε λάθος, ζητήστε αµέσως αναίρεση της εντολής κάνοντας κλικ στην εντολή 
«Αναίρεση»  στην γραµµή ενεργειών. 

Πώς παρεµβάλλεται µια κενή γραµµή 
1. Kάντε κλικ στην εντολή  στη γραµµή ενεργειών και επιλέξτε στη συνέχεια 

την εντολή «Εισαγωγή κενών γραµµών». 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου: 
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2. Επιλέξτε τον αριθµό των γραµµών που θα εισαχθούν. 

3. Συµπληρώστε από ποια γραµµή και πάνω θα γίνει η παρεµβολή. 

4. Κάντε κλικ στην εντολή «Εκτέλεση», για να εκτελεσθεί η εντολή. 

Ο πίνακας θα τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

 
5. Εάν κάνατε λάθος, ζητήστε αµέσως αναίρεση της εντολής κάνοντας κλικ στην εντολή 

«Αναίρεση»  στην γραµµή ενεργειών. 

Πώς αλλάζει η ακρίβεια των τιµών µιας στήλης 
1. Kάντε κλικ στην εντολή  στη γραµµή ενεργειών και επιλέξτε στη συνέχεια 

την εντολή «Ακρίβεια υπολογισµών ανά στήλη». 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο: 

 
2. ∆ιορθώστε την ακρίβεια (αριθµό δεκαδικών στοιχείων) µε την οποία θα εµφανίζονται 

οι τιµές των στηλών. 

3. Κάντε κλικ στο  για αποδοχή ή  για ακύρωση. 

Ο πίνακας θα τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

 
Εάν κάνατε λάθος, ζητήστε αµέσως αναίρεση της εντολής κάνοντας κλικ στην εντολή 
«Αναίρεση»  στην γραµµή ενεργειών. 

Πώς εκτελούνται πράξεις µεταξύ στηλών κλπ  
Με ανάλογο τρόπο µπορείτε να εκτελέσετε και τις υπόλοιπες ενέργειες, όπως εκτέλεση 
πράξεων µεταξύ στηλών, αντιγραφή στηλών, ολίσθηση πίνακα κοκ. Οι ενέργειες αυτές 
διευκολύνουν αφάνταστα την επεξεργασία των πινάκων, ιδιαίτερα αφού έχετε τη δυνατότητα 
της αναίρεσης της ενέργειας, εφόσον δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσµα. 

Πώς γίνεται εξαγωγή του πίνακα σε άλλες εφαρµογές 
Οι πίνακες των εφαρµογών εύκολα και γρήγορα µπορούν να µεταφερθούν σε άλλες 
εφαρµογές.  
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1. Kάντε κλικ στην εντολή  στη γραµµή ενεργειών και επιλέξτε στη συνέχεια 
την εντολή «Εξαγωγή πίνακα σε µορφή HTML». 

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα θα ανοίξει το ακόλουθο: 

 
Εύκολα µπορείτε στη συνέχεια να στείλετε ένα mail στους συνεργάτες σας ή τον 
πελάτη µε τον προϋπολογισµό του έργου! 

2. Kάντε κλικ στην εντολή  στη γραµµή ενεργειών και επιλέξτε στη συνέχεια 
την εντολή «Εξαγωγή πίνακα στο EXCEL». 

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα θα ανοίξει το ακόλουθο: 

 
Στο EXCEL µεταφέρονται οι στήλες µε τις τρέχουσες τιµές, όχι οι τύποι. Αυτό που 
µπορείτε να κάνετε ωστόσο είναι να προσθέσετε τους τύπους που απαιτούνται και να 
αυτοµατοποιήσετε τον πίνακα! 

Πώς γίνεται η εκτύπωση του πίνακα 
Η κατασκευή των εντύπων εκτελείται πάντα από το πρόγραµµα. Υπάρχουν ωστόσο 
περιπτώσεις που θέλετε να εκτυπώσετε ένα πίνακα για «πρόχειρη» χρήση, 
προσαρµοσµένο στις δικές σας συγκεκριµένες ανάγκες (λ.χ.να επιλέξετε εσείς ποιες 
στήλες θα εκτυπωθούν κ.ο.κ.). 
Kάντε κλικ στην εντολή  στη γραµµή ενεργειών και επιλέξτε στη συνέχεια 
την εντολή «Εκτύπωση πίνακα». 
Θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου: 
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Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε µεταξύ των άλλων ποιες στήλες θα 
εκτυπωθούν και µε ποια σειρά, τον προσανατολισµό της σελίδας κλπ. 
Προσοχή! Η εκτύπωση από αυτό το σηµείο του προγράµµατος δεν φιλτράρει τον 
πίνακα, τον τυπώνει εποµένως όπως τον βλέπετε στην οθόνη: 

 
Θα δούµε τώρα αµέσως πώς κατασκευάζεται το έντυπο µε τη συνήθη διαδικασία, έτσι 
ώστε να µπορέσετε να συγκρίνετε το περιεχόµενό τους. 

1.6 Εκτύπωση προϋπολογισµού 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Εκτύπωση». 
Εάν επιλέξετε επεξεργασία, το έντυπο θα εµφανιστεί µε τον ακόλουθο τρόπο: 
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Οι διαφορές µεταξύ των δύο εγγράφων γίνονται εύκολα διακριτές: 

• Εµφανίζονται µόνο οι γραµµές των εργασιών για τις οποίες έχει δοθεί ποσότητα. 

• Ο πίνακας είναι µορφοποιηµένος, έτσι ώστε να διαφοροποιούνται επαρκώς  και να 
αναγνωρίζονται οι γραµµές τίτλου, οι γραµµές µερικών συνόλων και οι γραµµές 
αθροισµάτων. 

1.7 Μεταφορά προϋπολογισµών µεταξύ εφαρµογών 
Η δουλειά που κάνατε έως εδώ είναι σηµαντική. Θα ήταν κρίµα εάν θα ήσασταν 
υποχρεωµένοι να επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία,  µόνο και µόνο για να 
χρησιµοποιήσετε τα στοιχεία που ήδη περιγράψατε, σε µια άλλη εφαρµογή.  
Στη περίπτωση που εξετάζουµε µας ενδιαφέρει να εκµεταλλευτείτε την εργασία που κάνατε 
έως τώρα, για να εκπονήσετε τη µελέτη του χρονικού προγραµµατισµού του έργου. 
Το πρόγραµµα σας δίνει τη δυνατότητα να «µεταφέρετε» τα στοιχεία του αναλυτικού 
προϋπολογισµού σε οποιαδήποτε άλλη εφαρµογή της οικογένειας, στην προκειµένη 
περίπτωση, στην εφαρµογή «Χρόνος». 
Πριν δούµε πώς γίνεται η µεταφορά, ας δηµιουργήσουµε την κατάλληλη µελέτη 
χρονοδιαγράµµατος, η οποία και θα «δεχτεί» τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας µας. 
Μην κλείσετε τη εφαρµογή «Μέτρο». Ελαχιστοποιήστε το παράθυρο. Το ελαχιστοποιηµένο 
παράθυρο της εφαρµογής παραµένει ανοικτό και στην γραµµή εργασιών των Windows 
µπορείτε να δείτε το κουµπί παραθύρου «Μέτρο...»: 

 

1.8 Εκκίνηση προγράµµατος χρονικού προγραµµατισµού 
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «Χρόνος», για να ξεκινήσετε το πρόγραµµα Χρονικός 
προγραµµατισµός έργου. 

1.9 Επιλογή αρχείου άδειας (προγραµµατισµός) 
Θα ξεκινήσετε αµέσως µε την εντολή Κύριος πίνακας επιλογών «Αρχείο Άδειας». 
Στην οθόνη σας θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «∆ιαχειριστής προγράµµατος Χρόνος».  
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Αναζητήστε στη δοµή δέντρου τον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ» και δηµιουργήστε µια νέα 
µελέτη µε τίτλο «Προγραµµατισµός πισίνας».  

 Για να δηµιουργήσετε µια νέα µελέτη σε ένα φάκελο που υπάρχει. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ) 
στη δοµή δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στο πεδίο «Φάκελος» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου που επιλέξατε. 

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών  «Μελέτες»  «∆ηµιουργία 
µελέτης». 

4. Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου «Ενέργειες: ∆ηµιουργία µελέτης ΧΡΟΝΟΣ”. 

 
Στο πεδίο «Όνοµα φακέλου» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ). 

4. Συµπληρώστε στο πεδίο «Τίτλος µελέτης» τον τίτλο της µελέτης (=Προγραµµατισµός πισίνας).  

5. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

1.10 ∆ιασύνδεση προϋπολογισµών 
Τώρα που δηµιουργήσατε τη µελέτη του χρονικού προγραµµατισµού που θα δεχτεί τα 
στοιχεία του αναλυτικού προϋπολογισµού, ελαχιστοποιήστε το παράθυρο του χρονικού 
προγραµµατισµού και επαναφέρατε το παράθυρο της εφαρµογής «Μέτρο».  
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Ενέργειες»  «∆ιασύνδεση προϋπολογισµών». 
Θα εµφανιστεί η ακόλουθη σελίδα του προγράµµατος: 
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 Για να µεταφέρετε δεδοµένα αναλυτικού προϋπολογισµού από µια εφαρµογή σε µια άλλη. 

1. Κάντε κλικ στην εντολή «Επιλογή αρχείου αναλυτικού από ΜΕΤΡΟ». 

2. Επιλέξτε τη µελέτη «Προϋπολογισµός πισίνας» που βρίσκεται στον φάκελο 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» 

Στο πεδίο «Αρχείο ΜΕΤΡΟ» εµφανίζεται το όνοµα της µελέτης που επιλέξατε. 

3. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή «Επιλογή αρχείου αναλυτικού από ΧΡΟΝΟ». 

4. Επιλέξτε τη µελέτη «Προγραµµατισµός πισίνας» που βρίσκεται στον φάκελο 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» 

Στο πεδίο «Αρχείο ΧΡΟΝΟΣ» εµφανίζεται το όνοµα της µελέτης που επιλέξατε. 

5. Κάντε κλικ στην εντολή «6. Μεταφορά δεδοµένων από ΜΕΤΡΟ σε ΧΡΟΝΟ» 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου: 

 
Επιλέγοντας «Ναι» («Yes») η µεταφορά ολοκληρώνεται µε επιτυχία. 

Μπορείτε πλέον να «κλείσετε» την εφαρµογή ΜΕΤΡΟ και να επαναφέρετε το παράθυρο ΧΡΟΝΟΣ. 
Στο υπόλοιπο µέρος αυτού του κεφαλαίου θα εργαστείτε αποκλειστικά µε την εφαρµογή του χρονικού 
προγραµµατισµού. 

1.11 ∆εδοµένα µελέτης (προγραµµατισµός) 
Έχοντας επιλέξει τη τρέχουσα µελέτη µπορείτε πλέον να ξεκινήσετε την επεξεργασία της.  
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας µιας µελέτης αρχίζει µε την εισαγωγή δεδοµένων.  

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για την εισαγωγή των δεδοµένων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2. Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «∆εδοµένα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 
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1.11.1 Αρχικές τιµές. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αρχικές τιµές». 

 
Συµπληρώνετε κατά τα γνωστά τα γενικά στοιχεία του έργου.  

1.12 Χρονοδιάγραµµα 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Χρονοδιάγραµµα». 

Η εφαρµογή «Χρόνος» κατασκευάζει ένα χρονοδιάγραµµα απλής µορφής τύπου Gantt. Το 
χρονοδιάγραµµα Gantt είναι γραµµικό, και δεν χρειάζονται πολλά στοιχεία για να 
συµπληρωθεί. 
Το Χρονοδιάγραµµα αυτό µπαίνει στο φάκελο της Οικοδοµικής Άδειας.  

1.12.1 Παράµετροι Gantt 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Χρονοδιάγραµµα»  «Παράµετροι Gantt». 

 
 Τίτλος: 

∆ίνετε ένα σύντοµο τίτλο π.χ. ∆ιάγραµµα Gantt. Ο τίτλος αυτός εµφανίζεται στις εκτυπώσεις. 

 ηµερολογιακή παρουσίαση διαγράµµατος 

 παρουσίαση διαγράµµατος µε ηµέρες εργασίας 
Επικυρώνετε µε ποιο τρόπο θα γίνεται η ηµερολογιακή ανάλυση του έργου.  

Με την ηµερολογιακή παρουσίαση η ανάλυση των µηνών έχει τη µορφή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, κοκ ενώ µε 
την αριθµητική 1ος µήνας, 2ος µήνας. Αντίστοιχα ισχύουν για ηµέρες, εβδοµάδες, έτη. 

 ηµεροµηνία έναρξης έργου: 
Η (πιθανή) ηµεροµηνία έναρξης του έργου. 

 συνολική διάρκεια έργου σε ηµέρες 
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Η συνολική διάρκεια του έργου σε ηµέρες. Η παράµετρος αυτή είναι η σηµαντικότερη επειδή καθορίζει το 
εύρος του διαγράµµατος. Το σύνολο των εργασιών πρέπει να αρχίζει και να περατώνεται µέσα σ’αυτό το 
διάστηµα. 

1.12.2 Επεξεργασία χρονοδιαγράµµατος 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Χρονοδιάγραµµα»  «Επεξεργασία 
χρονοδιαγράµµατος». 
Εµφανίζεται η σελίδα στην οποία γίνεται η επεξεργασία του χρονοδιαγράµµατος. Κάντε κλικ 
στην εντολή επέκτασης  της Γραµµής Ενεργειών, για να αυξήσετε το πλάτος της σελίδας. 
Η τρέχουσα σελίδα χωρίζεται σε δύο πλαίσια. Στο αριστερό πλαίσιο εµφανίζεται ένας 
πίνακας µε τις περιγραφές εργασιών και τα υπόλοιπα στοιχεία. Στο δεξιό πλαίσιο εµφανίζεται 
το διάγραµµα Gantt.  

Το πρόγραµµα συγχρονίζει την εργασία σας σε οποιοδήποτε πλαίσιο κι’ αν 
δουλεύετε. Με αυτό το τρόπο µπορείτε να κάνετε αλλαγές στο αριστερό 
πλαίσιο του παραθύρου, και να βλέπετε τα αποτελέσµατα στο δεξιό. 

Το κάθε πλαίσιο έχει τη δική του οριζόντια γραµµή κύλισης. Η κάθετη γραµµή κύλισης είναι 
κοινή και για τα δύο πλαίσια. 
Το διάγραµµα Gantt της εφαρµογής «Χρόνος» σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγεται δύο 
«φάσεις» εργασιών για κάθε µια δραστηριότητα. Αυτό είναι γενικά χρήσιµο σε διαγράµµατα 
που αφορούν οικοδοµικά έργα, επειδή συχνά µια εργασία δεν ολοκληρώνεται σε µια φάση, 
αλλά σε δύο.  

Για παράδειγµα οι εργασίες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση εκτελούνται 
σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο είναι µετά την αποπεράτωση των κτισιµάτων 
και πριν από την έναρξη των σοβατισµάτων. Το δεύτερο στάδιο ξεκινάει µετά 
την ολοκλήρωση των σοβατισµάτων. 
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Μπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος των δύο πλαισίων, µετατοπίζοντας τη γραµµή που τα 
χωρίζει δεξιά ή αριστερά. Με αυτό το τρόπο µπορείτε να δείτε τα πλαίσια να καταλαµβάνουν 
ολόκληρη τη περιοχή προβολής σελίδων εργασίας του προγράµµατος. Αυτό θα κάνει πιο 
άνετη την επεξεργασία των δεδοµένων. 

Επεξεργασία πίνακα εργασιών 
Ας εξετάσουµε τώρα το περιεχόµενο του πίνακα στο αριστερό πλαίσιο της σελίδας: 

 
Όπως βλέπετε και στην απεικόνιση του πίνακα, ο πίνακας αυτός αποτελείται από δύο 
ανεξάρτητα τµήµατα (µετακινήστε µε το ποντίκι τις στήλες και τη γραµµή διαχωρισµού, 
µέχρι να πετύχετε την εικόνα που δείχνουµε εδώ!). 
Το αριστερό τµήµα είναι ακριβώς ίδιο µε αυτό που είδαµε στη σελίδα «Πίνακας αναλυτικού» 
στο πρόγραµµα «ΜΕΤΡΟ». Βλέπουµε επίσης ότι έχουν µεταφερθεί αυτούσιες οι εργασίες και 
οι ποσότητες της επεξεργασίας, που κάνατε για την σύνταξη του Προϋπολογισµού του έργου. 
Παρατήρηση: Εάν βλέπετε περισσότερες εργασίες (επειδή εµφανίζονται εργασίες για τις 
οποίες δεν έχουν δοθεί ποσότητες, µπορείτε να τις διαγράψετε µε την ενέργεια «∆ιαγραφή 
γραµµών» όπως την περιγράψαµε πιο πάνω. 
Στο αριστερό τµήµα, υπάρχουν τέσσερις στήλες µε τις ενάρξεις και τις διάρκειες των φάσεων 
Α’ και Β’ αντίστοιχα: 
Στη στήλη [8] δίνετε την ηµέρα έναρξης της πρώτης φάσης της εργασίας σε σχέση µε την 
αρχή του έργου.  
Στη στήλη [9] δίνετε τη διάρκεια σε ηµέρες της πρώτης φάσης της εργασίας. 
Στη στήλη [10] δίνετε την ηµέρα έναρξης της δεύτερης φάσης της εργασίας, πάντα σε σχέση 
µε την αρχή του έργου. Αν η εργασία δεν έχει δεύτερη φάση, τότε αφήνετε αυτή τη στήλη 
κενή. 
Στη στήλη [11] δίνετε τη διάρκεια σε ηµέρες της δεύτερης φάσης της εργασίας (αν 
υπάρχει). 
Προσέξτε ότι οι ηµέρες δίνονται πάντα µε τη µορφή ακεραίου αριθµού. Για παράδειγµα: 
Μια εργασία αρχίζει την 3η ηµέρα του έργου και διαρκεί 20 ηµέρες. 

Επεξεργασία διαγράµµατος 

Ας εξετάσουµε τώρα το περιεχόµενο του διαγράµµατος στο δεξιό πλαίσιο της σελίδας: 
Όπως βλέπετε στις σχετικές απεικονίσεις, στο άνω µέρος των διαγραµµάτων εµφανίζεται η 
ηµερολογιακή ανάλυση (timescale) του διαγράµµατος. Συγκεκριµένα εµφανίζονται δύο 
επίπεδα ανάλυσης: 
Στη πρώτη γραµµή εµφανίζεται η ανάλυση σε µήνες (Αύγουστος, Σεπτέµβριος κ.ο.κ.), ενώ 
στη δεύτερη γραµµή οπωσδήποτε µια λεπτοµερέστερη ανάλυση ( σε εβδοµάδες ή ηµέρες 
κ.ο.κ.). Η ανάλυση της δεύτερης γραµµής είναι εκείνη που εφαρµόζεται στο διάγραµµα. 
Στις παρακάτω δύο απεικονίσεις του διαγράµµατος µπορείτε να δείτε το διάγραµµα σε δύο 
αναλύσεις, σε εβδοµάδες και σε ηµέρες εργασίας: 
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Μπορείτε εύκολα να ξεχωρίσετε τις εργασίες που αφορούν το πρώτο στάδιο από εκείνες που 
αφορούν το δεύτερο στάδιο. 
Οι εργασίες παρίστανται µε µια γραµµή, µε ένα σύµβολο αρχής και ένα σύµβολο τέλους. Η 
γραµµή σχεδιάζεται πάντα µε την κλίµακα της ηµερολογιακής ανάλυσης. 
Πώς εισάγετε µια νέα εργασία γραφικά (εικόνα χχχ); Η διαδικασία εκτελείται µε τη µέθοδο 
σύρε και άφησε (drag and drop). 

 Για να εισάγετε µια νέα εργασία γραφικά. 

Βήµα 1ο  
Τοποθετείτε πρώτα το δείκτη του ποντικιού επάνω στο αντικείµενο «Φάση Α» 

Βήµα 2ο  
Στη συνέχεια «πιάνετε» το αντικείµενο πατώντας και κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του 
ποντικιού. 

Βήµα 3ο 
Ενώ κρατάτε ακόµη πατηµένο του κουµπί του ποντικιού, µετακινήστε το δείκτη του ποντικιού εκεί 
που θέλετε να «αποθέσετε» το αντικείµενο και µετά απελευθερώστε το κουµπί του ποντικιού. 

Βήµα 4ο  
Η γραµµή εργασίας «τοποθετείται» εκεί ακριβώς που την αποθέσατε, µε ονοµαστική διάρκεια 1 
ηµέρας. 

 
Βήµα 1 

 
Βήµα 2 

 
Βήµα 3 

 
Βήµα 4 

 
Εναλλακτικά, µπορείτε να εισάγεται µια νέα εργασία κάνοντας διπλό κλικ µε 
το ποντίκι «µέσα» στο διάγραµµα. Αυτόµατα θα δηµιουργηθεί µια νέα 
«γραµµή» εργασίας στη θέση που κάνατε κλικ. 
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Τοποθετώντας µια ή περισσότερες εργασίες επάνω στο διάγραµµα, σίγουρα θα θέλετε να 
προσαρµόσετε την αρχή ή τη διάρκειά τους. Οποιαδήποτε προσαρµογή εκτελείται εύκολα 
και γρήγορα µε τους ακόλουθους τρόπους:  

• Με το πληκτρολόγιο διορθώνοντας την τιµή έναρξης ή διάρκειας στην αντίστοιχη 
στήλη του πίνακα. 

• Γραφικά µε το δείκτη του ποντικιού. 
Για να αλλάξετε την αρχή, το πέρας (διάρκεια) ή τη σχετική θέση µιας εργασίας. 

1. Για να µετατοπίσετε την αρχή µιας εργασίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από 
το βέλος αρχής και, κρατώντας το αριστερό κουµπί πατηµένο, σύρετε την αρχή δεξιά ή 
αριστερά. 

2. Για να µετατοπίσετε το πέρας µιας εργασίας (και εποµένως να µεταβάλλετε τη διάρκειά της) 
τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το βέλος τέλους και, κρατώντας το αριστερό 
κουµπί πατηµένο, σύρετε το τέλος δεξιά ή αριστερά. 

3. Τέλος, για να µετατοπίσετε µια εργασία χωρίς να αλλάξει η διάρκεια, τοποθετήστε το δείκτη 
του ποντικιού στο εσωτερικό της γραµµής που παριστάνει την εργασία και, κρατώντας το 
αριστερό κουµπί πατηµένο, µετακινήστε την σε µια νέα θέση. 

4. Στις περιπτώσεις 1 & 2 που µόλις αναφέραµε, εάν «µηδενίσετε» το µήκος της γραµµής 
εργασίας, είναι σαν να την ακυρώνετε (διαγράφονται οι πληροφορίες αρχής και διάρκειας για 
τη συγκεκριµένη εργασία). 

 
Μετατόπιση αρχής 

 
Μετατόπιση πέρατος 
(αλλαγή διάρκειας) 

 
Μετατόπιση  
γραµµής χωρίς αλλαγή διάρκειας 

Με αυτές τις οδηγίες ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της επεξεργασίας του 
χρονοδιαγράµµατος.  

1.13 Εκτύπωση προγραµµατισµού 
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του χρονοδιαγράµµατος, θα θελήσετε να 
εκτυπώσετε το διάγραµµα. Η εκτύπωση του διαγράµµατος γίνεται πάντα από τη σελίδα 
επεξεργασίας του. Για την εκτύπωση χρησιµοποιείται η τρέχουσα ηµερολογιακή ανάλυση 
του διαγράµµατος (ηµέρες/εβδοµάδες/µήνες).  
Για να εκτυπώσετε το διάγραµµα Gantt. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’το εικονίδιο , που βρίσκεται στη Γραµµή 
ενεργειών, και κάντε κλικ. 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου: 
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3. Επιλέγετε τις στήλες που θα τυπωθούν. Συνήθως δεν χρειάζεται να ζητήσετε εκτύπωση των 
στηλών που αφορούν την έναρξη και τη διάρκεια, αφού αυτές θα εµφανίζονται στο γραφικό 
τµήµα της εκτύπωσης. 

4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «ΟΚ», για να συνεχίσετε. 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου του εκτυπωτή σας: 

 
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε εκτυπωτή ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του. Μια 
ρύθµιση που πάντα δίνει καλύτερα αποτελέσµατα είναι να γυρίσετε το χαρτί οριζόντια 
(landscape). Όµοια µπορείτε να καθορίσετε το µέγεθος του χαρτιού. 
Οι παραπάνω ρυθµίσεις είναι πολύ σηµαντικές για τη εκτύπωση του διαγράµµατος 
Gantt, επειδή σε πολλές περιπτώσεις (ανάλογα µε την ηµερολογιακή ανάλυση που 
ζητήσατε) µπορεί να απαιτηθούν πολλές σελίδες για την ολοκλήρωσή της. 
Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα θα «χωρίσει» το διάγραµµα σε όσες σελίδες 
χρειάζεται. Το αποτέλεσµα θα µοιάζει κάπως έτσι: 

 
Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το κεφάλαιο: 

• Στόχος κάθε σύγχρονου δοµικού έργου είναι η αύξηση της 
παραγωγής και της ποιότητας της κατασκευής µε ταυτόχρονη µείωση 
του κόστους και του χρόνου εκτέλεσης. Για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, απαιτείται σωστή προετοιµασία και άρτια οργάνωση της 
κατασκευής. 

• ∆ύο εργαλεία προς την κατεύθυνση καλύτερης οργάνωσης της 
κατασκευής είναι η σύνταξη του Προϋπολογισµού του έργου και ο 
Προγραµµατισµός των εργασιών. 

• Ο προϋπολογισµός βασίζεται στην αναλυτική προµέτρηση των 
εργασιών. Εφαρµόζοντας τις κατάλληλες τιµές µονάδας εργασίας στην 
αντίστοιχη ποσότητα, προκύπτει εύκολα η προβλεπόµενη δαπάνη κάθε 



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

41

εργασίας και τελικά ο προϋπολογισµός ολόκληρου του έργου. 

• Για τον χρονικό προγραµµατισµό του έργου γίνεται  καταρχήν 
ανάλυση των εργασιών σε επιµέρους εργασίες ή δραστηριότητες. 
Στην συνέχεια προσδιορίζονται η αρχή και η διάρκεια κάθε 
δραστηριότητας και η χρονική τους σχέση(αλληλουχία) µε άλλες 
εργασίες, που µπορεί είτε να προηγούνται, είτε να έπονται ή  να 
εκτελούνται  παράλληλα. 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 
Τι είναι ένα πρόγραµµα; Ένα σύνολο οδηγιών που χρησιµοποιεί ο υπολογιστής σας για την 
εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών. Για παράδειγµα το Word για Windows είναι ένα 
πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου. Τα προγράµµατα ονοµάζονται και εφαρµογές. 
Στο βιβλίο αυτό εξετάζουµε µια «οικογένεια» προγραµµάτων που σχετίζονται µε τις 
διαδικασίες έκδοσης Οικοδοµικής Άδειας. Συγκεκριµένα, τα προγράµµατα αυτά παράγουν τα 
έντυπα της Άδειας. 
Κάθε πρόγραµµα καλύπτει τις ανάγκες ενός συγκεκριµένου «τοµέα» της διαδικασίας 
έκδοσης της Άδειας (π.χ. Υπολογισµός Αµοιβών, Μελέτη Πυροπροστασίας κοκ). Το 
περιεχόµενο τους εποµένως διαφοροποιείται ανάλογα µε το αντικείµενο που 
διαπραγµατεύονται. ∆ιαφορετικές απαιτήσεις έχει το πρόγραµµα «Αµοιβών µηχανικών» και 
άλλες το πρόγραµµα σύνταξης «Μελέτης Πυροπροστασίας». Και τα δύο προγράµµατα 
ωστόσο χρησιµοποιούν πολλές πληροφορίες που είναι κοινές: στοιχεία έργου και ιδιοκτήτη, 
επιφάνειες οικοδοµής κ.ο.κ.  
Επιπλέον  χρησιµοποιούν κοινό περιβάλλον εργασίας και έχουν την ίδια λογική ανάπτυξης. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, επειδή έτσι επιταχύνεται ο χρόνος εκµάθησης τους. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσουµε το τρόπο λειτουργίας µιας τυπικής εφαρµογής διαχείρισης 
εντύπων. Θα δούµε πρώτα εκείνα τα στοιχεία που σταθερά επαναλαµβάνονται σε όλες τις 
εφαρµογές, ενώ στα επόµενα κεφάλαια θα εξετάσουµε τις επιµέρους  ιδιαιτερότητες κάθε 
εφαρµογής. 
Σαν βάση για εξάσκηση, θα χρησιµοποιήσετε την οικογένεια εφαρµογών τεχνικού λογισµικού 
Πόλη για Windows. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε στην πράξη, πώς διεκπεραιώνεται 
οργανωµένα η εργασία µε τη χρήση µιας εξειδικευµένης οικογένειας εφαρµογών λογισµικού. 
Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο θα έχετε µάθει: 
• Να χειρίζεστε άνετα το περιβάλλον εργασίας αυτών των προγραµµάτων. 

• Να οργανώνετε την εργασία σας µε φακέλους και µελέτες. 

2.1 Εγκατάσταση προγραµµάτων 
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την εφαρµογή  Πόλη για Windows, 
ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήµατα. 
Για να εγκαταστήσετε τη Πόλη για Windows στον υπολογιστή σας. 

1. Τοποθετήστε το CD µε το πρόγραµµα στη µονάδα CD-ROM. 

2. Εάν στον υπολογιστή σας είναι ενεργοποιηµένη η επισήµανση αυτόµατης εισαγωγής δίσκων 
CD, η διαδικασία της εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόµατα. Σε αυτή την περίπτωση πηγαίνετε 
απευθείας στο βήµα 4. 

3. Εάν δεν έγινε αυτόµατη εκκίνηση, κάντε κλικ στο κουµπί «Έναρξη», διαλέξτε «Εκτέλεση» και 
κατόπιν απ’την εντολή «Αναζήτηση…» εντοπίστε το αρχείο Setup.exe στον πηγαίο κατάλογο 
(root) του CD. 

4. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του προγράµµατος εγκατάστασης. Εάν δεν αλλάξετε τις 
προκαθορισµένες ρυθµίσεις, η οικογένεια εφαρµογών θα εγκατασταθεί στον κατάλογο 
C:\Program Files\WinPolis. 

5. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ζητήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. 

2.2 Εκκίνηση προγραµµάτων  
Το πρόγραµµα εγκατάστασης δηµιουργεί στην επιφάνεια εργασίας (desktop) του υπολογιστή 
σας το εικονίδιο µιας συντόµευσης («shortcut») µε τα προγράµµατα της  Πόλης για 
Windows.  
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Για να εκκινήσετε ένα πρόγραµµα. 

1. Κάντε κλικ στη συντόµευση «Πόλη για Windows». 

Εµφανίζονται τα προγράµµατα της Πόλης για Windows. 

 
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράµµατος που σας ενδιαφέρει. 

Για παράδειγµα, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αµοιβές», για να εκκινήσετε το 
πρόγραµµα που διαπραγµατεύεται τον Υπολογισµό αµοιβών και φορολογικών 
της αδείας.  

Θα χρησιµοποιήσουµε το συγκεκριµένο πρόγραµµα σαν οδηγό, στη γενική 
παρουσίαση της λειτουργίας των προγραµµάτων. 

Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε ένα πρόγραµµα από το κουµπί «Έναρξη» («Start») των 
Windows. 

2.3 Λογική ανάπτυξης προγραµµάτων 
Για να µπορέσει να ολοκληρώσει ένα πρόγραµµα µε επιτυχία µια συγκεκριµένη εργασία, πρέπει να 
του δώσετε τις κατάλληλες πληροφορίες: τα δεδοµένα του «προβλήµατος».   
Το πρόγραµµα, αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες και εξάγει τα αποτελέσµατα 
Εάν τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά, παράγονται τα έντυπα που προβλέπουν οι αντίστοιχες 
διατάξεις. 
Η λογική ανάπτυξης των προγραµµάτων απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα: 
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ΕκτύπωσηΠροεπισκόπιση Επεξεργασία
(Word, Excel κ.ά.)

Παραγωγή εντύπων

Έλεγχος αποτελεσµάτων

Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή αρχικών τιµών

 
Ας δούµε τώρα ένα-ένα τα στάδια της παραπάνω διαδικασίας. 

2.3.1 ∆εδοµένα 
Στο στάδιο αυτό γίνεται η εισαγωγή των πληροφοριών που αφορούν το συγκεκριµένο έργο. 
Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να αναφέρονται στα στοιχεία του έργου και του ιδιοκτήτη, στις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν, στις επιφάνειες του κτιρίου κ.ο.κ.  
Από πού θα αντλήσετε τα στοιχεία; Από: 

• Τον ιδιοκτήτη του έργου. 

• Τους αρµόδιους µελετητές. 

• Τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα υπόλοιπα συµβολαιογραφικά έγγραφα. 

• Προγενέστερες Άδειες. 

• Την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. 

• Την αρµόδια Εφορία. 

• Τον ∆ήµο ή την Κοινότητα. 

• Το αρµόδιο Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. 

• Τους Κανονισµούς. 

Τα αριθµητικά στοιχεία µεγεθών, επιφανειών, υψών κ.ο.κ. θα τα πάρετε από τις οριστικές 
µελέτες, που συνοδεύουν τον φάκελο της Άδειας. 

2.3.2 Αποτελέσµατα 
Στο στάδιο αυτό γίνεται η αξιολόγηση και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων. Εάν τα 
αποτελέσµατα δεν σας ικανοποιούν, υπάρχουν ελλείψεις κλπ,θα πρέπει να επανέλθετε στο 
προηγούµενο στάδιο εισαγωγής δεδοµένων και να διορθώσετε ή να συµπληρώσετε αντίστοιχα 
τα στοιχεία.  

Η εισαγωγή και επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται πάντα στο στάδιο 
εισαγωγής δεδοµένων. Στο στάδιο των αποτελεσµάτων δεν επιτρέπεται 
καµιά επεξεργασία. 

Κατά τον έλεγχο των αποτελεσµάτων είναι σηµαντικό: 
• Να µάθετε να ερµηνεύετε τα αριθµητικά αποτελέσµατα. 

• Να είσαστε σε θέση να εκτιµήσετε τη τάξη µεγέθους των αριθµητικών 
αποτελεσµάτων. 
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Τα περισσότερα σφάλµατα προκύπτουν από λανθασµένη πληκτρολόγηση αριθµητικών 
µεγεθών (π.χ. αντί 1000µ² να δώσετε 10000µ²). Τα λάθη αυτά εντοπίζονται εύκολα όταν είστε 
σε θέση να εκτιµήσετε τη τάξη µεγέθους των αποτελεσµάτων. 

2.3.3 Έντυπα άδειας 
Μετά τον έλεγχο των αποτελεσµάτων ακολουθεί η παραγωγή των εντύπων. Τα έντυπα 
«κατασκευάζονται» µε τον τρόπο που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. 

Μη ξεχνάτε ότι ο έλεγχος των στοιχείων και των µελετών που διενεργούν οι 
αρµόδιες υπηρεσίες, στηρίζεται εξ ολοκλήρου στο περιεχόµενο αυτών των 
εντύπων. Η πληρότητα και ο τρόπος παρουσίασης δεδοµένων και 
αποτελεσµάτων στα έντυπα έχει εποµένως πρωταρχική σηµασία. 

Προσέξτε στο παραπάνω διάγραµµα ότι τα παραγόµενα έντυπα µπορείτε να τα διαχειριστείτε 
µε πολλούς τρόπους. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα:  

• Να ελέγξετε το περιεχόµενό τους στην οθόνη του υπολογιστή σας (προεπισκόπηση) 
και να διορθώσετε τυχόν λάθη ή ανακρίβειες. 

• Να τα επεξεργαστείτε µε έναν κειµενογράφο (π.χ. για να προσθέσετε το λογότυπο της 
εταιρείας που εργάζεστε). 

• Να τα στείλετε απευθείας  στον εκτυπωτή για εκτύπωση.  

2.3.4 Νοµοθεσία 
Όλα τα προγράµµατα εφαρµόζουν αυτά που κατά περίπτωση προβλέπονται απ’τις 
πολεοδοµικές διατάξεις. Έτσι, µεταξύ άλλων η νοµοθεσία καθορίζει: 

• Ποια δεδοµένα πρέπει οπωσδήποτε να δώσετε. 

• Με ποια µέθοδο προκύπτουν τα αποτελέσµατα. 

• Ποια έντυπα πρέπει να υποβάλλετε και µε ποιο περιεχόµενο, ώστε να διευκολύνεται ο 
έλεγχός τους. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτηµα νοµοθεσία αποτελεί το βασικό άξονα στον οποίο 
στηρίζεται ολόκληρη η διαδικασία.  

Η σχετική νοµοθεσία που τεκµηριώνει κάθε πρόγραµµα (Νόµοι, ∆ιατάγµατα, 
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κ.ά.) είναι άµεσα διαθέσιµη µε την εντολή Κύριος 
πίνακας εντολών  «Νοµοθεσία». 

2.3.5 Συντελεστές 
Ένα ακόµη «στάδιο» της  παραπάνω διαδικασίας είναι οι Συντελεστές. Οι υπολογισµοί που 
εκτελούνται απ’το πρόγραµµα στηρίζονται σε ένα ή περισσότερους συντελεστές, που 
συµµετέχουν («συντελούν») καθοριστικά στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. Οι 
συντελεστές αυτοί παραµένουν σταθεροί (δεν αλλάζουν συχνά).  
Στην κατηγορία των συντελεστών ανήκουν επίσης οι προεπιλογές του προγράµµατος, οι 
προκαθορισµένες ρυθµίσεις κ.ο.κ. Με τις προεπιλογές δίνετε στο πρόγραµµα µόνιµες οδηγίες 
για το πώς θα χειρίζεται ορισµένες «δύσκολες» περιπτώσεις. 

2.4 Εργασία µε τα προγράµµατα 
Καιρός είναι να γνωρίσουµε το περιβάλλον εργασίας των προγραµµάτων. 
Ξεκινώντας την εφαρµογή Αµοιβές, το πρώτο πράγµα που βλέπετε, είναι ο χώρος εργασίας 
του προγράµµατος. (Εικόνα xxx) 
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Το κύριο παράθυρο του χώρου εργασίας χωρίζεται σε δύο πλαίσια. Το αριστερό πλαίσιο 
περιέχει τον κύριο πίνακα επιλογών, όπου εµφανίζονται οι εντολές του προγράµµατος. Το 
δεξιό πλαίσιο εµφανίζει τα περιεχόµενα της τρέχουσας σελίδας εργασίας.  

Όταν κάνετε κλικ σε µια εντολή του Πίνακα επιλογών στο αριστερό πλαίσιο, 
το περιεχόµενο της προβάλλεται στην επιφάνεια προβολής στο δεξιό πλαίσιο.  

Με το τρόπο αυτό, µπορείτε εύκολα να µεταπηδάτε από τη µια σελίδα του 
προγράµµατος στην άλλη.  

Στο χώρο εργασίας εµφανίζονται ακόµη µια σειρά στοιχείων ελέγχου και εντολών (γραµµές 
εργαλείων κ.λ.π.), διαταγµένα σε µια ή περισσότερες γραµµές εργαλείων. Το καθένα απ’ 
αυτά συνδέεται µε µια συγκεκριµένη ενέργεια, τη λειτουργία της οποίας θα εξηγήσουµε στη 
συνέχεια. 
Η εξοικείωσή σας µε το χώρο εργασίας θα σας βοηθήσει να εκµεταλλευτείτε αποδοτικά τις 
δυνατότητες του προγράµµατος. 

2.4.1 Επιφάνεια προβολής σελίδων εργασίας 
Οι «πληροφορίες» του προγράµµατος (δεδοµένα, αποτελέσµατα, έντυπα, συντελεστές) 
προβάλλονται πάντα στο δεξιό πλαίσιο, ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωση και η επεξεργασία 
τους. Η εµφάνιση των πληροφοριών γίνεται µε τη χρήση κατάλληλα οργανωµένων σελίδων 
εργασίας.  
Για παράδειγµα, στην επιφάνεια προβολής σελίδων εργασίας µπορούν να εµφανίζονται, µε τη 
σειρά που εσείς θέλετε: 
• Σελίδες µε πεδία για την εισαγωγή των δεδοµένων (εικ. α). 

• Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών (εικ. β).  

• Η προεπισκόπηση των εντύπων (εικ. γ). 
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• Οι συντελεστές του προγράµµατος (εικ. δ). 

α. ∆εδοµένα β. Αποτελέσµατα 

 
γ. Έντυπα 

 
δ. Συντελεστές 

 
Μπορείτε να αυξοµειώσετε το µέγεθος των πλαισίων µε τη χρήση του ποντικιού, εάν 
«σύρετε» κατάλληλα τη διαχωριστική γραµµή, στα όρια των πλαισίων. 
Η µεταπήδηση απ’τη µια σελίδα στην άλλη γίνεται µε τη βοήθεια των στοιχείων ελέγχου και 
εντολών του προγράµµατος.  
Ας δούµε τώρα ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία ελέγχου και εντολών. 
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2.4.2 Κύριος πίνακας επιλογών 

   
Ο κύριος πίνακας επιλογών είναι το σηµαντικότερο στοιχείο ελέγχου της ροής του 
προγράµµατος. Με τον κύριο πίνακα επιλογών µπορείτε να µεταπηδήσετε εύκολα σε 
οποιαδήποτε σελίδα του προγράµµατος.  

Ο κύριος πίνακας επιλογών αποτελεί το βασικό εργαλείο ελέγχου της 
λειτουργίας του προγράµµατος. 

Για να δείξει την ιεραρχία των διαθεσίµων εντολών του προγράµµατος χρησιµοποιεί µια 
«δοµή δέντρου». Κάθε τίτλος/εντολή αντιστοιχεί στην εκτέλεση µιας συγκεκριµένης 
ενέργειας. Τέτοιες ενέργειες µπορεί να είναι η κλήση µιας σελίδας, η εντολή εκτύπωσης, η 
εντολή εξόδου από το πρόγραµµα κ.ο.κ.   
Αν δεξιά από κάποιο τίτλο/εντολή εµφανίζεται ένα τριγωνικό σύµβολο, αυτό σηµαίνει ότι 
στη θέση αυτή βρίσκεται µια διακλάδωση που οδηγεί, µε τη σειρά της, σε κάποιον 
υποκατάλογο µε επιπλέον διαθέσιµες επιλογές. Κάνοντας κλικ στην λεζάντα αυτή, 
αναπτύσσεται ο υποκατάλογος και εµφανίζονται οι διαθέσιµες επιλογές.  
Στην εικόνα xxx µπορείτε να δείτε τρία «επίπεδα» της ιεραρχίας των εντολών του πίνακα 
επιλογών. 
Αν επαναλάβετε το κλικ στην ίδια λεζάντα, ο υποκατάλογος επιλογών συρρικνώνεται και ο 
πίνακας επανέρχεται στην προηγούµενη κατάστασή του.  
Ιεραρχία εντολών 
Οι εντολές του κύριου πίνακα επιλογών εµφανίζονται όπως είπαµε ιεραρχηµένες, ώστε να 
αποτυπώνουν τη λογική κάθε προγράµµατος. Μπορείτε αµέσως να διακρίνετε στον κύριο 
πίνακα επιλογών τη πρωταρχική θέση στην ιεραρχία των εντολών  

• ∆εδοµένα.  

• Αποτελέσµατα.  

• Έντυπα.  

• Συντελεστές.  

• Νοµοθεσία. 

Η διάταξη αυτή σας υποδεικνύει µε σαφήνεια µε ποιο τρόπο πρέπει να εκτελέσετε την 
εργασία σας.  
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2.4.3 Γραµµή εντολών (µενού) 

 
Λίστα εντολών που εµφανίζεται στο πάνω µέρος του παραθύρου. Οι εντολές οµαδοποιούνται 
σύµφωνα µε τα πρότυπα των Windows: 
• Αρχείο  

• Εργαλεία  

• Σύστηµα 

• Παράθυρο  

• Βοήθεια 

2.4.4 Γραµµή διαχείρισης 

 
Στη γραµµή διαχείρισης βρίσκονται οι εντολές που αφορούν τη διαχείριση µελετών ή τη 
διαχείριση ροής του προγράµµατος: 
 

Ενέργεια Περιγραφή Εφαρµογή 

Πόλη 
 

Καλείτε την κεντρική εφαρµογή 
διαχείρισης φακέλων και µελετών της 
Πόλης για Windows. 

Απ’ την κεντρική εφαρµογή, µπορείτε να 
λάβετε µια συνολική εικόνα των φακέλων 
µε τις µελέτες σας. 

Πίσω 

 
Εµπρός 

 

Επιστρέψετε σε µια σελίδα εργασίας που 
επισκεφθήκατε πρόσφατα. 
Αντίστοιχα, µε» 

Οι δύο αυτές εντολές είναι πολύ χρήσιµες, 
γιατί σας επιτρέπουν να συγκρίνετε 
διαδοχικά δύο ή περισσότερες σελίδες του 
προγράµµατος, βλέποντας το τρόπο που 
συνδέονται δεδοµένα και αποτελέσµατα. 

 
Καλείτε την ενηµέρωση συντελεστών του 
προγράµµατος µέσω internet 

Η εντολή αυτή σας δίνει την δυνατότητα 
αυτόµατης ενηµέρωσης συντελεστών µέσω 
internet, σε περίπτωση που έχουν αλλάξει. 

 

Πατώντας το κουµπί ‘Χάρτες’ γίνεται η 
διασύνδεση της Πόλης για windows µε το 
B-maps 

Μέσω του B-maps, έχετε την δυνατότητα 
να προσαρτήσετε χρήσιµες γεωγραφικές 
πληροφορίες όπως Οδό, αριθµό, Τ.Κ., 
Νοµαρχία, ∆ήµο αλλά κα στοιχεία της 
αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 

 

Γίνεται η παρουσίαση των αλλαγών που 
έχουν προκύψει  

Η ‘Ανάλυση’ έχει σαν σκοπό να σας 
παρουσιάζει τις αλλαγές στα πεδία του 
προγράµµατος που έχουν προκύψει µετά 
από κάθε ενέργεια. 

 

Γίνεται έλεγχος της µελέτης σας για τυχόν 
λάθη µέσω internet 

Σκοπός της εντολής ‘Έλεγχος’ είναι η 
εντόπιση των τυχόν λαθών που υπάρχουν 
στην µελέτη σας και η παρουσίαση τους σε 
έναν πίνακα για την διευκόλυνσή σας 

Σύνθεση 
 

 

Οι ενέργειες της «Σύνθεσης» και της 
«Λίστας σύνθεσης» είναι χρήσιµες σε πιο 
προχωρηµένους χρήστες. 

 

Με τη διαδικασία της σύνθεσης µπορείτε 
να προσαρτήσετε στην κύρια µελέτη και 
άλλες µελέτες.  
Η λίστα σύνθεσης περιέχει τις επιλεγµένες 
µελέτες, τις οποίες µπορείτε διαδοχικά να 
«φορτώνετε».  
Με αυτό το τρόπο µπορείτε εύκολα να 
συγκρίνετε δεδοµένα και αποτελέσµατα 
µεταξύ διαφορετικών µελετών. 
Π.χ. στην εικόνα αριστερά βλέπετε τη 
σύνθεση δύο µελετών: 
• Νέα οικοδοµή 
• Κατασκευή πισίνας 
 
Η ενέργεια της «Συγχώνευσης» συγχωνεύει 
τα αποτελέσµατα των δύο µελετών. 

Φάκελος 

 

Εµφανίζονται τα στοιχεία του φακέλου 
στον οποίο ανήκει η µελέτη επεξεργασίας. 
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2.4.5 Γραµµή θέσης 

 
Στη γραµµή θέσης εµφανίζεται, από αριστερά προς τα δεξιά, η λογική διαδροµή που 
ακολουθήσατε για  να βρεθείτε στην τρέχουσα σελίδα.  
Ο τίτλος της τρέχουσας σελίδας εµφανίζεται πάντα στο τελευταίο (δεξιά) πεδίο της γραµµής 
θέσης (= «Συµβατικός προϋπολογισµός»).  
Στο µέσο, εµφανίζεται ο τίτλος του σταδίου στο οποίο ανήκει  η εντολή (= «∆εδοµένα»). 
Αριστερά και δεξιά από το τίτλο εµφανίζεται το σύµβολο : κάνοντας κλικ αντίστοιχα σε 
κάποιο απ’ αυτά τα βελάκια, µπορείτε να καλέσετε την προηγούµενη ή την επόµενη σχετική 
σελίδα, χωρίς να χρειάζεται να την εντοπίσετε στον κύριο πίνακα επιλογών.  

2.4.6 Γραµµή κατάστασης 

 
Στη γραµµή αυτή εµφανίζονται πληροφορίες σχετικές µε το πρόγραµµα, όπως είναι ο τίτλος 
και η έκδοση του προγράµµατος, η πλήρης διαδροµή της µελέτης (στον δίσκο ή στο δίκτυο), 
το ονοµατεπώνυµο του νόµιµου χρήστη του προγράµµατος και άλλες χρήσιµες πληροφορίες. 

2.4.7 Γραµµή ενεργειών 

 
Ενέργεια Περιγραφή 
Πλήκτρα ενεργειών 

 

Ενέργειες που είναι προσαρµοσµένες στο περιεχόµενο κάθε σελίδας. 
Έτσι, εάν στη σελίδα εµφανίζονται δεδοµένα µε µορφή πίνακα, 
υπάρχουν ενέργειες για να αθροίσετε τις τιµές µιας στήλης κ.ο.κ.  

Πλήκτρα πλοήγησης 

 

Πλήκτρα πλοήγησης πινάκων. 

Πλήκτρα µεγέθους 

  

Πλήκτρα µε τα οποία µεγεθύνεται ή ελαττώνεται το µέγεθος της σελίδα 
εργασίας.  

Πλήκτρο αναίρεσης 

 

Πλήκτρο αναίρεσης (undo). Το πρόγραµµα υποστηρίζει δύο επίπεδα 
αναίρεσης. 

Πλήκτρο επανάληψης 

 

Πλήκτρο επανάληψης (redo). 

Πλήκτρο εκτύπωσης 

 

Εκτύπωση ή επεξεργασία, της τρέχουσας σελίδας εργασίας. 

2.5 Επιλογή µελέτης αδείας 
Όταν χρησιµοποιείτε ένα πρόγραµµα και αποθηκεύετε την εργασία σας, δηµιουργείτε 
αρχεία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτά τα αρχεία σε πολλές θέσεις – στο σκληρό δίσκο, σε 
ένα δίσκο δικτύου ή σε µια δισκέτα. 
Στο περιβάλλον ενός σύγχρονου τεχνικού γραφείου είναι πολύ πιθανόν να γίνεται κοινή 
χρήση αρχείων και εκτυπωτών από άλλα άτοµα του δικτύου. Η κοινόχρηστη χρήση, για να 
είναι ασφαλής και αποτελεσµατική, επιβάλει την ύπαρξη µιας καλά οργανωµένης διαχείρισης 
των αρχείων κάθε προγράµµατος. Μια τέτοια διαχείριση θα πρέπει να έχει σαν στόχο: 

• Την εύκολη πρόσβαση από εξουσιοδοτηµένα άτοµα 

• Την εξασφάλιση των αρχείων από πιθανή καταστροφή τους 
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• Την ιεραρχηµένη οργάνωση τους σε καταλόγους. 

Τα προγράµµατα που εξετάζουµε, αποθηκεύουν και αυτά, όπως είναι φυσικό, τα δεδοµένα 
τους σε αρχεία.  
Η διαχείριση αυτών των αρχείων θα µπορούσε ενδεχοµένως να γίνεται εξ ολοκλήρου µε την 
Εξερεύνηση των Windows (Explorer): 

 
Η διαχείριση αρχείων στο περιβάλλον Windows εκτελείται µε την 
Εξερεύνηση των Windows (Explorer). Μπορείτε να αποθηκεύετε αυτά τα 
αρχεία σε φακέλους (folders), καθώς και να µετακινείτε, αντιγράφετε, 
µετονοµάζετε και να αναζητάτε αρχεία (files) και φακέλους (folders). 

Ωστόσο, τα προγράµµατα της οικογένειας εφαρµογών Πόλη για Windows χρησιµοποιούν ένα 
πιο εξελιγµένο τρόπο διαχείρισης της εργασίας σας, εισάγοντας στη διαχείριση την έννοια 
του φακέλου και της µελέτης. Οι έννοιες αυτές σας είναι αρκετά γνώριµες, αφού τις έχετε 
ήδη συναντήσει πολλές φορές στη διαδικασία έκδοσης της Άδειας. 
Με την οργάνωση της εργασίας σας σε φακέλους και µελέτες, εργασίες διαχείρισης που θα 
εκτελούσατε µε τον Εξερευνητή των Windows εκτελούνται τώρα πολύ πιο εύκολα και 
µεθοδικά µε τη διαχείριση που παρέχει κάθε πρόγραµµα. 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιάσουµε το τρόπο οργάνωσης της εργασίας, µε τη 
χρήση φακέλων και µελετών. 

2.5.1 Οργάνωση της εργασίας µε φακέλους και µελέτες 
Η έννοια του φακέλου µεταφέρει στο «ηλεκτρονικό γραφείο» την ιδέα του φακέλου της 
Οικοδοµικής Άδειας.  
Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, στο φάκελο της Άδειας µπαίνουν οι µελέτες, τα 
σχέδια, έντυπα και τα λοιπά δικαιολογητικά (Σχήµα xxx αριστερά). Κατ’ αναλογία, στους 
«ηλεκτρονικούς» φακέλους αποθηκεύονται οι µελέτες που δηµιουργούν τα προγράµµατα 
(Σχήµα xxx δεξιά). 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
Επισκευή µονοκατοικίας

Αίτηση ιδιοκτήτη
Μελέτες οικοδοµής (σχέδια + τεύχη)
Παραστατικά πληρωµής
∆ηλώσεις ανάθεσης/ανάληψης µελετών &
επιβλέψεων
∆ιάφορες εγκρίσεις
Αποδείξεις πληρωµής εισφορών

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
Επισκευή µονοκατοικίας

Αίτηση ιδιοκτήτη-∆ηλώσεις
ανάθεσης/ανάληψης
Υπολογισµός αµοιβών και κρατήσεων
Υπολογισµός ελαχίστου κόστους
κατασκευής
Υπολογισµός προστίµου
Μελέτη πυροπροστασίας
Μελέτη µέτρων ασφαλείας
Σύνταξη χρονοδιαγράµµατος

 
Οι φάκελοι έχουν εποµένως το ρόλο να υποδέχονται τις µελέτες σας. 

Παράδειγµα οργάνωσης σε φακέλους και µελέτες 
Στο σχήµα που ακολουθεί βλέπετε ένα παράδειγµα της ιεραρχίας των φακέλων και των 
µελετών.  
Υπάρχουν δύο φάκελοι, µε τις ονοµασίες «Μαθήµατα» και «Παραδείγµατα». 
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Σε κάθε φάκελο αποθηκεύονται οι µελέτες που δηµιουργούν τα αντίστοιχα προγράµµατα. 
Κάθε µελέτη καλύπτει τις ανάγκες ενός µόνο τοµέα της διαδικασίας έκδοσης της Άδειας. 
Έτσι, υπάρχουν µελέτες για τον υπολογισµό αµοιβών, τον υπολογισµό του κόστους 
κατασκευής, το χρονικό προγραµµατισµό κ.ο.κ. 
Εάν ακολουθείτε αυτή την οργάνωση θα είστε πάντα σε θέση, να γνωρίζετε ποιες µελέτες 
έχουν εκπονηθεί για κάθε έργο. 

Παραδείγµατα

Άδεια
οικοδοµής

Αναθεώρηση
1997

Αναθεώρηση
1999

Μαθήµατα

Αµοιβές:
Νέα Οικοδοµή

ΕΚΚΟ:
Νέα Οικοδοµή

Αυθαίρετο
κτίσµα

Μελέτη Παθητικής
πυροπροστασίας

Κατανοµή
χιλιοστών

Οι φάκελοί µου

Χρονικός
προγραµµατισµός

 
Στη πράξη, µε κάθε νέα ανάθεση έκδοσης Οικοδοµικής Άδειας, ανοίγετε το 
σχετικό φάκελο. Στο φάκελο αυτό αποθηκεύετε στο εξής, όλες τις µελέτες που 
θα χρειαστεί να εκπονήσετε και αφορούν το ίδιο αντικείµενο. 

2.5.2 Πλεονεκτήµατα οργάνωσης της εργασίας µε φακέλους 
Με την οργάνωση της εργασίας σας σε φακέλους και µελέτες επιτυγχάνετε ταυτόχρονα 
πολλούς στόχους: 

• Κάνετε χρήση ενός ενιαίου συστήµατος διαχείρισης, που σας επιτρέπει εύκολα να 
µετακινείτε, να αντιγράφετε, να µετονοµάζετε, και να λαµβάνετε εφεδρικά αντίγραφα. 
των φακέλων των µελετών σας. 

• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριµένο φάκελο 
βρίσκονται συγκεντρωµένα µαζί.  

• Έχετε άµεση πρόσβαση στο περιεχόµενο ενός φακέλου (ποιες µελέτες έχετε 
εκπονήσει για το συγκεκριµένο έργο). 

• Μελέτες που ανήκουν στον ίδιο φάκελο, όπως είναι λογικό, έχουν πολλά κοινά 
δεδοµένα (π.χ. στοιχεία ιδιοκτήτη, θέση οικοδοµής κλπ). Έτσι αποφεύγετε τη διπλή 
πληκτρολόγηση. 

• Η επεξεργασία που γίνεται για ένα πρόγραµµα µπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλες 
εφαρµογές. 

2.5.3 Ο διαχειριστής µελετών των προγραµµάτων 
Όπως σε ένα επεξεργαστή κειµένου έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε ένα έγγραφο για 
επεξεργασία ή να δηµιουργήσετε ένα νέο έγγραφο, έτσι και στα προγράµµατα διαχείρισης 
εντύπων µπορείτε αντίστοιχα:  

• Να ανοίξετε µια υπάρχουσα µελέτη.  

• Να δηµιουργήσετε εξαρχής µια νέα µελέτη. 

Η διαχείριση γίνεται µε τη βοήθεια του ∆ιαχειριστή µελετών. Κάθε εφαρµογή έχει τον δικό 
της «∆ιαχειριστή µελετών».  
Για να εµφανίσετε το διαχειριστή µελετών ενός προγράµµατος. 

1. Επιλέγετε «Κύριος πίνακας επιλογών»  «Αρχείο άδειας».  

Εναλλακτικά, µπορείτε να ζητήσετε από τη Γραµµή εντολών  Αρχείο  Άνοιγµα... ή να 
πατήσετε από το πληκτρολόγιο το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+O (Open). 
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2. Εµφανίζετε το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου «∆ιαχειριστής προγράµµατος xyz», όπου xyz το 
όνοµα του προγράµµατος. 

 
 
Στο παράθυρο διαλόγου εµφανίζονται τα εξής στοιχεία: 

Εργαλείο Περιγραφή 
 Το όνοµα του επιλεγµένου φακέλου.  

 
Το όνοµα της επιλεγµένης µελέτης. Η µελέτη αυτή ανήκει υποχρεωτικά 
στον τρέχοντα φάκελο. 

Πληροφορίες 
 

Εµφανίζονται χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριµένο 
φάκελο (επωνυµία ιδιοκτήτη, τίτλος έργου κ.λ.π.) 

 

 
Η πλήρης διαδροµή της αποθηκευτικής µονάδας στην οποία 
αποθηκεύονται οι φάκελοί σας.  

Πίνακας ενεργειών 
διαχείρισης 

 

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειες της δηµιουργίας, της µεταφοράς, 
της αντιγραφής, της διαγραφής, της λήψης αρχείων εφεδρείας κ.ο.κ. για 
οποιαδήποτε περιοχή, φάκελο ή µελέτη. Στη περίπτωση που η ενέργεια 
αφορά ένα φάκελο, η ενέργεια εφαρµόζεται εξίσου για όλες τις µελέτες 
του φακέλου. 
 

∆οµή δέντρου ιεραρχίας 
φακέλων και µελετών 

 

∆οµή δέντρου µε την ιεραρχία των φακέλων και των µελετών. Πατώντας 
τα σύµβολα (+) και (-) µπορείτε να αναπτύξετε ή να περιορίσετε το 
εύρος της πληροφορίας που εµφανίζεται.  

Παρατηρήστε τα εικονίδια που συµβολίζουν την περιοχή , τον φάκελο 

 και τις µελέτες    αντίστοιχα. 

 

Κάνοντας κλικ στα εικονίδια που βρίσκονται πάνω απ’τη δοµή δέντρου 
των φακέλων µπορείτε:  
• Να ταξινοµήσετε τις µελέτες κατά αύξουσα σειρά (A-Z). 
• Να ταξινοµήσετε τις µελέτες κατά φθίνουσα σειρά (Z->A) 
• Να περιορίσετε το δέντρο  
• Να αναπτύξετε ή να συρρικνώσετε συνολικά τις ανοικτές λίστες 

µελετών 
• Να εκτυπώσετε το δέντρο των φακέλων και µελετών. 
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2.5.4 ∆ηµιουργία φακέλων και µελετών 
Είσαστε πια έτοιµοι να δηµιουργήσετε τον πρώτο σας φάκελο. Στον φάκελο αυτό θα 
αποθηκεύετε όλες τις µελέτες που φτιάχνετε, για τις ανάγκες αυτού του µαθήµατος. Τον 
φάκελο αυτόν θα τον ονοµάσετε «Παραδείγµατα_Ευρώ». 

 Για να δηµιουργήσετε ένα νέο φάκελο.  

1. Κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών  «Φάκελοι»  «∆ηµιουργία φακέλου». 

 
Εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου «Ενέργειες: ∆ηµιουργία φακέλου”. 

 
2. Συµπληρώστε στο πεδίο «Όνοµα φακέλου» το όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ). 

3. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ για να δηµιουργήσετε τον φάκελο. 

Στη δοµή δέντρου θα εµφανιστεί ο νέος φάκελος: 

 

2.5.5 ∆εδοµένα φακέλου 
Αφού δηµιουργήσατε το φάκελο θα θέλετε να βάλετε τα πρώτα στοιχεία του. Τα στοιχεία 
αυτά θα είναι πλέον κοινόχρηστα, γνωστά σε όλες τις µελέτες του φακέλου. 
Για να δώσετε τα κοινά στοιχεία ενός φακέλου.  

1. Κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών «Φάκελοι» «∆εδοµένα φακέλου». 

 
2. Θα εµφανιστεί το παράθυρο «Στοιχεία φακέλου: Παραδείγµατα_Ευρώ»: 

 
Στο παράθυρο αυτό συµπληρώνετε στις αντίστοιχες καρτέλες, όλα τα στοιχεία του φακέλου. 
Παρατηρήστε ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν µόνο τον «ηλεκτρονικό φάκελο», αλλά στη 
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πραγµατικότητα είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοση της 
Οικοδοµικής Άδειας.  

2.6 Η ολοκληρωµένη εικόνα 
Στο σηµείο αυτό µπορείτε να δείτε ολοκληρωµένο το διάγραµµα που σας δείχνει τα στάδια 
λειτουργίας µιας τυπικής εφαρµογής διαχείρισης εντύπων: 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μ
ετ
αφ

ορ
ά 
αρ
χι
κώ

ν 
τιµ
ώ
ν 
στ
ις

 ν
έε
ς 

µε
λέ
τε
ς

∆ηµιουργία µελέτης... Άνοιγµα µελέτης...

Μ
ελ
έτ
η 
π
ολ
εο
δο

µι
κώ

ν 
δι
ατ
άξ
εω

ν

ΕΝΑΡΞΗ

ΕκτύπωσηΠροεπισκόπιση Επεξεργασία
(Word, Excel κ.ά.)

ΕΞΟ∆ΟΣ

Παραγωγή εντύπων

Έλεγχος αποτελεσµάτων

Εισαγωγή δεδοµένων

∆ηµιουργία φακέλου Άνοιγµα φακέλου...ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αποθήκευση αλλαγών

Εισαγωγή αρχικών τιµών

 
Στα επόµενα κεφάλαια θα εξερευνήσουµε συστηµατικά τις εφαρµογές παραγωγής εντύπων 
της Οικοδοµικής Άδειας, µε πρώτη το πρόγραµµα υπολογισµού αµοιβών Μηχανικών. 
Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο: 

• Στο κεφάλαιο κάνατε µια πρώτη γνωριµία µε το περιβάλλον εργασίας 
των εφαρµογών διαχείρισης εντύπων. Οι εφαρµογές αυτές σας 
βοηθούν στη σύνταξη των εντύπων που συνοδεύουν την έκδοση της 
Οικοδοµικής Άδειας.  

• Γνωρίσατε επίσης τη λογική ανάπτυξης αυτών των προγραµµάτων. 
Η διαδικασία ξεκινά πάντα µε την είσοδο των δεδοµένων. Στη 
συνέχεια γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων και η εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων. Ακολουθεί η παραγωγή των σχετικών εντύπων. 

• Τα παραπάνω συµπληρώνονται από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
διαχείρισης φακέλων και µελετών, που «δανείζεται» απ’ την 
πραγµατική ζωή την ιδέα του φακέλου της Άδειας και τη µεταφέρει 
αυτούσια στο «ηλεκτρονικό γραφείο». Φάκελοι και µελέτες κάνουν τη 
εργασία σας οργανωµένη και αποδοτική. 
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3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ 
Με αυτό το κεφάλαιο αρχίζουµε την παρουσίαση των εφαρµογών που σχετίζονται µε τις 
διαδικασίες έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας. Η σηµαντικότερη απ’ αυτές τις εφαρµογές, 
αφορά, τον υπολογισµό των αµοιβών Μηχανικών και των εισφορών και κρατήσεων υπέρ 
των διαφόρων ταµείων.  
Με στόχο να διασφαλίσει την ποιότητα στα οικοδοµοτεχνικά έργα, η Πολιτεία καθόρισε έναν 
αντικειµενικό τρόπο υπολογισµού των Αµοιβών για την εκπόνηση µελετών και τη διενέργεια 
επιβλέψεων. 

• Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουµε την προβλεπόµενη διαδικασία για τον 
υπολογισµό των αµοιβών. 

• Στο επόµενο κεφάλαιο θα µάθουµε να υπολογίζουµε αµοιβές µε τη βοήθεια ενός 
εξειδικευµένου προγράµµατος Αµοιβών µηχανικών. 

3.1 Γιατί χρειαζόµαστε ένα πρόγραµµα αµοιβών 
Ας δούµε καταρχήν σε τι µας χρειάζεται ένα πρόγραµµα αµοιβών. 
Σε προηγούµενα κεφάλαια τονίσαµε ότι η έκδοση Οικοδοµικής Άδειας από την αρµόδια 
Πολεοδοµική Υπηρεσία, αποτελεί την προϋπόθεση για να εγκριθεί η κατασκευή 
οποιασδήποτε οικοδοµικής εργασίας. Για την έκδοση της Άδειας πρέπει να υποβληθούν, µαζί 
µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα παραστατικά πληρωµής των αµοιβών Μηχανικών για 
τις µελέτες που εκπόνησαν. Τα παραστατικά πληρωµής αποτελούν απόδειξη, ότι οι αρµόδιοι 
µηχανικοί έχουν αποζηµιωθεί για την σύνταξη των µελετών που συνοδεύουν το φάκελο της 
οικοδοµικής άδειας. 

Οι αµοιβές µηχανικών κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα σε ειδικό 
λογαριασµό στο όνοµα του µηχανικού. Η αµοιβή κατατίθεται στο σύνολό της 
συγχρόνως µε την κατάθεση του φακέλου στην Πολεοδοµική Υπηρεσία. Το 
ποσό που κατατίθεται δεσµεύεται στην Τράπεζα για 15 ηµέρες. Η Τράπεζα 
εκδίδει τα παραστατικά πληρωµής σε ειδικό έντυπο. 

Το ύψος της αµοιβής των µηχανικών καθορίζεται µε τρόπο αντικειµενικό και όχι αυθαίρετα. 
Ο ακριβής τρόπος υπολογισµού καθορίζεται από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 
Ας δούµε τώρα γιατί η Πολιτεία θέλησε να ελέγξει και να «προστατεύσει» τις αµοιβές, 
τουλάχιστον ως προς τα κατώτατα όριά τους. 

Ο στόχος της πολιτείας ήταν και είναι προφανής: οι καλές κατασκευές προϋποθέτουν, 
πρώτα απ’όλα, σωστές µελέτες. Και σωστές µελέτες γίνονται µόνο όταν η υπεύθυνη εργασία 
αποζηµιώνεται ανάλογα. Η Πολιτεία καθόρισε λοιπόν έναν αντικειµενικό τρόπο υπολογισµού 
των αµοιβών, που πρέπει να δίνονται για την εκπόνηση µελετών και τη διενέργεια 
επιβλέψεων για κάθε εκτελούµενο δοµικό έργο. Επιπλέον επέβαλε ο υπολογισµός αυτών των 
αµοιβών να λαµβάνεται υποχρεωτικά ως το κατώτατο όριο αποζηµίωσης.  

Η πολιτεία µε αυτή τη διάταξη θέλησε να εξασφαλίσει την ποιότητα και την 
αρτιότητα των εκπονουµένων µελετών και επιβλέψεων, θεωρώντας ότι οι 
καλές κατασκευές δεν ωφελούν µόνο τον συγκεκριµένο χρήστη του κτιρίου, 
αλλά γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. 

Με άλλα λόγια, ο νοµοθέτης απαγόρευσε τη λογική των εκπτώσεων στο χώρο της µελέτης και 
της επίβλεψης των έργων, θεωρώντας ότι οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς και του εµπορίου 
δεν  ταιριάζουν µε το έργο του µελετητή, αφού αυτό θα οδηγούσε µοιραία στην υποβάθµιση 
του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  
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Με αυτό το πνεύµα, καθιερώθηκε ο θεσµός των αµοιβών Μηχανικών και η υποχρέωση των 
ιδιοκτητών να καταθέτουν τις ελάχιστες αµοιβές µε την κατάθεση του φακέλου της 
Οικοδοµικής Άδειας. 
Παρατήρηση:  
Η αµοιβή που καθορίζεται αντικειµενικά λειτουργεί ως κατώτατο όριο, χωρίς ωστόσο να 
υπάρχει περιορισµός ως προς το ανώτατο: ένας µελετητής επιτρέπεται να συµφωνήσει 
µεγαλύτερη αµοιβή απ’αυτήν που υπολογίζεται αντικειµενικά, αλλά σε καµιά περίπτωση 
µικρότερη απ΄αυτή.  

3.2 Ισχύον νοµικό πλαίσιο – Προγράµµατα Η/Υ 
Κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος βιβλίου ο τρόπος υπολογισµού Αµοιβών µηχανικών 
καθορίζεται από το διάταγµα «Υπολογισµός αµοιβών µελετών και επιβλέψεων κτιριακών 
έργων και εγκαταστάσεων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών» (Π.∆.696/74, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆.515/89). Αλλαγές στις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις έχουν 
θεσµοθετηθεί κατά καιρούς, αλλά στην ουσία του ο νόµος περί Αµοιβών µηχανικών δεν 
άλλαξε. 
Τα πρώτα προγράµµατα αµοιβών µηχανικών έκαναν την εµφάνισή τους µε την έλευση των 
προσωπικών υπολογιστών (PC’s) και από τότε αποτελούν βασικό εργαλείο κάθε τεχνικού 
γραφείου. Το αντικείµενο του υπολογισµού αµοιβών διογκώθηκε σηµαντικά τα τελευταία 
χρόνια µε τη προσθήκη νέων απαιτήσεων. Ο υπολογισµός µε το χέρι για απλές περιπτώσεις 
αµοιβών είναι ακόµη εφικτός, η εργασία ωστόσο µε υπολογιστή εξασφαλίζει στους 
συντελεστές των έργων πολλαπλά οφέλη. 

3.3 Τρόπος υπολογισµού Αµοιβών µηχανικών 
Η διαδικασία καθορισµού των αµοιβών µηχανικών για την έκδοση οικοδοµικής άδειας 
στηρίζεται στην εξής απλή αρχή:  

Οι αµοιβές µελέτης και επίβλεψης ενός κτιριακού έργου συνδέονται άµεσα µε 
τον προϋπολογισµό του έργου, δηλαδή το κόστος κατασκευής. Όσο 
µεγαλύτερος είναι ο προϋπολογισµός ενός έργου, τόσο µεγαλύτερη αµοιβή 
δικαιούνται οι δηµιουργοί του. 

Με βάση αυτή την αρχή, καθορίζεται µια διαδικασία στην οποία προσδιορίζονται µε 
σαφήνεια εκείνοι οι συντελεστές που διαµορφώνουν τον προϋπολογισµό του έργου. 

3.3.1 Προϋπολογισµός έργου  
Το πρώτο ζήτηµα που µας ενδιαφέρει είναι ο προσδιορισµός  του προϋπολογισµού (του 
κόστους κατασκευής) ενός έργου. Ειδικά για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο 
προϋπολογισµός µπορεί να υπολογιστεί µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

• Σύµφωνα µε τιµές µονάδος επιφανείας.  

• Με βάση τον αναλυτικό προϋπολογισµό του έργου. 

Συµβατικός προϋπολογισµός έργου 

Ο πρώτος τρόπος (µε τιµές µονάδος επιφανείας) είναι αυτός που εφαρµόζεται συνηθέστερα 
στην πράξη. Οι τιµές µονάδος επιφανείας καθορίζονται µε υπουργική απόφαση, η οποία 
λαµβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής, όπως εξάγεται από τον αντικειµενικό προσδιορισµό 
της αξίας των ακινήτων.  
Οι τιµές µονάδος επιφανείας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη διάφορες παράµετροι.  
Έτσι, λαµβάνεται υπόψη η χρήση του κτιρίου αφού διαφορετικό είναι το κόστος 
κατασκευής µιας µονοκατοικίας και διαφορετικό ενός κτιρίου γραφείων. 
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Επίσης γίνεται διαφοροποίηση ως προς τη λειτουργική χρήση κάθε χώρου. Για παράδειγµα, 
εκτιµάται ότι το κόστος κατασκευής των υπογείων χώρων ενός κτιρίου, είναι µικρότερο από 
εκείνο των κυρίων χώρων ενός κτιρίου. 
Σχηµατικά οι παράµετροι που συµµετέχουν στην διαµόρφωση της τιµής µονάδας 
επιφανείας είναι: 

 Η θέση του έργου. 

• Σε ποιο περιφερειακό διαµέρισµα της χώρας βρίσκεται το έργο; 

• Είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης; 

• Εάν είναι εντός σχεδίου, ποια είναι η τιµή ζώνης του οικοδοµικού 
τετραγώνου; 

 Η χρήση του έργου. 

• Πρόκειται για µονοκατοικία ή κτίριο διαµερισµάτων; 

• Εάν είναι µονοκατοικία ή διπλοκατοικία, η συνολική επιφάνειά της είναι 
µικρότερη ή ίση µε 120µ²; 

• Θα κατασκευαστούν γραφεία ή καταστήµατα; 
 Η ειδική λειτουργία των επιµέρους χώρων. 

• Ποιοι χώροι είναι υπόγειοι; 

• Προβλέπεται η κατασκευή στεγασµένων χώρων στάθµευσης ή πιλοτής; 

• Προβλέπεται η κατασκευή ηµιυπαιθρίων χώρων;  

• Ποιοι χώροι θεωρούνται ως κοινόχρηστοι; 
 Το µέγεθος του έργου. 

• Πόσα διαµερίσµατα είναι µικρότερα ή ίσα µε 40,00µ²; 

• Πόσα διαµερίσµατα είναι µεγαλύτερα από 40,00µ² και µικρότερα ή ίσα µε 
150,00µ²; 

 
Θα παρατηρήσατε βέβαια ότι κάθε παράµετρος που συµµετέχει στη 
διαµόρφωση της τιµής µονάδας επιφανείας συνοδεύεται από µία η 
περισσότερες ερωτήσεις.  

Στη πραγµατικότητα είναι ακριβώς αυτές οι ερωτήσεις στις οποίες οφείλετε να 
απαντήσετε, για να υπολογίσετε µε επιτυχία τις αµοιβές µηχανικών ενός 
έργου. 

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις αποτελούν τα δεδοµένα του 
προβλήµατός σας! 

Ο προϋπολογισµός του έργου προκύπτει τελικά από το γινόµενο της επιφάνειας των 
κατασκευαζόµενων χώρων επί την αντίστοιχη τιµή µονάδος επιφάνειας: 
 
[Προϋπολογισµός]=[Τιµή µονάδος επιφανείας] x [Επιφάνεια] 
Σε περιπτώσεις κτιρίων µε περισσότερες από µια κατοικίες ή µε περισσότερες από µια 
χρήσεις (π.χ. κατοικίες + γραφεία + καταστήµατα), ο προϋπολογισµός του κτιρίου είναι το 
άθροισµα των γινοµένων της επιφανείας κάθε χώρου (διαµέρισµα, κατάστηµα, ηµιυπαίθριος 
χώρος, υπόγειο κ.λ.π.) επί την αντίστοιχη τιµή µονάδος επιφανείας. 
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Αναλυτικός προϋπολογισµός έργου 
Ο προσδιορισµός του κόστους κατασκευής µε σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισµού 
εφαρµόζεται για εκείνες  τις οικοδοµικές εργασίες όπου δεν είναι πρόσφορη η µέθοδος της 
τιµής µονάδος επιφανείας. Μερικές περιπτώσεις, όπου υποχρεωτικά πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί η αναλυτική µέθοδος είναι: 

• Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης. 

• Κατασκευή ασκεπούς πισίνας. 

• Επισκευές εσωτερικών χώρων υπάρχοντος κτιρίου. 

Για να συνταχθεί ο αναλυτικός προϋπολογισµός ακολουθείτε τα εξής βήµατα: 
• Συντάσσετε τον κατάλογο των εργασιών που θα εκτελεσθούν. 

• Στη συνέχεια, απ’τα σχέδια της µελέτης κάνετε αναλυτική προµέτρηση εργασιών. 

• Καθορίζετε τις τιµές µονάδος εργασιών.  

Ως τιµές µονάδος εργασιών αναλυτικού τιµολογίου λαµβάνονται είτε εκείνες που 
προβλέπονται στο παράρτηµα που συνοδεύει τις διατάξεις περί αµοιβών, είτε οι τιµές 
αναλυτικού τιµολογίου (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κ.λ.π.). 

3.3.2 ∆απάνη µελετών 
Οι µελέτες που συνήθως απαιτούνται για την κατασκευή ενός νέου οικοδοµικού έργου είναι 
οι εξής: 

• Αρχιτεκτονική µελέτη 

• Στατική & αντισεισµική µελέτη 

• Μελέτη Θερµοµόνωσης 

• Μελέτη Πυροπροστασίας 

• Μελέτες Μηχανολογικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

Κάθε µελέτη συντάσσεται από τον αρµόδιο µηχανικό, ώστε να είναι σύµφωνη µε τις 
πολεοδοµικές διατάξεις και τους όρους δόµησης που ισχύουν για την περιοχή που 
ανεγείρεται το έργο. 
Για να υπολογιστούν οι αµοιβές των παραπάνω µελετών (και αντίστοιχα των επιβλέψεων) 
προσδιορίζεται το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού έργου που αναλογεί σε κάθε µια 
µελέτη. 
Έτσι για παράδειγµα, για τη στατική µελέτη ενός συνηθισµένου κτιρίου, εφαρµόζεται 
συντελεστής 30% που σηµαίνει ότι εάν ο προϋπολογισµός του κτιρίου είναι 100.000 € , ο 
προϋπολογισµός για την κατασκευή του φέροντα οργανισµού του κτιρίου θα είναι 
0.30x100.000=30.000 €. Η αµοιβή θα προσδιοριστεί εποµένως για αυτή τη δαπάνη µελέτης 
(30.000 €). 

3.3.3 Καθορισµός αµοιβών 
Ως εδώ καταφέραµε να υπολογίσουµε τον προϋπολογισµό του έργου και να προσδιορίσουµε 
τη δαπάνη µελετών µε βάση την οποία θα καθοριστούν οι αµοιβές µελετών και επιβλέψεων. 
Όπως και στον καθορισµό του προϋπολογισµού έτσι και στον υπολογισµό των αµοιβών 
παρεµβαίνουν ένα πλήθος συντελεστών που ανάλογα αυξάνουν ή µειώνουν την 
υπολογιζόµενη αµοιβή µελέτης.  
Ένας από τους κυριότερους συντελεστές που συµµετέχουν στον καθορισµό των αµοιβών 
είναι ο συντελεστής λ. Ο συντελεστής λ εισάγει στη διαδικασία τη µοναδική παράµετρο που 
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δεν είναι σταθερή, αλλά κυµαινόµενη, καθώς συνδέεται µε τις τρέχουσες τιµές ηµεροµισθίων. 
Πρακτικά πρόκειται για την εισαγωγή ενός τιµαριθµικού µηχανισµού στον υπολογισµό των 
αµοιβών. Καθώς τα ηµεροµίσθια αναπροσαρµόζονται κάθε τρίµηνο, έµµεσα 
αναπροσαρµόζονται και οι αµοιβές των µηχανικών. 

Για τον υπολογισµό της αµοιβής που καταβάλλεται στο µελετητή, όλες οι 
αµοιβές, που καθορίζονται µε σταθερές τιµές µονάδας, πολλαπλασιάζονται µε 
το συντελεστή λ που προσδιορίζεται από τον τύπο: 

λ = 0,0015 x (µ1+µ2) 

όπου τα µεγέθη µ1 και µ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά 
την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: 

µ1: το ηµεροµίσθιο του εργάτη ειδικευµένου χωµατουργού. 

µ2: το ηµεροµίσθιο τεχνίτη. 

Σχηµατικά, οι κυριότερες απ’ τις παραµέτρους που επηρεάζουν µιαν αµοιβή είναι: 
 Το είδος του έργου. 

• Ποιο είναι το είδος του έργου για το οποίο θέλουµε να υπολογίσουµε 
αµοιβές; 

• Πρόκειται για νέα οικοδοµή ή προσθήκη; 

• Ανήκει στην κατηγορία επισκευής ή διαρρύθµισης υπάρχοντος κτιρίου; 

• Πρόκειται για επισκευή σεισµοπλήκτου; 
 Το στάδιο µελέτης. 

• Οι µελέτες σας έχουν ολοκληρωθεί, εποµένως απαιτείτε να πληρωθείτε 
για τη µελέτη εφαρµογής; 

• Ή µας ενδιαφέρει να πληρωθούµε την αµοιβή προµελέτης; 
 Η κατηγορία των µελετών που εκπονούνται. 

• Πρόκειται για ένα απλό κτίριο αποθήκης; 

• Ή πρόκειται για ένα πολυώροφο κτίριο µε 2 υπόγεια και ιδιαίτερες 
απαιτήσεις ως προς τη θεµελίωσή του; 

• Ή θέλουµε να υπολογίσουµε αµοιβές για τη µελέτη ενός µνηµείου µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις από αρχιτεκτονική άποψη; 

 Ο τόπος εκτέλεσης του έργου. 

• Είναι το έργο κοντά στην έδρα των µελετητών; 

• Εάν οι επιβλέποντες το έργο δεν είναι οι ίδιοι οι µελετητές, πόσο κοντά 
είναι η έδρα των γραφείων τους από το τόπο εκτέλεσης του έργου; 
Μήπως πρέπει να προσαυξηθεί η αµοιβή τους; 

 Η περίπτωση της πολλαπλής εφαρµογής. 

• Εάν πρόκειται για τη µελέτη ενός συγκροτήµατος εξοχικών κατοικιών, µε 
ενιαίο τύπο κατοικίας που επαναλαµβάνεται 20 φορές, µήπως πρέπει η 
αµοιβή να µειωθεί ανάλογα; 

• Γιατί η αµοιβή επίβλεψης του ίδιου έργου δεν µειώνεται και αυτή 
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αντίστοιχα; 
 Ο συντελεστής λ 

• Ποια είναι η τιµή του συντελεστή λ για το τρέχον τρίµηνο; 

 

Πώς προκύπτει η αµοιβή; 
Όσοι από εσάς είναι αρκετά περίεργοι µπορούν να διαβάσουν εδώ τα «µαθηµατικά» µιας 
αµοιβής.  
Η αµοιβή Α κάθε µιας από τις συντασσόµενες µελέτες ενός κτιριακού έργου (αρχιτεκτονικά, 
στατικά κ.ο.κ.) προκύπτει από τον τύπο: 







 Σ××+






 Σ××+
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όπου: 
Σ:  ο προϋπολογισµός της αντίστοιχης µελέτης 
β1, β2, β3:  συντελεστές που υπολογίζονται µε βάση τον γενικό τύπο: 
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Όπως βλέπουµε, η εξίσωση της αµοιβής αποτελείται από τρία διακριτά σκέλη: 
• Το πρώτο αφορά την αµοιβή του µηχανικού για την εκπόνηση της µελέτης ή την 

διενέργεια της επίβλεψης. 

• Το δεύτερο αφορά την αµοιβή του µηχανικού για την εκπόνηση της µελέτης χρονικού 
προγραµµατισµού 

• Το τρίτο αφορά την αµοιβή του µηχανικού για την σύνταξη της τεχνικής περιγραφής 
και προϋπολογισµού. 

Οι συντελεστές κ, µ (διαφορετικοί για κάθε σκέλος της εξίσωσης) καθορίζονται επακριβώς 
για κάθε κατηγορία µελέτης (µπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες στην «Νοµοθεσία» 
του προγράµµατος.) 

3.3.4 Φορολογικά-Κρατήσεις 
Με βάση τα παραπάνω εξαχθέντα αποτελέσµατα, δηλαδή τον προϋπολογισµό του έργου και 
τις καθορισµένες αµοιβές, υπολογίζονται στη συνέχεια τα φορολογικά, εισφορές και 
κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ταµείων. Οι αποδείξεις πληρωµής Εισφορών προς το 
∆ηµόσιο, το ∆ήµο και Ασφαλιστικούς Οργανισµούς (ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΕΕ) είναι απαραίτητα 
έγγραφα για την κατάθεση της Οικοδοµικής Άδειας. 
Τα ποσά που προκύπτουν επιβαρύνουν σε ένα ποσοστό τον ιδιοκτήτη ή κύριο του έργου και 
σ’ένα µικρότερο ποσοστό τον(τους) δικαιούχο µηχανικό. 

3.3.5 Υπολογισµός Εργατικής ∆απάνης 
Μια ειδική περίπτωση κρατήσεων είναι ο υπολογισµός της εργατικής δαπάνης (κρατήσεις 
Ι.Κ.Α.). Ο υπολογισµός της εργατικής δαπάνης (µε βάση τις οποίες θα υπολογίζονται οι 
εισφορές του ιδιοκτήτη προς το Ι.Κ.Α.) είναι ανεξάρτητος των αµοιβών των µηχανικών, 
συνδέεται ωστόσο µε τον προϋπολογισµό του έργου, ή ακριβέστερα µε τις επιφάνειες 
(εµβαδά) που τον διαµορφώνουν. 
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Με την αναµόρφωση του συστήµατος υπολογισµού των καταβλητέων εισφορών στα 
οικοδοµικοτεχνικά έργα, ο προσδιορισµός  της εργατικής δαπάνης ανάγεται πλέον στον 
υπολογισµό των κατ’ελάχιστο υποχρεωτικά απαιτουµένων αριθµό ηµερών εργασίας των 
απασχολουµένων στις εργασίες. 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του έργου οφείλει να καλύψει τον 
ελάχιστα υποχρεωτικό αριθµό των ηµεροµισθίων έτσι όπως αυτός 
προσδιορίστηκε πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.  

Ο απαιτούµενος αριθµός ηµερών εργασίας (Α.Η.) εξάγεται, είτε µε αναλυτικό 
προϋπολογισµό, είτε µε εφαρµογή συντελεστών επί των επιφανειών του κτιρίου ανάλογα µε 
τη χρήση τους.  Στη συνέχεια ο αριθµός των ηµεροµισθίων (Α.Η.) πολλαπλασιάζεται επί το 
µέσο τεκµαρτό ηµεροµίσθιο (Μ.Η.) που ανακοινώνει τακτικά το Ι.Κ.Α. και µε αυτό το τρόπο 
υπολογίζεται η συνολική Εργατική ∆απάνη (Ε.∆.).  
(Ε.∆.)=(Α.Η.) x (Μ.Η.) 
Επί της εργατικής δαπάνης υπολογίζονται στη συνέχεια οι Εισφορές και το ∆ωρόσηµο. 
 

Οι πίνακες 1,2 & 3 για τον υπολογισµό της Εργατικής ∆απάνης 
Ο απαιτούµενος αριθµός ηµερών εργασίας (Α.Η.) εξάγεται όπως είπαµε, είτε µε αναλυτικό προϋπολογισµό, είτε 
µε εφαρµογή συντελεστών επί των επιφανειών του κτιρίου, ανάλογα µε τη χρήση τους. 
Για τον υπολογισµό των κατ’ ελάχιστον απαιτουµένων ηµερών εργασίας (µε βάση τις οποίες θα υπολογίζονται 
οι καταβλητέες εισφορές για τα ιδιωτικά οικοδοµικοτεχνικά έργα), οι ιδιοκτήτες υποχρεώνονται στην υποβολή 
τριών πινάκων (1, 2 και 3) όπου προβλέπονται αντίστοιχοι συντελεστές υπολογισµού.  
Στον πίνακα 1 περιλαµβάνονται: 

• Οι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας,   για την κατασκευή ενός 
τετραγωνικού µέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης   συµβατικής κατασκευής και "Ειδικών 
κτιρίων". 

• Οι συντελεστές, µε τους οποίους επιµερίζονται, οι κατά τα ανωτέρω   υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, 
στις ενδιάµεσες κατασκευαστικές φάσεις. Ο έλεγχος των ελαχίστων εισφορών, που αντιστοιχούν στις 
υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την   περαίωση των 
επιχρισµάτων του κτιρίου για τις πρώτες φάσεις και µετά την πλήρη αποπεράτωση για τις υπόλοιπες. 

Στον πίνακα 2 περιλαµβάνονται: 
• Οι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας, για την κατασκευή ενός 

τετραγωνικού µέτρου χώρου βασικής ή άλλης χρήσης, έργων των οποίων ο φέρων οργανισµός 
κατασκευάζεται από συνεργεία εστεγασµένων επαγγελµάτων (προκατασκευασµένα κτίρια, λυόµενα 
κ.ο.κ.). 

Στον πίνακα 3 περιλαµβάνονται: 
• Οι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας, για την κατασκευή της κάθε είδους 

µονάδας (τετραγωνικό µέτρο, κυβικό µέτρο, µέτρο µήκους κ.λ.π.) οικοδοµικών εργασιών, που 
εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα  (επισκευές, διαρρυθµίσεις, αλλαγή χρήσης). 
Οι συντελεστές του πίνακα 3 εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισµός 
µε βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, δηλαδή µε τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2. 

3.4 Απ’ τη θεωρία στην πράξη 
Με τα παραπάνω καταφέραµε να σκιαγραφήσουµε τη διαδικασία υπολογισµού αµοιβών 
µηχανικών. Στο επόµενο σχήµα απεικονίζονται τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας για τον 
καθορισµό της  αµοιβής µηχανικού: 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ (Ι.Κ.Α.)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΑ
 

Για να αντεπεξέλθετε στην παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να έχετε τις απαντήσεις σε µια 
σειρά ερωτήσεων. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν στην ουσία τα δεδοµένα του 
προβλήµατος. Με αυτά τα δεδοµένα καθοδηγείτε το πρόγραµµα προς την ορθή λύση.  

Με τα σωστά δεδοµένα η αξιοπιστία των λύσεων που προσφέρουν οι 
εφαρµογές τεχνικού λογισµικού είναι εξασφαλισµένη. 

Οι πληροφορίες που θα πρέπει κατ’ αρχήν ν’ αναζητήσετε είναι: 
• Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

• Τα στοιχεία του έργου. 

• Το περιφερειακό διαµέρισµα και τη τιµή ζώνης. 

• Τη χρήση και λειτουργία κάθε ενός χώρου ξεχωριστά. 

• Τις επιφάνειες όπως αυτές προκύπτουν απ’ τα σχέδια των µελετών.  

• Τις µελέτες που εκπονήθηκαν και τον αρµόδιο µηχανικό που υπογράφει κάθε µια 
απ’αυτές. 

Στις επιµεληµένες µελέτες τα στοιχεία των επιφανειών κάθε χώρου (εµβαδά) 
και η ανάλυση των επιµέρους χρήσεων, σηµειώνονται πάνω στα σχέδια από 
τον αρµόδιο αρχιτέκτονα ή σχεδιαστή. Έτσι διευκολύνεται η εργασία, τόσο 
του συντάκτη της αµοιβής όσο και του εντεταλµένου υπαλλήλου της 
Πολεοδοµίας, που θα ελέγξει την ακρίβεια των υπολογισµών. 

Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία, θα είστε σε θέση να απαντήσετε σε αυτά που σας ζητάει το 
πρόγραµµα. Μένει να δούµε στην πράξη, πόσο απλή µπορεί να γίνει η παραπάνω διαδικασία, 
µε τη χρήση του κατάλληλου λογισµικού.  
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 Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το πολύ σηµαντικό κεφάλαιο: 

• Η Πολιτεία καθιέρωσε το θεσµό της ελαχίστης αµοιβής µηχανικών, 
θέλοντας να εξασφαλίσει την εκπόνηση σωστών µελετών. 

• Το ύψος της αµοιβής συνδέεται µε τον το προϋπολογισµό του έργου, ο 
δε προϋπολογισµός του έργου καθορίζεται µε τρόπο αντικειµενικό. 

• Οι παράµετροι που επηρεάζουν τον προϋπολογισµό, είναι η 
γεωγραφική θέση του έργου, η χρήση του έργου (κατοικίες, γραφεία 
κ.ο.κ.), η ειδική λειτουργία  των χώρων(κύριοι, βοηθητικοί κ.ο.κ.) 
και βέβαια το µέγεθος του έργου. 

• Άλλες παράµετροι που διαµορφώνουν τις αµοιβές ενός έργου είναι η 
τιµή του συντελεστή λ, το είδος του έργου, το στάδιο εκπόνησης της 
µελέτης, η κατηγορία της µελέτης κ.ο.κ.. 

• Μετά τον προσδιορισµό του προϋπολογισµού του έργου και τον 
καθορισµό των αµοιβών υπολογίζονται οι εισφορές και οι κρατήσεις. 

• Ανεξάρτητα από τον υπολογισµό των αµοιβών των µηχανικών γίνεται 
ο προσδιορισµός και των «κατ’ελάχιστο» υποχρεωτικά απαιτουµένων 
ηµερών εργασίας των απασχολουµένων στις εργασίες. Με βάση 
αυτόν τον αριθµό ηµεροµισθίων θα πληρωθούν οι εργοδοτικές 
εισφορές στο Ι.Κ.Α. 
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4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Σ’αυτό το κεφάλαιο θα µάθετε πώς να υπολογίζετε τις αµοιβές Μηχανικών, µε τη βοήθεια 
ενός εξειδικευµένου προγράµµατος «Αµοιβών». 
Είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια ότι η έκδοση Οικοδοµικής Άδειας από την αρµόδια 
Πολεοδοµική Υπηρεσία αποτελεί προϋπόθεση για να αρχίσει η κατασκευή ενός έργου. Για 
την έκδοση της Άδειας, υποβάλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία ένας φάκελος µε 
µελέτες και δικαιολογητικά. Στα δικαιολογητικά αυτά περιλαµβάνονται οπωσδήποτε και τα 
παραστατικά πληρωµής των αµοιβών των Μηχανικών για τις µελέτες που εκπόνησαν. Για να 
πληρωθούν οι αµοιβές, θα πρέπει πρώτα να γίνει ο υπολογισµός τους. Αυτός είναι λοιπόν ο 
στόχος σας: να υπολογίσετε τις αµοιβές Μηχανικών για ένα έργο.  
Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά τους. Εάν κάθεστε µπροστά στον υπολογιστή 
σας, βάλτε το βιβλίο στο πλάι και εκτελέστε βήµα-βήµα ό,τι θα περιγράφουµε. Εάν πάλι δεν 
έχετε στη διάθεσή σας υπολογιστή, µην απογοητευθείτε! Σε κάθε βήµα, θα υπάρχουν 
άφθονες απεικονίσεις του χώρου εργασίας του προγράµµατος, έτσι ώστε άνετα να 
παρακολουθείτε πώς εκτελείται η εργασία.   

4.1 Εκκίνηση προγράµµατος 
Για να εκκινήσετε το πρόγραµµα των «Αµοιβών». 

1. Κάντε κλικ στο κουµπί «Έναρξη» («Start») και στη συνέχεια τοποθετήστε το δείκτη του 
ποντικιού στην επιλογή «Προγράµµατα» («Programs”). 

Εµφανίζεται το µενού «Προγράµµατα» 

2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην οµάδα Πόλη για Windows. 

3. Κάντε κλικ στο πρόγραµµα «Civil», για να ξεκινήσετε το πρόγραµµα, που διαπραγµατεύεται 
τον Υπολογισµό αµοιβών και φορολογικών αδείας. 

Το πρώτο πράγµα που βλέπετε είναι ο χώρος εργασίας της εφαρµογής: 
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Θα ξεκινήσετε αµέσως µε την εντολή Κύριος πίνακας επιλογών «Αρχείο Άδειας». 
Το παράδειγµά µας 
Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος θα «υπολογίσετε» τις αµοιβές για µια 
περίπτωση που µπορεί να συναντήσετε συχνά στην δουλειά σας.  

Τα κυριότερα στοιχεία του παραδείγµατος είναι τα ακόλουθα (όσα δεν 
αναφέρονται, µπορείτε να τα αντλήσετε από τις εικόνες αυτού του βιβλίου). 

Μας ενδιαφέρει ο υπολογισµός της αµοιβής ενός έργου µε τίτλο «Νέα 
διώροφη οικοδοµή µε υπόγειο και πιλοτή». 

Η τιµή ζώνης του κτιρίου είναι 320,00 € και ανήκει στο Περιφερειακό 
διαµέρισµα Αττικής. 

Η τρέχουσα τιµή του συντελεστή λ είναι 0,21399. 

Αποτελείται από 7 διαµερίσµατα µε συνολική επιφάνεια (περιλαµβανοµένων 
των κοινοχρήστων επιφανειών, των υπογείων χώρων και της πιλοτής) 
703,87µ². Η επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου είναι 120µ². 

Οι µελέτες που εκπονήθηκαν είναι: Αρχιτεκτονική µελέτη, Στατική µελέτη, 
Μηχανολογικές µελέτες Θερµοµόνωσης, Παθητικής πυροπροστασίας, 
Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Καυσίµου αερίου. Οι µελέτες έγιναν από δύο 
µηχανικούς. 

Το έργο απέχει απ’την έδρα των µηχανικών 120 χιλιόµετρα. 

Ζητείται να υπολογισθούν οι αµοιβές του παραπάνω έργου. 

4.2 Επιλογή αρχείου άδειας 
Στην οθόνη σας θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «∆ιαχειριστής προγράµµατος CIVIL». 
Στο αριστερό πλαίσιο του παραθύρου εµφανίζεται ένας πίνακας επιλογών µε ενέργειες 
διαχείρισης που αφορούν τους φακέλους και τις µελέτες. Στο δεξιό πλαίσιο του παραθύρου 
εµφανίζεται µια δοµή δέντρου, µε την ιεραρχία των φακέλων και των µελετών σας. Σε κάθε 
φάκελο µπορεί να αντιστοιχούν µια ή περισσότερες µελέτες. 

 
Παρατήρηση: Θα διαπιστώσετε ασφαλώς µικρές διαφορές ανάµεσα στο 
αντίγραφο που έχετε στον υπολογιστή σας µε αυτό που βλέπετε στις εικόνες 
του βιβλίου. Είναι φυσικό κάθε υπολογιστής να έχει τους δικούς του φακέλους 



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

69

µε µελέτες. Οι λειτουργίες ωστόσο, που θα περιγράψουµε, εφαρµόζονται 
κανονικά, σε οποιοδήποτε υπολογιστή. 

Αναζητήστε στη δοµή δέντρου τον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ». Στον φάκελο 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» θα αποθηκεύουµε όλες τις µελέτες εξάσκησης αυτού του βιβλίου. 

Αν χρειάζεται, µπορείτε να ταξινοµήσετε τον κατάλογο κάνοντας κλικ στο 
εικονίδιο ΑΖ, έτσι ώστε να είναι ευχερέστερη η εύρεση του φακέλου. 

 

 Για να δηµιουργήσετε µια νέα µελέτη. 

4. Κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών  «Μελέτες»  «∆ηµιουργία µελέτης». 

Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου «Ενέργειες: ∆ηµιουργία µελέτης CIVIL”. 

 
5. Συµπληρώστε στο πεδίο «Όνοµα φακέλου» το όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ). 

6. Συµπληρώστε στο πεδίο «Τίτλος µελέτης» τον τίτλο της µελέτης (=Νέα οικοδοµή).  

7. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ξεκινήσετε την επεξεργασία. 

 Για να επιλέξετε µια µελέτη που έχει δηµιουργηθεί. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου ή της µελέτης στη δοµή 
δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στα πεδία «Φάκελος» και «Μελέτη» αντίστοιχα εµφανίζονται το όνοµα του φακέλου και της 
µελέτης που επιλέξατε. 

2. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

Παρατηρήστε ότι ανοίγοντας τη µελέτη, ο τίτλος του επιλεγµένου φακέλου  και της 
τρέχουσας µελέτης    εµφανίζεται στις αντίστοιχες λεζάντες της γραµµής 
διαχείρισης.  

4.3 ∆εδοµένα µελέτης 
Έχοντας επιλέξει τη τρέχουσα µελέτη, µπορείτε πλέον να αρχίσετε την επεξεργασία της.  
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας µιας µελέτης αρχίζει µε την εισαγωγή δεδοµένων.  

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για την εισαγωγή των δεδοµένων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2.  Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «∆εδοµένα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 
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4.3.1 Είδος έργου 
Αρχίζετε συνήθως την επεξεργασία των δεδοµένων των νέων µελετών µε την πρώτη επιλογή 
της λίστας. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Είδος έργου». 

 
Μια πρώτη βασική διάκριση στη διαδικασία υπολογισµού των αµοιβών είναι το είδος έργου 
που πρόκειται να κατασκευασθεί.  
Τα είδη έργου που προβλέπονται είναι: 

• Νέα οικοδοµή. 

• Προσθήκη ή επισκευή. 

• ∆ιαρρύθµιση. 

Στη περίπτωση της προσθήκης ή της επισκευής θεωρούµε ότι προϋπάρχει κάποια µορφή 
υποδοµής (κτίριο, εγκαταστάσεις κ.ο.κ.), στην οποία πρόκειται να εκτελεσθούν οικοδοµικές 
εργασίες προσθήκης νέων οικοδοµικών στοιχείων ή επισκευές υπαρχόντων.  
Η προσθήκη µπορεί να εκτελεσθεί είτε καθ’ύψος (π.χ. προσθήκη ενός ορόφου), είτε οριζόντια 
(επέκταση ισογείου κτίσµατος), είτε µε κάποιον συνδυασµό των παραπάνω. Σε κάθε 
περίπτωση, επειδή ο νοµοθέτης εκτιµά ότι ο µελετητής έχει αυξηµένη εργασία να κάνει, στην 
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περίπτωση της προσθήκης προσαυξάνει τις αµοιβές κατά 30%, ενώ στην περίπτωση των 
διαρρυθµίσεων κατά 50%. 

Γιατί είναι συγκριτικά δυσκολότερη η µελέτη προσθήκης ή διαρρύθµισης µιας 
υπάρχουσας κατασκευής από τη µελέτη µιας νέας κατασκευής; 

Ο µελετητής αποζηµιώνεται µε βάση τον προϋπολογισµό του έργου που 
πρόκειται να εκτελεσθεί. Ωστόσο είναι αναγκασµένος πρώτα να µελετήσει µε 
κάθε λεπτοµέρεια την εν γένει κατάσταση του υπάρχοντος κτιρίου. 

Πολλές φορές οι δυσκολίες που θέτει µια υπάρχουσα κατάσταση είναι τόσο 
µεγάλες, που ο µελετητής θα προτιµούσε  -εάν αυτό ήταν εφικτό- να 
κατεδαφίσει το υπάρχον κτίριο και να σχεδιάσει εκ θεµελίων µια νέα 
κατασκευή. Τις περισσότερες  φορές αυτό είναι οικονοµικά και πρακτικά 
αδύνατον.  

Έτσι θα αναγκαστεί να αποτυπώσει το υπάρχον κτίριο, να ελέγξει τη στατική 
επάρκεια του και λαµβάνοντας υπόψη και τους υπόλοιπους περιορισµούς που 
εκ των πραγµάτων τίθενται, να δώσει την αρτιότερη οικονοµικά και αισθητικά 
λύση. Εποµένως, δίκαια η αµοιβή πρέπει να αυξηθεί ώστε να αποζηµιωθεί για 
την πρόσθετη εργασία του. 

Εκτός απ’τα βασικά είδη έργων που αναφέραµε, για τις ανάγκες του υπολογισµού των 
αµοιβών γίνονται και κάποιες άλλες συµπληρωµατικές κατηγοριοποιήσεις που αποτελούν στη 
πραγµατικότητα υποπεριπτώσεις των κύριων κατηγοριών.  
Οι πρόσθετες κατηγορίες προσδιορίζουν µε λεπτοµέρεια την ιδιαιτερότητα του έργου που 
πρόκειται να εκτελεσθεί (λ.χ. Αντικατάσταση στέγης).  
Αυτές είναι: 

• Κατεδάφιση 

• Υπάρχον κτίριο 

• Αντικατάσταση στέγης 

• Επισκευή σεισµόπληκτου 

• Προκατασκευασµένο 

• ∆ηµόσιο έργο 

• Αγροτικό έργο 

• Αναθεώρηση µελέτης 

• Αλλαγή χρήσης 

• Αναθεώρηση επίβλεψης 

Όπως είναι αυτονόητο είναι επιτρεπτοί και συνδυασµοί των παραπάνω. 

4.3.2 Αρχικές τιµές 
Αφού καθορίσατε το είδος του έργου, θα πρέπει να προσδιορίσετε τις αρχικές τιµές. Είναι οι 
συντελεστές µε βάση τους οποίους θα γίνουν όλοι οι υπολογισµοί της συγκεκριµένης 
µελέτης.  
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αρχικές τιµές». 
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Θα παρατηρήσατε ίσως ότι το πρόγραµµα έχει ήδη συµπληρώσει τις τιµές σε 
πολλά πεδία αυτής της σελίδας. Στα προγράµµατα αυτής της σειράς, αµέσως 
µετά τη δηµιουργία µιας νέας µελέτης οι περισσότερες επιλογές, λαµβάνουν 
µια προεπιλεγµένη τιµή (default). Τις προεπιλογές αυτές µπορείτε να τις 
τροποποιήσετε στη συνέχεια. Οι αρχικές τιµές λαµβάνονται συνήθως από τους 
«Συντελεστές» της εφαρµογής. 

Ας δούµε τώρα αναλυτικά τι αφορούν αυτές οι επιλογές. 
 Ενιαία Τιµή Αφετηρίας (Ε.Τ.Α.) 

Η τιµή αφετηρίας, ενιαία σ'όλη τη χώρα, προκύπτει από τον αριθµητικό µέσο όρο των τιµών αφετηρίας ανά 
περιφερειακό διαµέρισµα, όπως ανακοινώνονται κάθε χρόνο, πολλαπλασιασµένο επί  κάποιον διορθωτικό 
συντελεστή. Αυτή η τιµή είναι 44,00 €.  

 Τιµή Αφετηρίας περιφερειακού διαµερίσµατος (Τ.Α.) 
Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στο περιφερειακό διαµέρισµα που εκδίδεται η άδεια. Η τιµή Αφετηρίας 
περιφερειακού διαµερίσµατος είναι χρήσιµη στον υπολογισµό του συντελεστή ζώνης. 

 Για να επιλέξετε το περιφερειακό διαµέρισµα στο οποίο ανήκει το έργο σας 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο του 

περιφερειακού διαµερίσµατος, και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις τιµές αφετηρίας των περιφερειακών διαµερισµάτων της χώρας. 

 

2. Επιλέξτε απ’τη λίστα το Περιφερειακό διαµέρισµα που ανήκει το έργο. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή του περιφερειακού διαµερίσµατος µεταφέρεται στο πεδίο (Τ.Α.) 

4. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο  για αποδοχή ή  για ακύρωση.  

 

 Τιµή εκκίνησης ζώνης κτιρίου (Τ.Ζ.) 
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Η τιµή ζώνης είναι η τιµή που ίσχυε πριν την 1/1/91 για τη συγκεκριµένη περιοχή. Αν τότε δεν υπήρχε Τ.Ζ. για 
την περιοχή αυτή, αφήνετε το πεδίο κενό. 

 Συντελεστής επιρροής ζώνης (Σ.Ζ.)  
Ο συντελεστής επιρροής της ζώνης στην οποία βρίσκεται η κατοικία σύµφωνα µε τους σχετικούς πίνακες του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 
Όταν δεν υπάρχει τιµή εκκίνησης ζώνης ο συντελεστής αυτός είναι 0,75. 
Προσοχή! Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται αυτόµατα απ’το πρόγραµµα, εφόσον προσδιορίσετε την τιµή 
ζώνης που ισχύει για το έργο. 

 Συντελεστής λ [σύνταξης]  

 Συντελεστής λ' [έγκρισης]  
Οι συντελεστές µε βάση τους οποίους υπολογίζονται οι αµοιβές µελέτης και επίβλεψης αντίστοιχα. Τα λ και λ' 
αλλάζουν ανά τρίµηνο. 

 Συντελεστής ΤΑ / = 0.60 
Ο συντελεστής αυτός δεν έχει αλλάξει µέχρι σήµερα. 

 % εισφορά Ι.Κ.Α. 

 Μέσο ηµεροµίσθιο (Μ.Η.) Ι.Κ.Α. 

 Τεκµαρτό ηµεροµίσθιο (Τ.Η.) Ι.Κ.Α. 

 % προκαταβολή Ι.Κ.Α. 
Με βάση αυτούς τους συντελεστές το πρόγραµµα υπολογίζει τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. 

 Ποσοστό επί των συντελεστών επιφανείας χώρων Ι.Κ.Α. 
Είναι ένας συντελεστής (%) που εφαρµόζεται στους συντελεστές επιφανείας Ι.Κ.Α. Η τρέχουσα τιµή του είναι 
90 (%).   

 Ποσοστό στα ηµεροµίσθια του Ι.Κ.Α.(αγροτικά κτίρια)   
Είναι ένα ποσοστό (%) που εφαρµόζεται στο τελικό αποτέλεσµα των ηµεροµισθίων του Ι.Κ.Α.  για αγροτικά 
κτίρια (µείωση 50%).  

 Συντελεστής έργου αντικατάστασης στέγης 
Ο συντελεστής αυτός αφορά µόνο την περίπτωση της αντικατάστασης στέγης. 

 % ΚΗ' που εισπράττει ο ∆ήµος 
Αν η άδεια εκδίδεται από Πολεοδοµικό Γραφείο ∆ήµου, συµπληρώνετε το ποσοστό των φορολογικών που 
εισπράττει ο συγκεκριµένος ∆ήµος. 

 Υπολογισµός φορολογικών 
Στην περίπτωση που δηλώσετε προσθήκη, δεν αφαιρούνται οι πρώτες 293,47 €. του προϋπολογισµού από το 
∆ήµο, και ο υπολογισµός του ΚΗ' γίνεται µε συντελεστή 2%. 

 Για να επιλέξετε το τρόπο υπολογισµού φορολογικών. 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο  που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο 

«Υπολογισµός φορολογικών» και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές. 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

4. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο  για αποδοχή ή  για ακύρωση.  

Απ’τις παραπάνω παραµέτρους οι ακόλουθες αλλάζουν συχνά και πρέπει 
πάντα να ενηµερώνεστε για τις τρέχουσες τιµές τους: 
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Από έργο σε έργο:  

• Το περιφερειακό διαµέρισµα στο οποίο ανήκει το έργο. 

• Η τιµή ζώνης. 

Τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο: 

• Οι συντελεστές λ και λ΄. 

• Το µέσο και τεκµαρτό ηµεροµίσθιο Ι.Κ.Α.. 

Τις τιµές λ και λ΄ τις µαθαίνετε από την Πολεοδοµία. 

Το µέσο και τεκµαρτό ηµεροµίσθιο το πληροφορείσθε από το αρµόδιο 
υποκατάστηµα Ι.Κ.Α.. 

4.3.3 Ανάλυση επιφανειών κατοικιών 
Είπαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι οι αµοιβές των µηχανικών συνδέονται άµεσα µε τον 
προϋπολογισµό ενός έργου (όσο µεγαλύτερος είναι ο προϋπολογισµός του έργου, τόσο 
µεγαλύτερη η αµοιβή που προβλέπεται). Μέχρι τώρα καθορίσαµε τις παραµέτρους που θα 
χρησιµοποιηθούν στους υπολογισµούς µας. Τώρα είναι καιρός να ασχοληθούµε µε τα µεγέθη 
που κυρίως διαµορφώνουν τον προϋπολογισµό ενός έργου: τις επιφάνειες (εµβαδά) των 
κτιρίων που θα κατασκευαστούν και τις αντίστοιχες χρήσεις τους. 
Είπαµε επίσης ότι, ειδικά για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο προϋπολογισµός θα 
υπολογίζεται (όπου αυτό είναι εφικτό) σύµφωνα µε τιµές µονάδος επιφανείας. Ο 
προϋπολογισµός του έργου θα προκύπτει τελικά ως το γινόµενο της επιφάνειας των 
κατασκευαζόµενων χώρων επί την αντίστοιχη τιµή µονάδος επιφάνειας: 
[Προϋπολογισµός]=[Τιµή µονάδος επιφανείας] x [Επιφάνεια] 

Οι τιµές µονάδας επιφανείας υπολογίζονται µε διαφορετικό τρόπο για 
κατοικίες, γραφεία και καταστήµατα ή ειδικά κτίρια (Ξενοδοχεία, 
Βιοµηχανικά κτίρια, Αποθήκες κ.ο.κ.).  

Για να εξυπηρετηθεί ο παραπάνω κανόνας, η εισαγωγή των επιφανειών του έργου γίνεται σε 
δύο ξεχωριστές σελίδες του προγράµµατος. Στην πρώτη εισάγονται υποχρεωτικά όλες οι 
επιφάνειες που αφορούν γενικά τις κατοικίες, ενώ στη δεύτερη όλες οι υπόλοιπες χρήσεις. 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Ανάλυση επιφανειών κατοικιών». 

 
Στο πλαίσιο προβολής των σελίδων εργασίας θα εµφανιστεί ένας πίνακας, ο οποίος θα 
βοηθήσει το έργο σας να αναλύσετε τις επιφάνειες κατοικιών. 
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Εποµένως στα πλαίσια της προεργασίας για τον υπολογισµό των αµοιβών 
είναι απαραίτητο να εµβαδοµετρήσετε τις επιφάνειες κύριας και βοηθητικής 
χρήσης των διαµερισµάτων µιας πολυκατοικίας, µιας κατοικίας ή µιας 
διπλοκατοικίας.  

Στην  πρώτη στήλη του πίνακα [1] εµφανίζεται ο όροφος για τον οποίο θα δώσετε στη 
συνέχεια τις επιφάνειες.  

 Για να επιλέξετε όροφο. 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο  που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς στη 

στήλη «α/α» και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές. 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 

4. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο  για αποδοχή ή  για ακύρωση.  

Στις στήλες [2] έως [6] θα εισαγάγετε τα εµβαδά των διαµερισµάτων, ανάλογα µε το µέγεθός 
τους. Η διάκριση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (ενδεικτικά αναφέρονται οι 
συντελεστές επιφανείας που θα εφαρµοστούν ανά περίπτωση: οι συντελεστές επιφανείας 
προσαυξάνουν ανάλογα την τιµή µονάδας επιφανείας). 

Κλίµακα επιφανείας Συντελεστής επιφανείας 
[επιφάνεια] ⌠ 40 µ² 1,05 
40 µ² < [επιφάνεια] ⌠ 150 µ² 1,00 
150 µ² < [επιφάνεια] ⌠ 200 µ² 1,05 
200 µ² < [επιφάνεια] ⌠ 300 µ² 1,10 
300 µ² < [επιφάνεια] 1,15 

 
Ερώτηση Παρατηρείστε ότι ο νοµοθέτης προβλέπει αυξηµένους συντελεστές 
επιφανείας σε διαµερίσµατα που είναι, είτε πολύ µικρά, είτε πολύ µεγάλα. 
Ποια νοµίζετε ότι είναι εδώ η πρόθεση του νοµοθέτη; 

Στις στήλες [7] και [8] θα συµπληρώσετε αντίστοιχα ανά όροφο τους κοινόχρηστους και 
τους ηµιυπαίθριους χώρους. Οι χώροι αυτοί συµπληρώνονται ξεχωριστά, επειδή για τη 
συγκεκριµένη χρήση προβλέπονται µειωµένες τιµές µονάδος επιφανείας (µικρότερο κόστος 
κατασκευής). 
Καθώς συµπληρώνετε τις τιµές στον πίνακα, θα δείτε ότι στην τελευταία σειρά και στην  
τελευταία στήλη του πίνακα εµφανίζονται τα µερικά και ολικά αθροίσµατα (ανά κατηγορία 
επιφανείας και ανά όροφο). Με αυτό τον τρόπο είναι ευχερής ο έλεγχος των συνολικών 
επιφανειών και η αντιπαραβολή τους µε τα σχέδια. 
Στον πίνακα αυτό γίνεται απλά η εισαγωγή των επιφανειών κατοικιών. ∆εν βλέπετε εποµένως 
τους προϋπολογισµούς που αντιστοιχούν σε αυτές τις επιφάνειες. Για να δείτε τα πρώτα 
αποτελέσµατα θα πρέπει να πάτε στον πίνακα της επόµενης σελίδας, όπου γίνεται η εκτέλεση 
των πράξεων µε την εφαρµογή των καταλλήλων συντελεστών.  
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4.3.4 Συµβατικός προϋπολογισµός 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Συµβατικός προϋπολογισµός». 

 
Στον πίνακα αυτό γίνεται ο υπολογισµός του συµβατικού προϋπολογισµού έργου. Τον 
ονοµάζουµε συµβατικό, για να τον αντιδιαστείλουµε απ’τον αναλυτικό προϋπολογισµό. Ο 
συµβατικός προϋπολογισµός προκύπτει ως το άθροισµα των γινοµένων της επιφανείας κάθε 
χώρου (διαµέρισµα, κατάστηµα, ηµιυπαίθριος χώρος, υπόγειο κ.λ.π.) επί την αντίστοιχη τιµή 
µονάδος επιφανείας. 
Στη στήλη [1] βρίσκονται οι περιγραφές των χώρων ανάλογα µε τη χρήση ή τη λειτουργία 
τους.  
Στη δεύτερη στήλη [2] αναγράφονται οι επιφάνειες που αντιστοιχούν σε αυτούς τους 
χώρους. 

Κάντε διαδοχικά κλικ στα βελάκια (πρώτα στο αριστερό  και έπειτα στο 
δεξιό  ) που θα βρείτε εκατέρωθεν της λεζάντας «∆εδοµένα» στη γραµµή 
θέσης. Παρατηρήστε ότι έχουν µεταφερθεί οι αντίστοιχες επιφάνειες που 
δώσατε στην «Ανάλυση επιφανειών κατοικιών» στη στήλη [2] του πίνακα για 
τον «Συµβατικό προϋπολογισµό έργου». 

Στις στήλες [3],[4],[5],[6] βρίσκονται αντίστοιχα οι τιµές της Ενιαίας Τιµής Αφετηρίας, του 
συντελεστή Επιφανείας, του συντελεστή Ζώνης και του συντελεστή Έργου. Οι τιµές αυτές 
συµπληρώνονται αυτόµατα από το πρόγραµµα και αντλούνται από στοιχεία που έχετε ήδη 
δώσει στις «Αρχικές τιµές» ή απ’τους σταθερούς «Συντελεστές» της εφαρµογής. 
Στη στήλη [7] εµφανίζεται η συµµετοχή στον συνολικό προϋπολογισµό του έργου κάθε 
χώρου. 

Εσείς το µόνο που χρειάζεται να κάνετε στο παράδειγµά µας είναι να 
συµπληρώσετε στη στήλη [2] τις επιφάνειες pilotis και των υπογείων χώρων. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ( = το άθροισµα των γινοµένων της επιφανείας κάθε 
χώρου επί την αντίστοιχη τιµή µονάδος επιφανείας) εµφανίζεται στην τελευταία γραµµή του 
πίνακα. 
Ο προϋπολογισµός αυτός θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια στην διαδικασία προσδιορισµού των 
αµοιβών. 
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Εάν στο παράδειγµά µας έπρεπε να περιγράψουµε επιφάνειες για γραφεία,  
καταστήµατα ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χώρο, θα αρκούσε να βρούµε την 
κατάλληλη περιγραφή χώρου στη στήλη [1] και να συµπληρώσουµε  την 
επιφάνειά του στη στήλη [2]. Το πρόγραµµα αυτόµατα θα εφάρµοζε τους 
σωστούς συντελεστές και θα υπολόγιζε το κόστος κατασκευής που τους 
αναλογεί. 

4.3.5 Αναλυτικός προϋπολογισµός 
Στον πίνακα που προηγήθηκε, δείξαµε πώς γίνεται ο υπολογισµός του συµβατικού 
προϋπολογισµού έργου. Τον ονοµάσαµε συµβατικό, επειδή το κόστος κατασκευής προκύπτει 
έµµεσα, αφού καθοριστεί αντικειµενικά η τιµής µονάδος επιφανείας. 
Ο αναλυτικός προϋπολογισµός βασίζεται στην αναλυτική προµέτρηση των εργασιών που 
πρόκειται να εκτελεσθούν. Η χρήση αυτής της µεθόδου είναι υποχρεωτική εκεί όπου δεν 
είναι πρόσφορη (=δεν έχει εφαρµογή) η συµβατική µέθοδος, όπως για παράδειγµα στις:  

• Κατασκευές δεξαµενών, πισινών, τοίχων αντιστήριξης. 

• Επισκευές κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβη. 

• ∆ιαρρυθµίσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου. 

Στα παραδείγµατα που αναφέραµε, δεν υπάρχουν επιφάνειες για τις οποίες αντικειµενικά θα 
µπορούσε να προσδιοριστεί ένα µέσο κόστος κατασκευής, εποµένως ο µόνος τρόπος 
κοστολόγησής τους είναι η αναλυτική προµέτρηση εργασιών. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αναλυτικός προϋπολογισµός»  
«Πίνακας αναλυτικού προϋπολογισµού».  

Για να εµφανίσετε ολόκληρο τον πίνακα στο χώρο εργασίας της εφαρµογής 
κάντε κλικ στο πλήκτρο   στη γραµµή εργαλείων. Με την εντολή αυτή 
«αποκρύπτεται» προσωρινά ο κύριος πίνακας επιλογών, ενώ αντίστοιχα 
αυξάνει η επιφάνεια προβολής των σελίδων εργασίας. Για να επαναφέρετε τις 
αρχικές διαστάσεις χρησιµοποιήστε το πλήκτρο . 
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Στις στήλες [1] και [2] εµφανίζονται αντίστοιχα οι κωδικοί εργασιών, όπως αυτοί 
καθορίστηκαν µε αντίστοιχες αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και του Ι.Κ.Α. 
Στη στήλη [3] υπάρχουν οι περιγραφές των εργασιών, όπως αυτές προβλέπονται στις 
αντίστοιχες αποφάσεις. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε νέες εργασίες στο τέλος αυτού του 
πίνακα.  
Στη στήλη [4] συµπληρώνετε την αντίστοιχη µονάδα µέτρησης, π.χ. «µ³», «τεµάχιο», «µ.µ.»  
κ.λ.π. 
Στη στήλη [5] µεταφέρετε τις ποσότητες των εργασιών που σας έδωσε η αναλυτική 
προµέτρηση (πάντα σε σχέση µε την επιλεγµένη µονάδα µέτρησης).  
Στη στήλη [6] συµπληρώνετε (αν δεν υπάρχει) ή τροποποιείτε ανάλογα την τιµή µονάδος 
της εργασίας σε €. Οι τιµές µονάδος εργασίας µπορεί να ληφθούν είτε απ’τους πίνακες του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (είναι οι τιµές που χρησιµοποιεί αρχικά το πρόγραµµα), είτε απ’τις τιµές 
Α.Τ.Ο.Ε.-Α.Τ.Η.Ε., είτε χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες τιµές της αγοράς. 
Στη στήλη [7] υπολογίζεται αυτόµατα απ’το πρόγραµµα το κόστος εκτέλεσης εργασίας σαν 
γινόµενο της στήλης «ποσότητα» [5] επί την «τιµή µονάδος» [6].  
Στη στήλη [8] µερικά σύνολα, εάν τοποθετήσετε τον αριθµό «1» (ένδειξη για µερικό 
σύνολο), το πρόγραµµα θεωρεί ότι σ’αυτή τη γραµµή πρέπει να παρουσιάσει µερικό σύνολο. 
Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται ο υπολογισµός του µερικού συνόλου των εργασιών από 
εκείνη τη γραµµή και προς τα πάνω, µέχρι τη προηγούµενη γραµµή που έχει επίσης ένδειξη 
για µερικό σύνολο (αριθµό διάφορο του «0» στη στήλη [8]). 
Στη στήλη [9] βάζετε τον α/α της µελέτης στην οποία ειδικά θέλετε να χρεωθεί ο 
προϋπολογισµός µιας συγκεκριµένης εργασίας. Έτσι, για εργασίες που έχουν σχέση µε τη 
στατική µελέτη (π.χ. εργασίες οπλισµένου σκυροδέµατος) αντιστοιχείτε την συγκεκριµένη 
εργασία (=«Οπλισµένο σκυρόδεµα») στην αντίστοιχη µελέτη (=«Στατικά»). ∆εν χρειάζεται 
δήλωση για τις εργασίες εκείνες  που αντιστοιχούν στα «Αρχιτεκτονικά».  

 Για να επιλέξετε τον α/α της µελέτης. 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς και 

στη στήλη «α/α µελέτης», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές. 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 

4. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο  για αποδοχή ή  για ακύρωση.  

Υπολογισµός ηµεροµισθίων µε αναλυτικό τιµολόγιο 
Οι επόµενες στήλες [10],[11],[12] αφορούν αποκλειστικά την διαδικασία προσδιορισµού της 
εργατικής δαπάνης και των ελαχίστων ηµεροµισθίων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
ενός οικοδοµικού έργου. (Η διαδικασία αυτή θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια του 
κεφαλαίου.) 

Όταν ο προϋπολογισµός του έργου προκύπτει µε αναλυτικό τιµολόγιο, ο 
µηχανικός οφείλει να προσδιορίσει τον αριθµό των ηµεροµισθίων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε µιας εργασίας ξεχωριστά. Η εκτίµηση αυτή 
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γίνεται µε την εφαρµογή καταλλήλων συντελεστών ηµεροµισθίων, οι οποίοι 
πολλαπλασιαζόµενοι µε τις προεκτιµηθείσες ποσότητες µας δίνουν το 
συνολικό απαιτούµενο αριθµό ηµεροµισθίων. 

Στη στήλη [10] αναγράφεται ο συντελεστής ηµεροµισθίων που έχει καθορίσει το Ι.Κ.Α. για 
την συγκεκριµένη εργασία.  
Στη στήλη [11] εµφανίζεται ο αριθµός ηµεροµισθίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
µιας εργασίας, ως το γινόµενο της ποσότητας που αναγράφεται στη στήλη [5] επί το 
συντελεστή ηµεροµισθίων Ι.Κ.Α. της στήλης [10]. Το αποτέλεσµα αυτό πρέπει να είναι 
ακέραιος αριθµός και εποµένως στρογγυλοποιείται.  
Στη στήλη [12] προσδιορίζετε σε ποια οµάδα εργασίας (σύµφωνα µε την ταξινόµηση του 
Ι.Κ.Α.) εντάσσεται η συγκεκριµένη εργασία. 

 Για να προσδιορίσετε την οµάδα εργασίας Ι.Κ.Α.. 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς 

και στη στήλη «Οµάδα Ι.Κ.Α.», και στη συνέχεια κάντε κλικ. Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες 
επιλογές: 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 

Στην τελευταία γραµµή του πίνακα θα εµφανίζονται τα σχετικά αθροίσµατα που θα αφορούν 
τόσο το συνολικό προϋπολογισµό των εργασιών (στήλη [7]), όσο και το συνολικό αριθµό 
ηµεροµισθίων που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των εργασιών (στήλη [11]). 

Στο παράδειγµά µας δεν αντιµετωπίζουµε περίπτωση αναλυτικού 
προϋπολογισµού. Σε άλλα κεφάλαια του βιβλίου θα δείξουµε λεπτοµερώς πώς 
εκτελείται η εργασία, όταν έχουµε αναλυτικό προϋπολογισµό. 

4.3.6 Ρύθµιση προϋπολογισµών 
Ας ανακεφαλαιώσουµε τι υπολογίσατε µέχρι αυτό το σηµείο: 

1. Προσδιορίσατε πρώτα το είδος του έργου και καθορίσατε τις αρχικές τιµές που θα 
εφαρµοστούν στην τρέχουσα µελέτη: σε ποιο νοµαρχιακό διαµέρισµα ανήκει η οικοδοµή, ποια 
είναι η τιµή ζώνης, ποια είναι η τρέχουσα τιµή του συντελεστή λ και των τεκµαρτών 
ηµεροµισθίων Ι.Κ.Α. 

2. Στη συνέχεια αναλύσατε τις επιφάνειες κατοικιών, ανάλογα µε το εµβαδόν και τη χρήση 
τους. 

3. Τέλος, προσδιορίσατε τον συµβατικό προϋπολογισµό του έργου. 

4. Εάν το απαιτούσαν οι ανάγκες του έργου, θα είχατε υπολογίσει σε αυτό το σηµείο και τον 
αναλυτικό προϋπολογισµό του έργου. 

Στο επόµενο στάδιο, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µέχρι τώρα, από τα βήµατα 1 έως 4, 
συγκεντρώνονται σε µια σελίδα. Τα αποτελέσµατα αυτά αφορούν τον προϋπολογισµό του 
έργου. Στη σελίδα αυτή, έχετε την ευκαιρία να προβείτε σε κάποιες ρυθµίσεις   που κρίνονται 
αναγκαίες για την πορεία της µελέτης σας. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Ρύθµιση προϋπολογισµών αµοιβών». 
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 Επιφάνεια κτιρίου (µ²) 

Μεταφέρετε το άθροισµα των επιφανειών που περιγράψατε στις επιλογές «Ανάλυση επιφανειών κατοικιών» 
και «Συµβατικός προϋπολογισµός». 

 Επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου (µ²) 
Στη θέση αυτή θα δώσετε την επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Αν ωστόσο η επιφάνεια αυτή 
είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη, µπορείτε να δώσετε επιφάνεια ίση µε τη µέγιστη 
επιτρεπόµενη κάλυψη. 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
Οι οικοδοµικές άδειες δεν αφορούν µόνο την καθαυτή κατασκευή του κτιρίου αλλά και τη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Έτσι προκύπτει η ανάγκη να προσδιοριστεί µε κάποια µέθοδο  ο συµβατικός 
προϋπολογισµός του περιβάλλοντος χώρου. 
Ο συµβατικός προϋπολογισµός του περιβάλλοντος χώρου υπολογίζεται µε την ακόλουθη σχέση: 

ΣΠΠΧ = 0,05 * ΕΠΧ * (ΣΣΠ/ΣΕΚ) όπου: 
ΣΠΠΧ= Συµβατικός Προϋπολογισµός Περιβάλλοντος Χώρου 

 ΕΠΧ = Επιφάνεια Περιβάλλοντος Χώρου 
 ΣΣΠ = Συνολικός Συµβατικός Προϋπολογισµός 
 ΣΕ  = Συνολική Επιφάνεια Κτιρίου, από την οποία προέκυψε ο ΣΣΠ 
Εσείς το µόνο στοιχείο που χρειάζεται να δώσετε είναι η επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου. 
Τα υπόλοιπα στοιχεία υπολογίζονται αυτόµατα από το πρόγραµµα. 

 Αναλυτικός προϋπολογισµός περιβάλλοντος χώρου 
Αν έχετε κάνει αναλυτικό προϋπολογισµό για τον περιβάλλοντα χώρο, τον µεταφέρετε σε αυτή τη θέση. 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Το σύνολο του συµβατικού προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έχετε δώσει. 

 αναλυτικός προϋπολογισµός κτιρίου 
Ο αναλυτικός προϋπολογισµό του κτιρίου. 

 συνολικός προϋπολογισµός κτιρίου 
Το άθροισµα συµβατικού και αναλυτικού προϋπολογισµού για το κτίριο. 

 συνολικός προϋπολογισµός περιβάλλοντος χώρου 
Το άθροισµα συµβατικού και αναλυτικού προϋπολογισµού για τον περιβάλλοντα χώρο. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Το άθροισµα των συνολικών προϋπολογισµών κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Ο προϋπολογισµός που θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια για τον προσδιορισµό της δαπάνης που αντιστοιχεί σε 
κάθε µελέτη.  
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Σε αυτό το σηµείο του προγράµµατος µπορείτε να στρογγυλέψετε τον προϋπολογισµό του 
έργου. Για παράδειγµα από 28.242,76  να τον κάνετε 28.300,00 €. 

 Eλάχιστη αµοιβή 
Η νοµοθεσία των αµοιβών προβλέπει την καταβολή µιας ελάχιστης αµοιβής µελέτης και επίβλεψης. Αυτό 
σηµαίνει ότι, εάν οι αµοιβές που προκύψουν είναι µικρότερες από ένα συγκεκριµένο ποσό, τότε οι µελετητές θα 
πάρουν τουλάχιστον την ελάχιστη αµοιβή. Η ελάχιστη αµοιβή ορίζεται ως 5.000 x λ. Αν η συνολική αµοιβή 
µελέτης και επίβλεψης (πλην τοπογραφικού), είναι µικρότερη της ελάχιστης, τότε το πρόγραµµα στα 
“Αποτελέσµατα” θα εµφανίσει την ελάχιστη αµοιβή. Αν όµως διαγράψετε τη τιµή από το πεδίο, τότε το 
πρόγραµµα θα δώσει τα ποσά που προέκυψαν από τους υπολογισµούς. 

 Aµοιβή από µεταφορά 
Συµπληρώνετε µια αµοιβή που ενδεχοµένως θέλετε να προσθέσετε σε αυτή που θα προκύψει από τη τρέχουσα 
µελέτη και µπορεί να προέρχεται από υπολογισµούς που κάνατε σε άλλη µελέτη. 

 Αριθµός οµοίων κτιρίων 
∆ηλώνετε το πλήθος των όµοιων κτιρίων που εφαρµόζουν την ίδια ακριβώς µελέτη (περίπτωση πολλαπλής 
εφαρµογής). Το πρόγραµµα προσαυξάνει τα φορολογικά και τις αµοιβές µελετών και επιβλέψεων, χωρίς καµιά 
άλλη επέµβαση από µέρους σας. 

Παρατηρήστε ότι τα περισσότερα στοιχεία αυτής της σελίδας συµπληρώνονται αυτόµατα 
απ’το πρόγραµµα. Εσείς θα χρειαστείτε αυτή τη σελίδα µόνο σε περίπτωση που θέλετε να 
επέµβετε στα αποτελέσµατα (να διορθώσετε ή να στρογγυλοποιήσετε κάποιους 
προϋπολογισµούς). 

4.3.7 Κατηγορίες µελετών 
Μετά τον προσδιορισµό του Προϋπολογισµού Έργου περνάµε στο επόµενο στάδιο, στον 
Καθορισµό µελετών, όπου προσδιορίζονται:  

• Για ποιες µελέτες θα υπολογιστούν αµοιβές. 

• Ποια είναι η δαπάνη µελέτης που αναλογεί σε κάθε µια απ’αυτές. 

• Για ποια κατηγορία θα υπολογιστούν οι αµοιβές. 

• Ποιος µηχανικός θα χρεωθεί την κάθε µελέτη. 

Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Κατηγορίες µελετών». 

 
Στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να συµπληρώσετε την κατηγορία µελέτης για εκείνες τις 
µελέτες στις οποίες σας ενδιαφέρει ο υπολογισµός αµοιβής. Για να διευκολυνθεί η εργασία 
συµπλήρωσης των στοιχείων, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον πίνακα xxx. 
Στον πίνακα xxx εµφανίζονται οι διαθέσιµες µελέτες, ταξινοµηµένες ανά αρµοδιότητα 
µηχανικού. Σε αυτόν τον πίνακα θα βρείτε ποιον προϋπολογισµό αφορούν οι αντίστοιχες 
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µελέτες (κτιρίου ή περιβάλλοντος χώρου), την κατηγορία στην οποία συνήθως εντάσσονται 
αυτές οι µελέτες, όπως επίσης και το ποσοστό (%) συµµετοχής κάθε µιας µελέτης στον 
αντίστοιχο προϋπολογισµό. 
Αρµοδιότητα Μελέτη Προϋπολογισµός Κατηγορία ∆απάνη 

(%) 
Αρχιτεκτονική µελέτη 
Μελέτη περιβάλλοντος χώρου 
Παθητικής πυροπροστασίας 

Κτιρίου 
Περιβάλλοντος χώρου 
Κτιρίου 

III 
V 
II 

100,00 
5,00 
2,00 

Τεύχη προϋπολογισµού 
Χρονικού προγραµµατισµού 

Κτιρίου+Περιβ.χώρου 
Κτιρίου+Περιβ.χώρου 

- 
- 

- 
- 

Αρχιτέκτονα 

Αποτύπωση υπάρχοντος (*) Υπάρχοντος - - 
Στατική & Αντισεισµική µελέτη Κτιρίου IV 30,00 Πολιτικού 

Μηχανικού Ειδική θεµελίωση (*) 
Στατικά υπάρχοντος (*) 
Αποτύπωση στατικών (*) 

Αναλυτικός 
Υπάρχοντος 
Υπάρχοντος 

IV 
III 
- 

- 
- 
- 

Μηχανολόγου 
Ηλεκτρολόγου 

Θερµοµόνωσης 
Ύδρευσης και αποχέτευσης 
Ηλεκτρικών 
Θέρµανσης 
Ανυψωτικών συστηµάτων 
Κλιµατισµού 
Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
Καυσίµου αερίου 
Κατανοµής δαπανών 
θέρµανσης 

Κτιρίου 
Κτιρίου 
Κτιρίου 
Κτιρίου 
Κτιρίου 
Κτιρίου 
Κτιρίου 
Κτιρίου 
Κτιρίου 

II 
II 
III 
III 
II 
III 
III 
II 
II 

5,00 
2 x 3,00 
6,00 
7,00 
4,00 
12,00 
3,00 
3,00 
3,00 

Τοπογράφου Τοπογραφική µελέτη - -  
Σηµείωση: Οι µελέτες που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) απαιτούνται σε ειδικές περιπτώσεις. 

Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα µπορείτε εύκολα να συµπληρώσετε τον πίνακα του 
προγράµµατος «Κατηγορίες µελετών». 
Η στήλη [1] περιέχει τις περιγραφές µελετών που µπορούν να εκπονηθούν για την έκδοση 
µιας οικοδοµικής άδειας. 
Στη στήλη [2] βάζετε την κατηγορία της µελέτης. Η κατάταξη µιας µελέτης σε µια 
κατηγορία, καθορίζεται απ’τη νοµοθεσία ανάλογα µε τη δυσκολία που θα αντιµετωπίσει ο 
µελετητής. Χρησιµοποιήστε τον πίνακα xxx για συνηθισµένες περιπτώσεις κτιρίων. 

 Για να προσδιορίσετε την κατηγορία µελέτης. 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς και 

στη στήλη «Κατ.», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 

Στη στήλη [3] αναγράφεται η δαπάνη µελέτης (ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού, 
µε βάση τον οποίο θα γίνει ο υπολογισµός  της αµοιβής). 
Στη στήλη [4] αναγράφεται το ποσοστό αµοιβής µελέτης. Συνήθως 100% πλην των 
στατικών,  όπου λαµβάνεται 180% (υπάρχει δηλαδή προσαύξηση). 
Στη στήλη [5] ορίζετε τον µελετητή µηχανικό. 

 Για να καθορίσετε τον µελετητή. 
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1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς και 
στη στήλη «Μηχ.», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 

Τα στοιχεία των µηχανικών της µελέτης βρίσκονται: Κύριος πίνακας επιλογών 
 «∆εδοµένα»  «Στοιχεία µηχανικών». 

Στη στήλη [6] αναγράφεται το ποσοστό αµοιβής επίβλεψης. Συνήθως 100%. 
Στη στήλη [7] ορίζετε τον επιβλέποντα µηχανικό µε την ίδια διαδικασία που ορίσατε τον 
µελετητή. 
Στη στήλη [8] υπάρχει το ποσοστό (%) επί του συµβατικού προϋπολογισµού από το οποίο 
προκύπτει η δαπάνη που αναλογεί στη µελέτη. Έτσι, εάν ο προϋπολογισµός του κτιρίου είναι 
28.242,76 €, η δαπάνη για τα στατικά είναι 25%, δηλαδή: 
28.242,76 x 0,25 = 7.060,69 € 
(Το ποσό της δαπάνης αναγράφεται όπως είπαµε στη στήλη [3].) 
Στη στήλη [9] καθορίζετε το είδος εργασίας (µελέτης), έτσι ώστε το πρόγραµµα να γνωρίζει 
ποιους συντελεστές θα εφαρµόσει κατά περίπτωση. 

 Για να προσδιορίσετε το είδος εργασίας (µελέτης). 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς και 

στη στήλη «Είδος», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 

Αµοιβές και φορολογικά θα υπολογισθούν µόνο για τις µελέτες στις οποίες 
συµπληρώσατε κατηγορία. Στη γραµµή ενεργειών, κάνοντας κλικ στην εντολή 

, έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε εύκολα και γρήγορα τις 
κατηγορίες µελετών ανάλογα µε το µέγεθος του κτιρίου.  

 Για να ορίσετε το µέγεθος του κτιρίου. 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο πλήκτρο «Ενέργειες», που βρίσκεται στη Γραµµή 

ενεργειών, και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 
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2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την κατηγορία του έργου που σας ενδιαφέρει. 

Ο πίνακας «Κατηγορίες µελετών» ενηµερώνεται µε τις κατηγορίες των µελετών που θα πρέπει να 
εκπονηθούν, για το συγκεκριµένο µέγεθος έργου που επιλέξατε. 

4.3.8 Αµοιβή τοπογραφικού 
Στον πίνακα µε τις κατηγορίες αµοιβών είδαµε να εµφανίζεται η τοπογραφική µελέτη. Η 
αµοιβή για την τοπογραφική µελέτη υπολογίζεται αυτόνοµα, µε τη βοήθεια µιας ειδικά 
διαµορφωµένης σελίδας του προγράµµατος. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αµοιβή τοπογραφικού». 

 
Στην σελίδα αυτή γίνεται διάκριση οικοπέδων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και εκτός 
σχεδίου. 
Ανάλογα µε τη περίπτωση που αντιµετωπίζετε θα πρέπει να δώσετε: 

• Για εκτός σχεδίου τα στρέµµατα της αποτύπωσης και τα σηµεία της 
πολυγωνοµετρίας. 

• Για εντός σχεδίου δίνετε επιπλέον τα στρέµµατα των οµόρων (αν απαιτείται) και τα 
σηµεία της ρυµοτοµικής γραµµής. Τα σηµεία της πολυγωνοµετρίας στα εντός σχεδίου 
είναι συνήθως 1 ανά 500 τ.µ. (µε ελάχιστο 1), ενώ στη ρυµοτοµική γραµµή είναι 2 
σηµεία ανά πρόσωπο. 
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Τέλος δίνετε τον αύξοντα αριθµό (α/α) του µηχανικού που εκπόνησε το τοπογραφικό.  
 Για  να ορίσετε τον µηχανικό που θα υπογράφει τη τοπογραφική µελέτη.  
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο  που βρίσκεται στο πεδίο «Μηχανικός α/α» 

και στη συνέχεια κάντε κλικ.  

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

4.3.9 Παράµετροι αµοιβών 
Έχοντας καθορίσει τον Προϋπολογισµό του έργου και τη ∆απάνη Μελετών για τις οποίες 
θα υπολογιστούν αµοιβές, αποµένουν να γίνουν µερικές ακόµη ρυθµίσεις που αφορούν την 
διαδικασία υπολογισµού των αµοιβών. 
Οι ρυθµίσεις αυτές είναι δευτερεύουσας σηµασίας, µε την έννοια ότι στις συνηθισµένες 
περιπτώσεις κτιρίων δεν απαιτείται από σας καµιά επέµβαση.  
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Παράµετροι αµοιβών». 

 
Για την καλύτερη κατανόηση της ορολογίας θα υπενθυµίσουµε ότι η αµοιβή 
για την εκπόνηση µιας µελέτης ή την διενέργεια µιας επίβλεψης έχει τρία 
σκέλη: 

 Το πρώτο αφορά την αµοιβή του µηχανικού για την εκπόνηση της µελέτης 
ή την διενέργεια της επίβλεψης (συντελεστής β1). 

 Το δεύτερο αφορά την αµοιβή του µηχανικού για την εκπόνηση της 
µελέτης χρονικού προγραµµατισµού (συντελεστής β2). 

 Το τρίτο αφορά την αµοιβή του µηχανικού για την σύνταξη της τεχνικής 
περιγραφής και προϋπολογισµού (συντελεστής β3). 

 Υπολογισµός ΜΕΛΕΤΗΣ (β1) 
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Επικυρώνετε αυτό το πεδίο, ώστε να γίνει ο υπολογισµός της αµοιβής µελέτης των διαφόρων εργασιών. 
 τεύχη προϋπολογισµού (β3) 

Οµοίως το πεδίο αυτό καθορίζει εάν θα υπολογιστούν τα τεύχη ή όχι, ανάλογα µε το αν είναι επικυρωµένο ή όχι. 
 υπολογισµός ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (β1) 

Καθορισµός υπολογισµού επίβλεψης. 
 επιµέτρηση (1.4) 

Καθορισµός υπολογισµού επιµέτρησης . Η επιµέτρηση είναι το 40% της αµοιβής επίβλεψης και είναι 
υποχρεωτική για όλες τις µελέτες. 

 χρονικός προγραµµατισµός (β2) 
Καθορισµός υπολογισµού αµοιβής χρονικού προγραµµατισµού. 

 εκτός έδρας 
∆ήλωση αν θα γίνει υπολογισµός για εκτός έδρας. Το πεδίο αυτό συσχετίζεται µε την απόσταση εκτός έδρας 
που θα συναντήσετε παρακάτω. 

 εισφορές ∆ΗΜΟΥ 
Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν καταβάλλονται εισφορές υπέρ ∆ήµου. Στο σηµείο αυτό µπορείτε να τις 
αφαιρέσετε από τους υπολογισµούς. 

 ΚΗ' ψήφισµα 
Οµοίως µε το παραπάνω µπορείτε να αφαιρέσετε από τους υπολογισµούς και την εισφορά για ΚΗ' ψήφισµα. 

 υπολογισµός φορολογικών προϋπολογισµού και Ι.Κ.Α. 
Αν δεν θέλετε να γίνει υπολογισµός των φορολογικών που έχουν σχέση µε τον προϋπολογισµό του έργου και 
των εισφορών του Ι.Κ.Α., τότε µπορείτε να το δηλώσετε εδώ απενεργοποιώντας το πεδίο αυτό. Οι κρατήσεις 
που έχουν σχέση µε τις αµοιβές θα υπολογιστούν κανονικά.  

 χρονικός (β2) - τεύχη (β3) σε κάθε µελέτη (∆ηµ.Εργ.) 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε αν θέλετε ο υπολογισµός των τευχών προϋπολογισµού και του χρονικού 
προγραµµατισµού να γίνεται ανά µελέτη και όχι µία φορά, στο σύνολο του έργου (µε βάση τον προϋπολογισµό 
του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου). Η επιλογή αυτή σχετίζεται µε τα ∆ηµόσια έργα και δεν πρέπει να 
ενεργοποιείται για Ιδιωτικά έργα.  

 απόσταση εκτός έδρας σε χιλιόµετρα 
∆ηλώνετε την απόσταση της έδρας του µελετητή από τον τόπο εκτέλεσης του έργου.  

 ποσοστό (%) τευχών προϋπολογισµού (∆ηµ.Εργ.) 
Στα ιδιωτικά έργα το ποσοστό είναι 10%. Στα ∆ηµόσια έργα όµως το ποσοστό αυτό καθορίζεται µε βάση τον 
παρακάτω πίνακα ανάλογα µε το ποιες εργασίες γίνονται. 

Εργασία τευχών Ποσοστό (%)  
Τεχνική Περιγραφή 5 
Τεχνικές Προδιαγραφές 35 
Ανάλυση Τιµών 25 
Τιµολόγιο Μελέτης 13 
Τιµολόγιο Προσφοράς 1 
Συγγραφές Υποχρεώσεων 10 
Προϋπολογισµός Μελέτης 5 
Προϋπολογισµός Προσφοράς 1 
∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 5 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

 γενικό ποσοστό (%) επί όλων των αµοιβών 
Καθορίζετε ένα γενικό ποσοστό που θα εφαρµοστεί επί όλων των αµοιβών µελέτης και επίβλεψης. 

 προϋπολογισµός που απαλλάσσεται εισφοράς ΚΗ' 
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Σε ορισµένες περιπτώσεις από τον προϋπολογισµό αφαιρείται κάποιο ποσό πριν από τον υπολογισµό του ΚΗ'. 
Αν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, στη θέση αυτή αναγράφετε το ποσό του προϋπολογισµού που απαλλάσσεται της 
εισφοράς ΚΗ'. 

 Καθορισµός σταδίων µελετών 
Στην επιλογή αυτή µπορείτε να καθορίσετε τα στάδια µελέτης (βλέπε επόµενη παράγραφο).  

Καθορισµός σταδίων µελετών 
Μια ειδική περίπτωση είναι να θέλετε να υπολογίσετε τις αµοιβές για κάποια µελέτη που για 
οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρώθηκε, ή εκτελέσατε µόνο ένα τµήµα αυτής. 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Παράµετροι αµοιβών»  «Στάδιο 
µελέτης». 

 
Επικυρώστε τα στάδια µελέτης στα οποία είχατε συµµετοχή. Υπενθυµίζουµε ότι η µελέτη 
που κατατίθεται στην Πολεοδοµία είναι η µελέτη εφαρµογής (και όχι η οριστική µελέτη). 
Έχετε επίσης τη δυνατότητα να καθορίσετε απευθείας τα ποσοστά (%) επί της αµοιβής των 
κυρίων εργασιών. 

4.3.10 ∆εδοµένα Ι.Κ.Α. 
Σε αυτό το τµήµα θα δούµε πώς υπολογίζεται η Εργατική δαπάνη (Ι.Κ.Α.).  

Ο υπολογισµός της εργατικής δαπάνης (µε βάση την οποία θα υπολογίζονται 
οι εισφορές του ιδιοκτήτη προς το Ι.Κ.Α.) είναι ανεξάρτητος των αµοιβών των 
µηχανικών, συνδέεται ωστόσο µε τον προϋπολογισµό του έργου, ή 
ακριβέστερα, µε τις επιφάνειες που τον διαµορφώνουν. 

Ο προσδιορισµός  της Εργατικής ∆απάνης ανάγεται στον υπολογισµό του αριθµού των 
απαιτουµένων ηµερών εργασίας για την εκτέλεσή του έργου. Ο απαιτούµενος αριθµός 
ηµερών εργασίας (Α.Η.) εξάγεται, είτε µε αναλυτικό προϋπολογισµό (όπως είδαµε 
παραπάνω), είτε µε εφαρµογή συντελεστών επί των επιφανειών του κτιρίου, ανάλογα µε τη 
χρήση τους.   
Στη συνέχεια ο αριθµός των ηµεροµισθίων (Α.Η.) πολλαπλασιάζεται επί το µέσο τεκµαρτό 
ηµεροµίσθιο (Μ.Η.) που ανακοινώνει τακτικά το Ι.Κ.Α. και µε αυτό το τρόπο προκύπτει η 
συνολική Εργατική ∆απάνη (Ε.∆.).  
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «∆εδοµένα Ι.Κ.Α.» 

 
Εάν υπάρχουν ηµεροµίσθια από αναλυτικό, θα έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο πεδίο. 
∆ύο επιπλέον σελίδες του προγράµµατος αναλαµβάνουν να υπολογίσουν τα δεδοµένα Ι.Κ.Α. 
µε εφαρµογή συντελεστών επί των επιφανειών του κτιρίου. 
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Ηµεροµίσθια από συµβατικό 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Παράµετροι Ι.Κ.Α.»  
«Ηµεροµίσθια από συµβατικό». 

 
Για να βρεθούν τα ηµεροµίσθια από συµβατικό πρέπει να συµπληρωθεί ο πίνακας 
«Ηµεροµίσθια Συµβατικού». Το πρόγραµµα µεταφέρει τα στοιχεία της µελέτης στις 
αντίστοιχες στήλες του πίνακα. Χρησιµοποιούνται εποµένως όλα τα στοιχεία επιφανειών που 
δώσατε για τον υπολογισµό των αµοιβών. 
Επιπλέον χρειάζεται να δώσετε τα εξής στοιχεία: 

 επιφάνεια ακαλύπτου για το Ι.Κ.Α. (µ²) (<= κάλυψης κτιρίου) 
Η επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου. Αν αυτή είναι µεγαλύτερη από την κάλυψη του κτιρίου τότε µπορείτε να 
βάλετε επιφάνεια ίση µε την κάλυψη. Όταν έχετε προσθήκη, δεν χρειάζεται να συµπληρώσετε το πεδίο αυτό. 

 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Η τιµή 0 (δηλ. κενό) αντιστοιχεί σε τρόπο υπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις πριν από την 1/5/1997. Οι 
τιµές 1 και 2 αντιστοιχούν στους Πίνακες 1 και 2 του Ι.Κ.Α. (Ο πίνακας 3 του Ι.Κ.Α. αφορά τον υπολογισµό µε 
αναλυτικό προϋπολογισµό.) 

 Για να ορίσετε τον τρόπο υπολογισµού. 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο  που βρίσκεται στο πεδίο «Τρόπος 

υπολογισµού» και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

 επιφάνεια πισίνας ή σιντριβανιών (µ²) 
Η επιφάνεια της πισίνας ή των σιντριβανιών. 

Ακολουθεί ο πίνακας υπολογισµού των ηµεροµισθίων του Ι.Κ.Α. στις στήλες 
του οποίου πρέπει να αναγράφονται τα µ² του κάθε χώρου στη σωστή θέση.  

 Ηµεροµίσθια από συµβατικό 
Αναγράφεται το σύνολο των ηµεροµισθίων σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έχετε δώσει. 

Κατανοµή ηµεροµισθίων σε επιµέρους εργασίες 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «∆εδοµένα Ι.Κ.Α.»  «Κατανοµή 
ηµεροµισθίων Ι.Κ.Α.». 
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Η σελίδα αυτή περιέχει το δεύτερο µέρος του Πίνακα 1 του Ι.Κ.Α., στο οποίο γίνεται η 
κατανοµή των ηµεροµισθίων στις επιµέρους εργασίες (Εκσκαφές, Τοίχοι, Επιχρίσµατα κ.ο.κ.) 
µε βάση κάποιους προκαθορισµένους από το Ι.Κ.Α. συντελεστές. (Η κατανοµή αυτή γίνεται 
αυτόµατα για τον Πίνακα 1.) 
Στην οθόνη αυτή έχετε τη δυνατότητα να κάνετε µείωση των  ηµεροµισθίων, όταν το κτίριο 
που κατασκευάζετε εφάπτεται σε ήδη υπάρχοντα κτίρια (όπως προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία). Τα  ηµεροµίσθια συνήθως αφαιρούνται από τις εργασίες "επιχρίσµατα"  και 
"χρωµατισµοί".  

 Για να αυξοµειώσετε τον αριθµό των ηµεροµισθίων µιας εργασίας. 

1. Υπολογίζετε τα ηµεροµίσθια  για τις εργασίες που δεν θα γίνουν (π.χ. χρωµατισµός σε τοίχο που  
εφάπτεται σε ήδη υπάρχον κτίριο), µε αναλυτικό προϋπολογισµό  (δηλαδή µε βάση τον Πίνακα 3).  

2. Το σύνολο των ηµεροµισθίων που θα  προκύψει το γράφετε µε αρνητικό πρόσηµο στη θέση «(+) ή (-
)  ηµεροµίσθια» και στην αντίστοιχη στήλη. 

3. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία µπορείτε, αν θέλετε, µε τον ίδιο τρόπο να  προσθέσετε 
ηµεροµίσθια (γράφοντας τον αριθµό των ηµεροµισθίων  στην αντίστοιχη στήλη, αυτή τη φορά χωρίς 
αρνητικό πρόσηµο). 

Για περιπτώσεις ισογείων κτιρίων κατοικιών χωρίς φέρουσα κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
προβλέπεται µείωση κατά τα 2/3 των ηµεροµισθίων. Στην περίπτωση αυτή κάνετε τα εξής: 

4. Ενώ βρίσκεστε στη θέση  "(+) ή (-) ηµεροµίσθια" του Πίνακα «Κατανοµή ηµεροµισθίων Ι.Κ.Α.», 
πατάτε το πλήκτρο [F6].  Αυτόµατα αφαιρούνται τα 2/3 των ηµεροµισθίων που  βρίσκονται στη 
στήλη «Εκσκαφές-Σκελετός» (µόνο απ'αυτή τη στήλη επιτρέπεται να αφαιρεθούν). 

4.3.11 Στοιχεία µηχανικών 
Ακολουθεί η συµπλήρωση των στοιχείων που αφορούν τους αρµόδιους µηχανικούς, που 
υπογράφουν τις µελέτες της Οικοδοµικής Άδειας. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Στοιχεία µηχανικών». 
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Στη θέση "Ονοµατεπώνυµο" δίνετε το ονοµατεπώνυµο του κάθε µηχανικού. Σε αυτόν πλέον 
αντιστοιχεί ο αύξων αριθµός που εµφανίζεται πάνω (α/α µηχανικού). Αυτός ο α/α 
χρησιµοποιείται σε άλλα σηµεία του προγράµµατος, π.χ. στις κατηγορίες των µελετών και 
στις αµοιβές τοπογραφικών και κάνει αντιστοίχηση µεταξύ µελετών και µηχανικών. Επίσης 
µε βάση αυτόν τον αύξοντα αριθµό και τα υπόλοιπα στοιχεία του κάθε µηχανικού, 
συµπληρώνονται αυτόµατα τα έντυπα, για τον κάθε ένα χωριστά. 
Παρακάτω δίνεται την “Ειδικότητα” του µηχανικού, τον “Α/Μ. ΤΕΕ” , το ΑΦΜ, το έτος 
εγγραφής στο ΤΕΕ, τη διεύθυνση του κτλ. Επίσης σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία ή 
τεχνολόγο µηχανικό τσεκάρετε την επιλογή “εταιρεία ή τεχνολόγος”.  
 
Στη θέση "Απόσταση έδρας από το έργο σε χλµ." δίνετε έναν αριθµό που σχετίζεται µε την  
απόσταση της έδρας του µηχανικού από το έργο, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Απόσταση  Έδρα 
0 έως 40  0 
40 έως 75  1 
75 έως 150  2 
150 και πάνω 3 

 

Βιβλιοθήκη µηχανικών 

Το πρόγραµµα σας δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε µια βιβλιοθήκη 
µηχανικών στην οποία θα καταχωρήσετε τόσο τα δικά σας στοιχεία, όσο και 
των συνεργατών σας, ώστε να µην χρειάζεται να τα πληκτρολογείτε κάθε 
φορά. 

Αρκεί να επιλέξετε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Συντελεστές»  
«Βιβλιοθήκη µηχανικών» 

Αφού διαµορφώσετε αυτή τη βιβλιοθήκη, µπορείτε στη συνέχεια στην 
‘Επιλογή από την βιβλιοθήκη’  της τρέχουσας οθόνης, να επιλέγετε 
αυτόµατα από τη λίστα το µηχανικό που θέλετε. Η επιλογή των µηχανικών 
από την βιβλιοθήκη είναι και η πλέον ενδεδειγµένη διαδικασία και σας 
προτείνουµε να την καθιερώσετε για την οµαλή λειτουργία του προγράµµατος. 
Ας σηµειωθεί ότι αυτή η λίστα (βιβλιοθήκη) των µηχανικών τη βλέπουν όλες 
οι εφαρµογές της ΠΟΛΗΣ. 

∆οκιµάστε τώρα να προσθέσετε το όνοµά σας! 

 
4.3.12 Οµάδες έργου 
Επιλέξτε το α/α οµάδας έργου. Συµπληρώστε την περιγραφή της οµάδας. ∆ίπλα από κάθε 
µηχανικό στην στήλη ποσοστό % δώστε το ποσοστό συµµετοχής του µηχανικού. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει να είναι 100. Μπορείτε να δηµιουργήσετε 
έως κα 10 οµάδες. 
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4.3.13 Στοιχεία ιδιοκτήτη, έργου 
Ακολουθεί η συµπλήρωση δύο σελίδων του προγράµµατος, τα στοιχεία των οποίων δεν 
επηρεάζουν άµεσα τους υπολογισµούς του προγράµµατος, αλλά την εµφάνιση των εντύπων.  
Σε αυτές τις σελίδες καταχωρείτε όλα τα στοιχεία που είναι γνωστά για τον ιδιοκτήτη και το 
έργο, όπως διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας κ.ο.κ. 
Την χρήση τους θα τη δούµε στο επόµενο κεφάλαιο, που είναι αφιερωµένο στη παραγωγή 
των εντύπων της Οικοδοµικής Άδειας. 
Εάν θέλετε να καλέσετε αυτές τις σελίδες τώρα: 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Στοιχεία ιδιοκτήτη» 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Στοιχεία έργου» 
 
4.3.14 Υποβολή αρχείου στο Τ.Ε.Ε. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Υποβολή αρχείου στο Τ.Ε.Ε»  «∆εδοµένα Τ.Ε.Ε.». 
 
∆εδοµένα ΤΕΕ 

 
 
 
Αµοιβές ΤΕΕ 
Επιλέγοντας το ‘Αµοιβές ΤΕΕ’ υπολογίζονται οι αµοιβές µε τον νέο τρόπο υπολογισµού. Σε 
αντίθετη περίπτωση υπολογίζονται µε τον µέχρι τώρα ισχύοντα τρόπο. 
Ενιαία Τιµή Αφετηρίας (Ε.Τ.Α.) 
Η ενιαία τιµή αφετηρίας άλλαξε από 44,00 € σε 110,00 € για όλο τον Ελλαδικό χώρο. 
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Συντελεστής επιρροής ζώνης (Σ.Ζ.) 
Ο συντελεστής επιρροής ζώνης είναι 1,00 € για όλες τις περιοχές της Ελλάδος. 
Κωδικός συντελεστή λ (σύνταξης προϋπολογισµού) – Συντελεστής λ 
Είναι ο συντελεστής σύνταξης προϋπολογισµού. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  και επιλέξτε από 
την λίστα που εµφανίζεται το τρίµηνο του έτους που επιθυµείτε. 

 
Το πρόγραµµα θα ενηµερώσει αυτόµατα τον κωδικό σύνταξης λ και τον συντελεστή λ που 
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο τρίµηνο. 
Κωδικός συντελεστή λ΄ (έγκρισης προϋπολογισµού) – Συντελεστής λ΄ 
Είναι ο συντελεστής έγκρισης προϋπολογισµού. Κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε από 
την λίστα που εµφανίζεται το τρίµηνο του έτους που επιθυµείτε. 
Το πρόγραµµα θα ενηµερώσει αυτόµατα τον κωδικό έγκρισης λ΄ και τον συντελεστή λ΄ που 
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο τρίµηνο. 
Κωδικός συντελεστή λ (σύνταξης µελέτης) – Συντελεστής λ 
Είναι ο συντελεστής σύνταξης µελέτης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε από την λίστα 
που εµφανίζεται το τρίµηνο του έτους που επιθυµείτε. 

 
Το πρόγραµµα θα ενηµερώσει αυτόµατα τον κωδικό σύνταξης λ και τον συντελεστή λ που 
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο τρίµηνο. 
Κωδικός συντελεστή λ΄ (έγκρισης µελέτης) – Συντελεστής λ΄ 
Είναι ο συντελεστής έγκρισης µελέτης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε από την λίστα 
που εµφανίζεται το τρίµηνο του έτους που επιθυµείτε. 
Το πρόγραµµα θα ενηµερώσει αυτόµατα τον κωδικό έγκρισης λ΄ και τον συντελεστή λ΄ που 
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο τρίµηνο. 
 
Αναλυτικός προϋπολογισµός στο XML 
Τσεκάρετε Αναλυτικός προϋπολογισµός στο XML εάν θέλετε να συµπεριληφθεί ο 
αναλυτικός προϋπολογισµός στο αρχείο του ΤΕΕ. 
Κωδικός αναλυτικού 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο  

 
 
Επιφάνεια αναλυτικού (τ.µ.) 
Εισάγετε την επιφάνεια του έργου για το οποίο συντάσετε αναλυτικό προϋπολογισµό. 
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Προσοχή! Μία ειδιάζουσα περίπτωση είναι η Πισίνα, που ενώ στο CIVIL η αµοιβή της 
υπολογίζεται µε βάση τον αναλυτικό προϋπολογισµό, το ΤΕΕ την υπολογίζει µε συµβατικό. 
Γι αυτό σε αυτήν και µόνο την περίπτωση θα απενεργοποιήσετε την επιλογή Αναλυτικός 
προϋπολογισµός στο XML, θα επιλέξετε κωδικό αναλυτικού το 50 που αντιστοιχεί σε 
πισίνα και θα εισάγετε σαν επιφάνεια αναλυτικού (τ.µ.) τα µέτρα της πισίνας. 
Υποβολή χώρων συµβατικού προϋπολογισµού στο XML 
Επιλέξτε Υποβολή χώρων συµβατικού προϋπολογισµού στο XML εάν θέλετε να 
συµπεριληφθούν οι χώροι του συµβατικού προϋπολογισµού στο αρχείο του ΤΕΕ. 
Υποβολή µελετών συµβατικού προϋπολογισµού στο XML 
Επιλέξτε εάν θέλετε να συµπεριληφθούν οι µελέτες του συµβατικού προϋπολογισµού στο 
αρχείο του ΤΕΕ. (Μία ειδική περίπτωση που χρειάζεται η επιλογή αυτή να αποελιπεγεί 
είναι η από κοινού εκτέλεση της ίδιας µελέτης από 2 µηχανικούς). 
Συντελεστής προσαύξησης αναλυτικού προϋπ/σµού   
Στο πεδίο αυτό δίνετε έναν συντελεστή (π.χ. 1,2) ο οποίος προσαυξάνει όλους τους 
αναλυτικούς προϋπολογισµούς αντίσοτοιχα. Η χρησιµότητά του είναι ότι µπορείτε 
αυξάνοντας τον συντελεστή αυτόν να πάρετε µεγαλύτερη αµοιβή από την ελάχιστη αµοιβή 
που θα προέκυπτε µε την τρέχουσα  Ενιαία Τιµή Αφετηρίας (Ε.Τ.Α.)  του Τ.Ε.Ε. (110,00 
€/τ.µ.).    
Συντελεστής προσαύξησης συµβατικού προϋπ/σµού   
Στο πεδίο αυτό δίνετε έναν συντελεστή (π.χ. 1,2) ο οποίος προσαυξάνει όλους τους 
συµβατικούς προϋπολογισµούς αντίσοτοιχα. Η χρησιµότητά του είναι ότι µπορείτε 
αυξάνοντας τον συντελεστή αυτόν να πάρετε µεγαλύτερη αµοιβή από την ελάχιστη αµοιβή 
που θα προέκυπτε µε την τρέχουσα  Ενιαία Τιµή Αφετηρίας (Ε.Τ.Α.)  του Τ.Ε.Ε. (110,00 
€/τ.µ.).    
Πατώντας το κουµπί  εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας, όπου µπορείται να 
επιλέξετε τον υπολογισµό συντελεστή προσαύξησης αναλυτικού ή συµβατικού. 

 
 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Υποβολή αρχείου στο Τ.Ε.Ε»  «Υποβολή 
αρχείου XML». 
Υποβολή αρχείου XML 
Κάνοντας κλικ στην εντολή Υποβολή αρχείου XML, δηµιουργείται αυτόµατα το αρχείο 
υποβολής ΤΕΕ. Η γραµµογράφηση και τα περιεχόµενα του αρχείου XML είναι σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του ΤΕΕ. 
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Σε περίπτωση ύπαρξης λαθών ή παραλείψεων του αρχείου, (αν για παράδειγµα παραλείψετε 
να εισάγετε την περιγραφή του έργου όπως φαίνεται και παραπάνω) το πρόγραµµα 
εµφανίζει τα στοιχεία αυτά µε έντονο κόκκινο χρώµα. 
Για την επιδιόρθωση τους: 
1. Επιλέξτε την γραµµή του πίνακα που θέλετε να διορθώσετε. 
2. Πατήστε το δεξί κλικ του mouse 
3. Από το µενού που θα εµφανιστεί επιλέξτε Μετάβαση 

 
Η εφαρµογή θα σας µεταφέρει στην αντίστοιχη φόρµα προκειµένου να κάνετε τις διορθώσεις 
σας. 
Ενέργειες 
Έλεγχος 
Κάντε κλικ στην εντολή για να ελέγξετε την ορθότητα του αρχείου. ∆ιακρίνονται οι 
παρακάτω τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: 
 

    Το αρχείο δεν έχει λάθη και είναι έτοιµο για αποστολή. 
 

   Το αρχείο θέλει έγκριση από το ΤΕΕ. 
 

   Το αρχείο παρουσιάζει λάθη ή ελλείψεις. 
 

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα θα σας εµφανίσει αναλυτική κατάσταση µε σχόλια, 
ελλείψεις ή λάθη του αρχείου. Αν θέλετε να εκτυπώσετε την κατάσταση, πατήστε την εντολή 
Εκτύπωση 
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Εκτυπώσεις 
Με την εντολή Εκτυπώσεις εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας και επιλέγετε το εντυπο που 
θέλετε να εκτυπωθεί.  

 
Αποθήκευση ως 
Αποθηκεύετε το αρχείο υποβολής ΤΕΕ στο δίσκο σας κάνοντας κλικ στην εντολή 
Αποθήκευση ως. 
Το πρόγραµµα σας προειδοποιεί µε σχετικό µύνηµα σε περίπτωση που το αρχείο παρουσιάζει 
λάθη ή ελλείψεις. 

 
Σε αντίθετη περίπτωση ανοίγει ο διαχειριστής αποθήκευσης αρχείων. Θα παρατηρήσετε ότι η 
εφαρµογή σας προτείνει διαδροµή δίσκου που είναι ο φάκελος DATA και προτεινόµενο 
όνοµα αρχείου. Το αρχείο, αφού το αποθηκεύσετε στο δίσκο σας, θα είναι έτοιµο για 
αποστολή. 
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Υποβολή ΤΕΕ 
Για να υποβάλλετε το αρχείο XML ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΤΕΕ, κάντε κλικ στην 
εντολή Υποβολή 
Η εφαρµογή θα σας συνδέσει µε την ηλεκτρονική σελίδα του ΤΕΕ. 
Προσοχή! 
 
Βήµατα υποβολής αρχείου XML 
1. Πατήστε την εντολή Είσοδος στην σελίδα του ΤΕΕ. 
Στην οθόνη Πιστοποίηση Χρήστη που θα εµφανιστεί, εισάγετε το όνοµα χρήστη και τον 
κωδικό πρόσβασης όπως τα έχετε λάβει από το ΤΕΕ. (Σε περίπτωση που δεν έχετε τους 
κωδικούς πρόσβασης θα πρέπει να κάνετε αίτηση στο ΤΕΕ, προκειµένου να τους 
αποκτήσετε.) 
Προσοχή! Ο µηχανικός που υποβάλλει το αρχείο και κάνει πιστοποίηση θα πρέπει να είναι 
και ο ίδιος στην οµάδα έργου. 

 
Πατήστε Σύνδεση για συνέχεια ή Άκυρο για να ακυρώσετε την εισαγωγή σας στο σύστηµα 
Κάντε κλικ στην εντολή Τα Έργα µου από το κυρίως µενού της εφαρµογής για να 
εµφανιστεί η φόρµα Υποβολή Έργου στο Τ.Ε.Ε. 

 
Πατήστε την εντολή Browse. 
Επιλέξτε το αρχείο xml από το δίσκο σας. 
Τσεκάρετε τα πεδία: 
α. Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία του έργου που δηλώθηκαν είναι έγκυρα και αληθή 
β. ∆ηλώνω ότι ο κύριος του έργου αποδέχεται το είδος της αναληφθείσης µελέτης ή/και 
επίβλεψης και τη δαπάνη αυτής 
Υποβολή Νέου Έργου στο ΤΕΕ από αρχείο XML 
Κωδικός έργου ΤΕΕ 
Μετά το τέλος υποβολής του αρχείου, το ΤΕΕ θα σας εκδόσει το κωδικό του έργου, τον 
αύξων αριθµό πρωτοκόλλου ΤΕΕ και την ηµεροµηνία υποβολής. Αποθηκεύτε τα πεδία 
αυτά για τη δική σας διευκόλυνση στο πεδίο Α/Α έργου Τ.Ε.Ε., Α/Α πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε. 
και Ηµ/νία υποβολής Τ.Ε.Ε. 
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4.4 Αποτελέσµατα µελέτης 
Περνάµε τώρα στο επόµενο στάδιο επεξεργασίας της µελέτης, στα «Αποτελέσµατα».  

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές των αποτελεσµάτων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2.  Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «Αποτελέσµατα Τ.Ε.Ε.» 
«Αποτελέσµατα Πολεοδοµίας». 

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «Αποτελέσµατα Τ.Ε.Ε.» και της 
«Αποτελέσµατα Πολεοδοµίας» αναπτύσσεται µπροστά σας. 

 
∆εν υπάρχουν πολλά πράγµατα που να χρειάζονται επεξήγηση σχετικά µε τους πίνακες των 
αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Εκεί που πραγµατικά χρειαζόταν η προσοχή σας ήταν 
στην εισαγωγή των δεδοµένων. 
Τα αποτελέσµατα των αµοιβών Τ.Ε.Ε. και Πολεοδοµίας παρουσιάζονται σε τρεις ξεχωριστές 
σελίδες αντίστοιχα: 

• Στην πρώτη εµφανίζονται αναλυτικά οι αµοιβές ανά εργασία. 

• Στη δεύτερη εµφανίζονται συγκεντρωτικά ανά µηχανικό 

• Στη τελευταία εµφανίζεται το σύνολο των φορολογικών. 

Κατά την ανάγνωση των αποτελεσµάτων της µελέτης δεν επιτρέπεται κανενός 
είδους επεξεργασία. Οποιαδήποτε επεξεργασία έχει θέση και νόηµα µόνο στο 
στάδιο εισαγωγής των δεδοµένων.  

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν θα διορθώσετε ένα λάθος που θα υποπέσει 
στην αντίληψή σας! Όλες οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν στην αντίστοιχη 
σελίδα εισαγωγής  «δεδοµένων» του προγράµµατος. 

Αυτό είναι εξάλλου το σηµείο που υπερτερούν πραγµατικά οι υπολογιστές: η 
δυνατότητα εύκολης και γρήγορης διόρθωσης σφαλµάτων και παραλείψεων. 

4.4.1 Αµοιβές ανά εργασία 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «Αποτελέσµατα»  «Αµοιβές ανά εργασία». 



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

98

 
Στη στήλη [1] εµφανίζονται οι µελέτες της άδειας. 
Στη στήλη [2] εµφανίζεται η υπολογισθείσα αµοιβή µελέτης. 
Στη στήλη [3] εµφανίζεται η υπολογισθείσα αµοιβή επίβλεψης. 
Στη στήλη [4] εµφανίζεται το σύνολο αµοιβής µελέτης και επίβλεψης κάθε εργασίας. 
Στην τελευταία γραµµή του πίνακα εµφανίζονται στις αντίστοιχες στήλες τα αθροίσµατα των 
αµοιβών. 
Εάν ελέγχοντας τα αποτελέσµατα αυτού του πίνακα διαπιστώσετε ότι «ξεχάσατε» να 
συµπεριλάβετε µια µελέτη, η προσθήκη της στο κατάλογο των µελετών δεν θα γίνει σε αυτή 
τη σελίδα. (Όπως είπαµε δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδοµένων εδώ.) 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να µεθοδεύσετε την εργασία σας. Εδώ σας δείχνουµε το 
συντοµότερο. 
Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να προσθέσετε τη µελέτη «Θέρµανσης». 

 Για να συµπεριλάβετε µια ακόµη εργασία (µελέτη) στον πίνακα αµοιβών. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στον Κύριο πίνακα επιλογών και επιλέξτε Κύριος 
πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Κατηγορίες µελετών». 

Το πρόγραµµα θα «µεταπηδήσει» στη συγκεκριµένη σελίδα. 

2. Στον πίνακα «Κατηγορίες µελετών» εντοπίστε τη γραµµή που αφορά την µελέτη «Θέρµανση».  

3. Πηγαίνετε µε το ποντίκι και επιλέξτε το κελί στη στήλη [2] («Κατηγορία»). 

4. Με το τρόπο που µάθατε παραπάνω κάντε κλικ στο σύµβολο  και επιλέξτε απ’τη λίστα την 
κατηγορία 3. 

5. Τοποθετείστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πλήκτρο  και κάντε κλικ. 

Το πρόγραµµα σας επιστρέφει αµέσως στην πιο πρόσφατη σελίδα και η µελέτη  «Θέρµανση» 
έχει προστεθεί στον κατάλογο των µελετών! 

Ας υποθέσουµε ότι αλλάξατε γνώµη και δεν θέλετε πια τη µελέτη της «Θέρµανσης». 

6. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πλήκτρο  («Αναίρεση») στη γραµµή 
ενεργειών και κάντε κλικ. 

Το πρόγραµµα σας επαναφέρει στη σελίδα που κάνατε την τελευταία επεξεργασία, καταργεί 
τις αλλαγές και περιµένει τις νέες εντολές σας! 

4.4.2 Αµοιβές ανά µηχανικό 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Αποτελέσµατα»  «Αµοιβές ανά µηχανικό». 
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Ο πίνακας «Αµοιβές ανά µηχανικό» είναι ακριβώς ίδιος µε τον πίνακα «Αµοιβές ανά 
εργασία», µόνο που σε αυτή τη περίπτωση, στην πρώτη στήλη εµφανίζεται το όνοµα του 
µηχανικού, και στις υπόλοιπες συγκεντρωτικά οι αµοιβές που δικαιούται να λάβει. 

4.4.3 Σύνολο φορολογικών – αµοιβών 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Αποτελέσµατα»  «Σύνολο φορολογικών –
αµοιβών». 

 
Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται πλέον εισφορές και κρατήσεις, µε βάση τις οποίες θα γίνουν οι 
πληρωµές προς το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους, και τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς (Ι.Κ.Α., 
Τ.Σ.Ε.Μ.∆.Ε.). 
Για το σύνολο των αµοιβών µηχανικών που αναγράφεται στο σχετικό πεδίο θα πρέπει στον 
φάκελο της µελέτης να µπουν τα σχετικά παραστατικά πληρωµής στην Εθνική Τράπεζα. 
Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το κεφάλαιο: 

• Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου µπορείτε να ισχυριστείτε 
ότι µάθατε πώς «βγαίνουν» οι αµοιβές µηχανικών. 

• Ξεκινήσατε µε τα αρχικά στοιχεία µιας µελέτης, όπως σας τα έδωσαν 
οι µηχανικοί του έργου. 

• Στη συνέχεια ασχοληθήκατε µε τον προσδιορισµό του 
προϋπολογισµού του έργου. Μάθατε ότι ο προϋπολογισµός ενός έργου 
προκύπτει είτε µε αναλυτική προµέτρηση εργασιών, είτε µε τιµές 
µονάδας επιφανείας. 

• Συµπληρώσατε τον πίνακα «Ανάλυση επιφανειών κατοικιών» και στη 
συνέχεια τον πίνακα «Συµβατικός προϋπολογισµός έργου». Απ’την 
επεξεργασία αυτή προέκυψε ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου. 

• Στη συνέχεια µάθατε πώς επιλέγονται οι µελέτες για τις οποίες θέλετε 
να υπολογιστούν αµοιβές. 
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• Συµπληρώσατε επίσης τους πίνακες εργατικής δαπάνης. 

• Μετά από όλα αυτά, τα αποτελέσµατα ήρθαν µόνα τους! ∆εν 
χρειάστηκε να κάνετε τίποτε γι’αυτά. 

• Στο επόµενο κεφάλαιο θα δείτε πώς παρουσιάζονται αυτά τα 
αποτελέσµατα και πώς προετοιµάζονται τα έντυπα που συνοδεύουν 
την Οικοδοµική Άδεια. 
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ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο µάθατε να υπολογίζετε τις αµοιβές µε τη βοήθεια ενός 
εξειδικευµένου προγράµµατος «Αµοιβών Μηχανικών». Σ’αυτό το κεφάλαιο, θα δείτε πώς 
πρέπει να παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχός τους από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες. 
Για την έκδοση της Οικοδοµικής  Άδειας υποβάλλεται στην Πολεοδοµική Υπηρεσία ένας 
φάκελος µε µελέτες και δικαιολογητικά. Τα προγράµµατα των αµοιβών των Μηχανικών, 
εκτός από το κύριο έργο τους που είναι ο υπολογισµός των αµοιβών, αναλαµβάνουν την 
παραγωγή ενός µεγάλου µέρους αυτών των δικαιολογητικών, όπως την Αίτηση του ιδιοκτήτη, 
τις ∆ηλώσεις Ανάληψης/Ανάθεσης κ.ο.κ.  

• Σ’αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθείτε µε την προετοιµασία των εντύπων που 
συνοδεύουν το φάκελο της Οικοδοµικής Άδειας. 

5.1 Τα ∆ικαιολογητικά της Άδειας 
Για την έκδοση της Οικοδοµικής Άδειας, εκτός από τον φάκελο µελετών, υποβάλλονται στην 
αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία µια σειρά από δικαιολογητικά (έντυπα). Ορισµένα απ’αυτά 
τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά σε όλες τις περιπτώσεις έκδοσης Οικοδοµικής 
Άδειας, ενώ κάποια άλλα υποβάλλονται κατά περίπτωση. 

5.1.1 ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά. 
Υποχρεωτικά υποβάλλονται µε την κατάθεση της Άδειας: 

• Η σχετική Αίτηση του ιδιοκτήτη 

• Η δήλωση του ιδιοκτήτη για την Ανάθεση µελέτης και επίβλεψης των εργασιών  

• Οι δηλώσεις των αρµοδίων µηχανικών για την Ανάληψη της µελέτης και επίβλεψης 
του έργου. 

• Ο Προϋπολογισµός του έργου και Yπολογισµός αµοιβής των µελετών. 

• Τα παραστατικά πληρωµής της αµοιβής µελετών (µε κατάθεση στην Ε.Τ.Ε.). 

• Βεβαίωση για το υψόµετρο του πεζοδροµίου από τον ∆ήµο ή την Κοινότητα  

• Τεχνική έκθεση για τον καθορισµό της οικοδοµικής γραµµής ή διάγραµµα. 

• Οικοδοµικές άδειες υπαρχόντων κτισµάτων στο οικόπεδο. 

• Στατιστικό δελτίο οικοδοµικής δραστηριότητας. 

• Αποδείξεις πληρωµής των εισφορών προς το ∆ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς 
Οργανισµούς: 

1. ∆ιπλότυπη απόδειξη ∆.Ο.Υ. καταβολής των απαιτουµένων κρατήσεων και 
εισφορών. 

2. Αποδεικτικό ∆.Ο.Υ. προκαταβολής φόρου 4%  για τη σύνταξη τοπογραφικών 
διαγραµµάτων ή 10%  για την εκπόνηση των λοιπών µελετών επί των 
αντιστοίχων αµοιβών. 

3. Απόδειξη καταβολής εισφορών µηχανικού υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και Τ.Ε.Ε. 

4. Απόδειξη προκαταβολής εισφορών Ι.Κ.Α.. 

Επιπλέον υποβάλλονται: 
• Φορολογική ενηµερότητα του ιδιοκτήτη. 
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• Βεβαίωση Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και Τ.Ε.Ε. για την εξόφληση των εισφορών από τους 
µηχανικούς. (Για να είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου είναι απαραίτητη η 
εγγραφή των µηχανικών στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία). 

Επιπλέον ως έντυπο της Άδειας µπορεί να θεωρηθεί και το ίδιο το Στέλεχος 
της Οικοδοµικής Άδειας.  

5.1.2 ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση. 
Υπάρχει µια σειρά ακόµη εντύπων και εγκρίσεων που υποβάλλονται κατά περίπτωση: 

• ∆ήλωση ∆ιπλωµατούχου µηχανικού ή εργολάβου για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

• Τίτλοι ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό µεταγραφής. 

• Συµβολαιογραφική ∆ήλωση και πιστοποιητικό µεταγραφής για την κατασκευή χώρων στάθµευσης 
αυτοκινήτων, είτε 

• Απόδειξη καταβολής εισφοράς για την εκπλήρωση υποχρέωσης κατασκευής χώρων στάθµευσης 
αυτοκινήτων. 

• Έγκριση από την αρµόδια Εφορία Αρχαιοτήτων,  όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο 
και ζητείται άδεια ανέγερσης ή εκσκαφών. 

• Έγκριση από την ∆ασική Υπηρεσία,  όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε δασική περιοχή. 

• ∆ιάγραµµα καθορισµού γραµµής Αιγιαλού και Παραλίας για παραθαλάσσια οικόπεδα. 

• Βεβαίωση της ∆ΕΗ για την ανάγκη κατασκευής ή µη υποσταθµού, όταν ο όγκος της οικοδοµής 
υπερβαίνει τα 2500 µ³. 

• Έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων διάθεσης υγρών καυσίµων και λοιπών 
εγκαταστάσεων. 

• Έγκριση ύψους της οικοδοµής από την ∆ΕΗ όταν εναέριες γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης 
διασχίζουν το οικόπεδο. 

• Έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισµού ή από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για κηρυγµένα ιστορικά κτίρια - 
µνηµεία - έργα τέχνης κ.λ.π.. 

• Έγκριση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε προσφυγικούς 
οικισµούς, ότι δεν ανακλήθηκε το παραχωρητήριο. 

• Έγκριση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών για κτίρια Κλινικών, Νοσοκοµείων κ.λ.π. 

• Έγκριση του Υπουργείου Βιοµηχανίας για βιοµηχανική εγκατάσταση. 

• Έγκριση ύψους του κτιρίου από την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όταν η οικοδοµή βρίσκεται 
κοντά σε Αεροδρόµια. 

• Έγκριση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών για κτίρια σταθµών αυτοκινήτων. 

• Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για κτίρια εκπαιδευτηρίων κ.λ.π. 

• Έγκριση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για αθλητικές εγκαταστάσεις. 

• Έγκριση του Ε.Ο.Τ. για τουριστικές εγκαταστάσεις. 

• Έγκριση της ∆.Ε.Φ.Α., όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που υπάρχει δίκτυο φωταερίου. 
Απ’την απαρίθµηση και µόνο των δικαιολογητικών µιας Άδειας, καταλαβαίνετε πόσο µεγάλη 
σηµασία έχει η σύνταξή τους να γίνεται µεθοδικά, και εάν είναι δυνατόν αυτοµατοποιηµένα. 
Το έργο αυτό αναλαµβάνουν να εκτελέσουν τα προγράµµατα αµοιβών Μηχανικών. 
Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συµπληρώσετε οποιοδήποτε έντυπο έχουν ήδη γίνει 
γνωστά στο πρόγραµµα, µε τη διαδικασία που περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
Στα Έντυπα της άδειας χρησιµοποιούνται ειδικότερα: 

• Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 
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• Τα στοιχεία του έργου. 

• Τα στοιχεία των µελετητών και των επιβλεπόντων µηχανικών. 

• Ο κατάλογος των µελετών που υποβάλλονται. 

• Ο προσδιορισµός του Προϋπολογισµού Έργου. 

• Ο υπολογισµός των Αµοιβών µηχανικών. 

• Ο υπολογισµός φορολογικών και κρατήσεων. 

5.2 Τα βασικά Έντυπα της Άδειας 
Θα συνεχίσετε να δουλεύετε µε το παράδειγµα «Νέα οικοδοµή» που ξεκινήσατε στο 
προηγούµενο κεφάλαίο. 

Για να επιλέξετε γρήγορα την τελευταία µελέτη που δουλέψατε, κάντε κλικ 
στην εντολή «Αρχείο» στη γραµµή εντολών και επιλέξτε από τη λίστα των 
πρόσφατων αρχείων εκείνη µε το όνοµα «Νέα οικοδοµή». 

Έχοντας φορτώσει την τρέχουσα µελέτη, µπορείτε πλέον να συνεχίσετε την επεξεργασία της. 
Ας δούµε κατευθείαν ποιες είναι οι δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση των εντύπων της Άδειας. 

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για τη διαχείριση εντύπων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2. Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «Βασικά έντυπα Άδειας».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «Βασικά έντυπα Άδειας» αναπτύσσεται µπροστά 
σας. 

 
 

Στα «Βασικά έντυπα Άδειας» έχουν συµπεριληφθεί µερικά απ’τα κυριότερα έντυπα της 
Άδειας, για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα προεπισκόπησης στην επιφάνεια προβολής 
σελίδων του προγράµµατος. Με αυτό το τρόπο διευκολύνεται ο έλεγχος των εντύπων που 
παράγει το πρόγραµµα, πριν τα στείλετε για εκτύπωση. Έτσι, εξοικονοµείτε χρόνο, δεν 
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απασχολείτε τους πόρους του δικτύου σας (εκτυπωτές) και συνάµα αποφεύγετε τη σπατάλη 
πολύτιµου υλικού όπως είναι το χαρτί εκτύπωσης και τα µελάνια του εκτυπωτή.  
Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα δούµε τα σηµαντικότερα απ’αυτά τα έντυπα. 

5.2.1 Αίτηση ιδιοκτήτη 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «Βασικά έντυπα άδειας»  «Αίτηση». 

 
Το έντυπο της «Αίτησης» εµφανίζεται έτσι ακριβώς όπως θα τυπωθεί στο χώρο προβολής 
σελίδων του προγράµµατος!  
Παρατηρήστε τώρα τη µορφή του κειµένου: Τα στοιχεία που εµφανίζονται µε έντονα 
γράµµατα (bold) είναι εκείνα που µεταβάλλονται από µελέτη σε µελέτη. Η «συµπλήρωσή» 
τους εποµένως έγινε µε βάση τα στοιχεία που δώσατε. 
Συγκεκριµένα δηλώνονται τα εξής στοιχεία (δεδοµένα): 
Στην αριστερή στήλη του εγγράφου: 

 Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

 Ο τίτλος του έργου (στο Θέµα). 

 Οι µελέτες που εκπονήθηκαν και συνοδεύουν τον φάκελο. 

 Ο τίτλος του αρχείου της µελέτης. 

Στην δεξιά στήλη του εγγράφου: 
 Τα στοιχεία του έργου. 

Η «Αίτηση» υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη του έργου, ενώ προβλέπεται χώρος 
για υπογραφές κατά την παραλαβή της Άδειας (µε την έκδοσή της) από τον ιδιοκτήτη ή τον 
αρµόδιο µηχανικό. 
Η προεπισκόπηση του εντύπου γίνεται κυρίως για να ελέγξετε την ακρίβεια και τη πληρότητα 
των αναγραφοµένων στοιχείων. Πώς λοιπόν θα διορθώσετε ένα λάθος ή µια παράλειψη που 
έπεσε στην αντίληψή σας; 
Υπάρχουν δυο ειδών επεµβάσεις που επιτρέπεται να γίνουν στα έντυπα της Άδειας: 

• Αλλαγές, διορθώσεις συµπληρώσεις που αφορούν στοιχεία που αποτελούν δεδοµένα 
της µελέτης (εµφανίζονται στο έγγραφο µε έντονη γραφή). 
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• Επεµβάσεις και προσθήκες σε τµήµατα του εγγράφου που δεν αφορούν στοιχεία της 
µελέτης, αλλά έχουν να κάνουν µε τη γενικότερη εµφάνιση και µορφή του εγγράφου. 

Ας δούµε πώς µπορείτε να επέµβετε σε κάθε µια περίπτωση. Και πρώτα πώς διορθώνετε µια 
πληροφορία του εντύπου που αποτελεί πληροφορία (δεδοµένο) της µελέτης. 

Παράδειγµα διόρθωσης δεδοµένων προγράµµατος 
Υποθέστε ότι στο έντυπο της «Αίτησης» θέλετε να διορθώσετε το όνοµα του ιδιοκτήτη του 
έργου επειδή διαπιστώσατε ότι το όνοµά του είναι «Πολυχρονίου Γεώργιος» και όχι 
«Πολυχρονίου ∆ηµήτριος» όπως λανθασµένα αναγράφεται. 

Αλλαγές στοιχείων που αφορούν δεδοµένα της µελέτης γίνονται πάντα µε 
διόρθωση στην αντίστοιχη σελίδα του προγράµµατος και σε καµιά περίπτωση 
µε απευθείας τροποποίηση του εγγράφου. 

Ο λόγος είναι απλός. Τα έντυπα της Άδειας κατασκευάζονται από το 
πρόγραµµα µε βάση τα δεδοµένα της µελέτης. Εάν εσείς επέµβετε µε κάποιο 
τρόπο στο ίδιο το έγγραφο, την επόµενη φορά που το πρόγραµµα θα χρειαστεί 
να ανακατασκευάσει το έντυπο, θα χρησιµοποιήσει ανακριβή δεδοµένα και ως 
εκ τούτου θα επαναληφθεί η εµφάνιση του ίδιου λάθους. 

 Για να διορθώσετε ένα λάθος στα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

7. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στον Κύριο πίνακα επιλογών και επιλέξτε: Κύριος 
πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Στοιχεία ιδιοκτήτη». 

Θα εµφανιστεί η σελίδα «Στοιχεία ιδιοκτήτη»: 

 
8. Στο πεδίο «Ονοµατεπώνυµο» επεξεργαστείτε κατάλληλα το όνοµα του ιδιοκτήτη, κάνοντας τις 

διορθώσεις που χρειάζονται.  

9. Τελειώνοντας την επεξεργασία πατήστε το πλήκτρο Enter για να κατακυρώσετε την αλλαγή.  

Ο δροµέας θα µεταφερθεί στο αµέσως επόµενο πεδίο («Κάτοικος»). 

Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε µε το δείκτη ένα άλλο πεδίο. 

10. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πλήκτρο  και κάντε κλικ. 

Το πρόγραµµα σας επιστρέφει αµέσως στην αρχική σελίδα («Αίτηση») και η διόρθωση έχει 
εφαρµοστεί αυτόµατα! 

Στην πραγµατικότητα το πρόγραµµα έχει κατασκευάσει απ’την αρχή το 
έντυπο, χρησιµοποιώντας τα πιο πρόσφατα δεδοµένα. 
Ας υποθέσουµε ότι αλλάξατε γνώµη και θέλετε να επαναφέρετε το αρχικό όνοµα του 
ιδιοκτήτη (να ακυρώσετε τις αλλαγές). 
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11. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πλήκτρο  («Αναίρεση») στη γραµµή 
ενεργειών και κάντε κλικ. 

Το πρόγραµµα σας επαναφέρει στη σελίδα που κάνατε την τελευταία επεξεργασία («Στοιχεία 
ιδιοκτήτη»), καταργεί τις αλλαγές και επαναφέρει τις προηγούµενες τιµές! 

12. Τοποθετήστε πάλι το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πλήκτρο  και κάντε κλικ. 

Το πρόγραµµα σας επιστρέφει αµέσως στην αρχική σελίδα («Αίτηση») έχοντας επαναφέρει τις 
αρχικές δηλώσεις σας. 

Ας δούµε τώρα πώς διορθώνετε µια πληροφορία του εντύπου που ∆ΕΝ αποτελεί στοιχείο της 
µελέτης. 
 

Παράδειγµα διόρθωσης εγγράφου 

Υποθέστε πως στο έντυπο της «Αίτησης» θέλετε τώρα να προσθέσετε -στο τµήµα Εγκρίσεις- 
την πληροφορία ότι στο φάκελο της άδειας έχετε περιλάβει την έγκριση Αρχαιολογίας.. 
Επειδή η πληροφορία αυτή δεν αποτελεί «δεδοµένο» της µελέτης, η προσθήκη της στο 
έντυπο θα πρέπει να γίνει απευθείας στο «κείµενο» του εντύπου. 
Σε αυτή την περίπτωση δεν µιλάµε πλέον για το έντυπο «Αίτηση», αλλά για ένα «έγγραφο» 
το οποίο θέλουµε να επεξεργαστούµε µε ένα ανεξάρτητο πρόγραµµα (π.χ. ένα επεξεργαστή 
κειµένου), και όχι µε την εφαρµογή που αρχικά το κατασκεύασε. 
Η µετατροπή οποιουδήποτε «εντύπου» του προγράµµατος σε «έγγραφο» το οποίο θα 
µπορείτε να επεξεργαστείτε µε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειµένου, είναι µια εύκολη στη 
χρήση δυνατότητα του προγράµµατος. 

ΕΝΤΥΠΑ

ΕκτύπωσηΠροεπισκόπιση Επεξεργασία
(Word, Excel κ.ά.)

Παραγωγή εντύπων

 
Υπάρχουν τρεις δυνατότητες διαχείρισης των εντύπων που παράγει το πρόγραµµα: 

• Η προεπισκόπηση του εντύπου στην οθόνη του υπολογιστή. 

• Η εκτύπωση του εντύπου σ’ ένα τοπικό ή κοινόχρηστο εκτυπωτή. 

• Η επεξεργασία του εντύπου µε πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου. 

Τον τρόπο που γίνεται η προεπισκόπηση ενός εντύπου τον είδαµε µόλις τώρα. 
Για να επιλέξετε έναν από τους άλλους δύο τρόπους διαχείρισης του εντύπου, πρέπει να 
ζητήσετε εκτύπωση του εντύπου. 

 Για να εκκινήσετε τη διαδικασία εκτύπωσης ή επεξεργασίας ενός εντύπου. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’το εικονίδιο  που βρίσκεται στη Γραµµή 
ενεργειών και κάντε κλικ. 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου: 
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2. Επιλέξτε την εντολή «Επεξεργασία» για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον εσωτερικό 

κειµενογράφο του προγράµµατος των αµοιβών «Γράµµα». 

3. Επιλέξτε την εντολή «Word» για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον επεξεργαστή κειµένου 
«Word για Windows» της Microsoft (ή οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή κειµένου που έχει 
δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων RTF). 

4. Επιλέξτε την εντολή «Εκτύπωση», για να εκτυπώσετε το έντυπο στον εκτυπωτή που επιλέξατε. 

Εάν επιλέξετε εκτύπωση µέσω του εσωτερικού κειµενογράφου του προγράµµατος 
(«Γράµµα»), θα δείτε στην οθόνη σας την εξής απεικόνιση: 

 
Εσείς µπορείτε να προσθέσετε τώρα την πληροφορία «Έγκριση αρχαιολογίας». 
5. Τελειώνοντας την επεξεργασία του εγγράφου, το πρόγραµµα θα σας ρωτήσει: 

 
Είναι δικό σας πλέον θέµα να αποθηκεύσετε σε κάποια διαδροµή του δίσκου σας το έγγραφο 
µε τις αλλαγές που έχετε επιφέρει! (∆εν γίνεται αυτόµατη αποθήκευση εγγράφων.) 

Εάν απαντήσετε «Ναι» («Yes»), θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο διαλόγου: 
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 Επιλέξτε διαδροµή και δώστε όνοµα στο νέο αρχείο. 
Εάν επιλέξετε εκτύπωση µέσω του κειµενογράφου «Word», θα δείτε στην οθόνη σας την 
εξής απεικόνιση: 

 
Εσείς µπορείτε να προσθέσετε τώρα την πληροφορία «Έγκριση αρχαιολογίας». 
Τελειώνοντας την επεξεργασία του εγγράφου, θα πρέπει επίσης να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 
που κάνατε επιλέγοντας διαδροµή και όνοµα αρχείου: 

 
Όπως βλέπετε οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες εφαρµογές τεχνικού 
λογισµικού είναι πολύ µεγάλες. Επίσης σηµαντική είναι η ικανότητα 
διασύνδεσης που υπάρχει µεταξύ των εφαρµογών.  
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Όλα αυτά σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τα εργαλεία που 
κάνουν την εργασία σας αποδοτική και ευχάριστη. 

Μέχρι εδώ παρουσιάσαµε αναλυτικά ένα µόνο απ’τα έντυπα της Άδειας, την «Αίτηση 
ιδιοκτήτη». Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε εν συντοµία τα υπόλοιπα βασικά έντυπα. 
Μπορείτε φυσικά να εφαρµόσετε τις τεχνικές επεξεργασίας που αναφέραµε σε οποιοδήποτε 
έντυπο, έτσι ώστε να φτάσετε στο επιθυµητό αποτέλεσµα.  

5.2.2 ∆ήλωση αναθέσεων 
Τη ∆ήλωση Ανάθεσης την υπογράφει ο ιδιοκτήτης του έργου και πιστοποιεί µ’αυτή την 
απόφασή του να αναθέσει σε έναν ή περισσότερους µηχανικούς την εκπόνηση των µελετών 
και τη διενέργεια των επιβλέψεων. 

5.2.3 ∆ήλωση ανάληψης µελετών-επιβλέψεων 
Mε τη ∆ήλωση Ανάληψης οι αρµόδιοι µηχανικοί δηλώνουν ότι αποδέχoνται υπεύθυνα το 
έργο που τους ανατέθηκε, να εκπονήσουν δηλαδή τις µελέτες και να διενεργήσουν τις 
επιβλέψεις. Οι µελέτες συντάσσονται έτσι, ώστε να είναι σύµφωνες µε τις πολεοδοµικές 
διατάξεις καθώς και µε τους ισχύοντες γενικούς κανονισµούς, όπως ο Γενικός Οικοδοµικός 
Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) κ.ο.κ.. 
Ας σηµειωθεί ότι µπορούν να διαφέρουν οι µηχανικοί που αναλαµβάνουν να εκπονήσουν τις 
µελέτες απ’τους µηχανικούς που θα επιβλέψουν τις εργασίες. 
Επειδή η ∆ήλωση Ανάληψης είναι προσωπική, υποβάλλονται τόσες δηλώσεις όσοι και οι 
αρµόδιοι µηχανικοί του έργου. 

 

5.2.4 Προϋπολογισµός έργου 
Στο έντυπο «Σύνταξη προϋπολογισµού έργου» περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που 
αφορούν τον Προϋπολογισµό του έργου. Έτσι, εµφανίζονται τόσο τα δεδοµένα της 
«Ανάλυσης επιφανειών κατοικιών» όσο και εκείνα που δόθηκαν στον «Συµβατικό 
προϋπολογισµό έργου». 

5.2.5 ∆απάνη µελετών 
Στο έντυπο «∆απάνη µελετών» εµφανίζεται ο αντίστοιχος πίνακας «∆απάνη µελετών». 
Εµφανίζονται µόνο εκείνες οι εργασίες για τις οποίες υπολογίζονται αµοιβές. Σαν υπόµνηµα, 
παρουσιάζεται η ανάλυση του τρόπου υπολογισµού της δαπάνης µελετών, για κάθε µια 
µελέτη ξεχωριστά. 
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5.2.6 Καθορισµός αµοιβής µηχανικών 
Στο έντυπο «Καθορισµός αµοιβής µηχανικών» γίνεται η πληρέστερη αναφορά στον ακριβή 
τρόπο υπολογισµού της αµοιβής. 
Αποτελείται από δύο τµήµατα. 
Στο πρώτο τµήµα γίνεται η ανάλυση της αµοιβής. Οι πράξεις παρουσιάζονται αναλυτικά για 
κάθε αµοιβή ξεχωριστά, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος του τρόπου υπολογισµού της. 
Αναγράφονται συγκεκριµένα η κατηγορία της µελέτης, η δαπάνη της µελέτης 
(προϋπολογισµός) καθώς επίσης οι τιµές των συντελεστών κ,µ και β1.  
Αντίστοιχα δίδονται όλα τα στοιχεία για την αµοιβή σύνταξης χρονικού 
προγραµµατισµού(β2) και τευχών δηµοπράτησης (β3).  
Στην ανάλυση εµφανίζεται επίσης η αµοιβή της τοπογραφικής µελέτης. 
Στο δεύτερο τµήµα του εντύπου παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας των αµοιβών, ανά 
µελέτη και ανά µηχανικό. 
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5.2.7 Φορολογικά Ι.Κ.Α. -Σηµείωµα κατάθεσης εισφορών 
Στα έντυπα «Φορολογικών Ι.Κ.Α.» καθώς και στο «Σηµείωµα κατάθεσης» αναγράφονται το 
σύνολο των οικονοµικών υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη και των µηχανικών. (Παραδοσιακά θα 
ακούσετε συχνά να ονοµάζουν αυτά τα έντυπα «πολύχρωµο», επειδή κάποτε τα έντυπα ήταν 
χρωµατιστά.) 
Οι εισφορές αυτές θα πρέπει να πληρωθούν στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., τους ∆ήµους ή την 
Τράπεζα (Ε.Τ.Ε.). Κατά τη πληρωµή θα πρέπει να προσκοµίσετε αντίγραφα αυτών των 
εντύπων. Οι αποδείξεις που θα σας παραδώσουν οι αρµόδιες αρχές («διπλότυπα») µένουν ως 
αποδεικτικά πληρωµής στο φάκελο της Οικοδοµικής Άδειας. 
Ειδικά σε ότι αφορά το Ι.Κ.Α., η πληρωµή της προκαταβολής για τις εργοδοτικές εισφορές 
γίνεται µε προσκόµιση στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. του αντίστοιχου Πίνακα 
Ι.Κ.Α. (1,2 ή 3) και όχι µε αυτά τα σηµειώµατα. 

5.2.8 Έντυπο τράπεζας 
Το έντυπο της τράπεζας εµφανίζει την ανάλυση αµοιβών Μηχανικών. Παραδίδεται στην 
Εθνική Τράπεζα κατά την κατάθεση των αµοιβών. 

5.2.9 Πίνακες Ι.Κ.Α. 
Ο απαιτούµενος αριθµός ηµερών εργασίας (Α.Η.) εξάγεται όπως έχουµε αναφέρει, είτε µε 
αναλυτικό προϋπολογισµό, είτε µε εφαρµογή συντελεστών επί των επιφανειών του κτιρίου, 
ανάλογα µε τη χρήση τους. 
Για τον υπολογισµό των κατ’ ελάχιστον απαιτουµένων ηµερών εργασίας (µε βάση τις οποίες 
θα υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές για τα ιδιωτικά οικοδοµικοτεχνικά έργα), οι 
ιδιοκτήτες υποχρεώνονται στην υποβολή τριών πινάκων (1, 2 ή 3) όπου προβλέπονται 
αντίστοιχοι συντελεστές υπολογισµού. (Ανάλογα µε το είδος της κατασκευής απαιτείται να 
υποβληθούν οι αντίστοιχοι πίνακες). 
Τα έντυπα των πινάκων υποβάλλονται στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. και γίνεται 
ταυτόχρονα η κατάθεση της προκαταβολής. 

5.3 Τα υπόλοιπα έντυπα 
Εκτός από τα βασικά έντυπα υπάρχει µια σειρά άλλων εντύπων που θα χρησιµοποιηθούν 
κατά περίπτωση, ανάλογα δηλαδή µε το είδος και τη θέση του έργου. 
Η διαχείριση των εντύπων αυτών γίνεται από µια σελίδα του προγράµµατος που παρουσιάζει 
οµαδοποιηµένα τα 50+ έντυπα που µπορεί να κατασκευάσει το πρόγραµµα.  
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Εκτύπωση εντύπων». 
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Τα έντυπα έχουν οµαδοποιηθεί σε πέντε καρτέλες. 

 Για να δείτε ένα έντυπο µε τον κειµενογράφο «γράµµα». 

1. Τοποθετείστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’την περιγραφή του εντύπου που σας 
ενδιαφέρει. 

Θα δείτε ότι ο δροµέας του ποντικιού αλλάζει σε . 

2. Κάντε κλικ πάνω στην περιγραφή. 

Θα ανοίξει αµέσως ο κειµενογράφος µε το έντυπο που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να το 
διαβάσετε, να το διορθώσετε ή να το στείλετε για εκτύπωση. 

 Για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα έντυπα (δέσµη) και να τα επεξεργαστείτε µαζικά. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’το σύµβολο  για κάθε έντυπο που θέλετε να 
συµπεριλάβετε στη δέσµη εντύπων για µαζική επεξεργασία. 

Επιλέγοντας ένα έντυπο, το σύµβολο µετατρέπεται σε . 

Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των εντύπων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω 
απ’το εικονίδιο  που βρίσκεται στη Γραµµή ενεργειών και κάντε κλικ. 

Θα εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο διαλόγου για τις εκτυπώσεις του προγράµµατος, όπου 
µπορείτε να διαλέξετε  

• Την εντολή «Επεξεργασία», για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον εσωτερικό 
κειµενογράφο του προγράµµατος των αµοιβών «Γράµµα». 

• Την εντολή «Word» για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον επεξεργαστή κειµένου 
«Word για Windows» της Microsoft (ή οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή κειµένου που 
έχει δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων RTF). 

• Την εντολή «Εκτύπωση», για να εκτυπώσετε το έντυπο στον εκτυπωτή που επιλέξατε. 

  Επιπλέον για να γίνει πιο εύκολη η διαχείριση των εντύπων, κάνοντας κλικ στο κουµπί 
«Ενέργειες» στη γραµµή ενεργειών, εµφανίζονται οι ενέργειες «Επιλογή βασικών εντύπων» και 
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«Κατάργηση επιλογής εντύπων» µε τις οποίες µπορείτε να συντοµεύσετε την εκτέλεση της 
εργασίας επιλογής. 

 
 Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το κεφάλαιο: 

• Σε αυτό το κεφάλαιο µάθατε να «διαχειρίζεστε» τα έντυπα που 
συνοδεύουν την Οικοδοµική Άδεια. 

• Μάθατε ποια από αυτά υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση Άδειας, και 
ποια κατά περίπτωση. 

• Στη συνέχεια ασχοληθήκατε µε τα βασικά έντυπα της Άδειας. 
Πληροφορηθήκατε για το περιεχόµενό τους και τις λεπτοµέρειες της 
υποβολής τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

• Τέλος µάθατε µε ποιο τρόπο διορθώνετε ένα έντυπο. 

• ∆εν έµεινε τίποτε άλλο να πούµε για το θέµα των αµοιβών 
Μηχανικών. Αυτό που σας λείπει είναι η εµπειρία της πρώτης 
κατάθεσης φακέλου σε Πολεοδοµία. Έως τότε µπορείτε να 
εξασκείστε! 
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Στα προηγούµενα κεφάλαια είδαµε πόσο συνυφασµένες είναι οι εφαρµογές διαχείρισης 
εντύπων µε τις διαδικασίες  έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας. Η πρώτη από αυτές τις 
εφαρµογές, αφορούσε τον υπολογισµό της Αµοιβής µηχανικών. Το πρόγραµµα των αµοιβών 
συµπληρώνει η εφαρµογή «ΕΚΚΟ», που αναλαµβάνει τον προσδιορισµό του Κόστους 
Κατασκευής Οικοδοµών και τη συµπλήρωση των σχετικών εντύπων που προβλέπει η 
διαδικασία. Η υποβολή αυτών των στοιχείων στις αρµόδιες Πολεοδοµικές υπηρεσίες είναι 
υποχρεωτική για την έκδοση της Οικοδοµικής Άδειας. 
Σ’αυτό το κεφάλαιο θα µάθετε:  

• Ποιες διαδικασίες προβλέπει ο νόµος και µε ποιο τρόπο εκπληρώνονται οι απαιτήσεις 
που θέτει. 

• Πώς να υπολογίζετε το ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδοµών και να συντάσσετε 
τα σχετικά έντυπα και τους πίνακες, µε τη βοήθεια µιας εξειδικευµένης εφαρµογής 
λογισµικού. 

6.1 Γιατί χρειαζόµαστε το πρόγραµµα ΕΚΚΟ 
Ας δούµε πρώτα ποια ανάγκη καλύπτει το πρόγραµµα υπολογισµού Ελαχίστου Κόστους 
Κατασκευής Οικοδοµών (ΚΚΟ) και γιατί συνδέεται µε την διαδικασία έκδοσης της 
Οικοδοµικής Άδειας. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την κατασκευή µιας οικοδοµής.  
Ο ιδιοκτήτης µπορεί να αναθέσει σε έναν εργολάβο ή µια κατασκευαστική εταιρεία την 
εκτέλεση όλων των εργασιών και την παράδοση της κατοικίας πλήρως περατωµένης  «µε το 
κλειδί στο χέρι». Ή µπορεί να αναθέσει τις επιµέρους εργασίες σε περισσότερους 
εργολάβους, όπου ο καθένας αναλαµβάνει να εκτελέσει ένα συγκεκριµένο τµήµα του έργου 
(κατασκευή οπλισµένου σκυροδέµατος, κτισίµατα, σοβατίσµατα κλπ).  
Επίσης, µπορεί να αγοράσει ο ίδιος τα υλικά κατασκευής από προµηθευτές οικοδοµικών 
υλικών και άλλους επιτηδευµατίες (σ’αυτή τη περίπτωση οι υπεργολάβοι αναλαµβάνουν 
την εργασία «φατούρα»), ή να περιλαµβάνονται και αυτά στη τιµή εργασίας. 
Η πολιτεία, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης θέλησε να βρει έναν αντικειµενικό τρόπο 
προσδιορισµού των ακαθαρίστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει 
επιτηδευµατιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιµέρους εργασία σε ανεγειρόµενες οικοδοµές. 
Με άλλα λόγια θέλησε να «συλλάβει» φορολογητέα ύλη που αντικειµενικά να προσεγγίζει 
τον κύκλο εργασιών όλων εκείνων των επαγγελµάτων που ασχολούνται µε την κατασκευή 
οικοδοµών. 
Για να είναι όµως «αντικειµενικός» ο τρόπος προσδιορισµού του ελαχίστου Κόστος 
Κατασκευής Οικοδοµής (ΚΚΟ), θα έπρεπε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων κατασκευών από πλευράς πολυτέλειας και κόστους, ανάλογα µε τα γενικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής που ανεγείρονται. 
Για το σκοπό αυτό καθιέρωσε τη χρήση µιας σειράς εντύπων και πινάκων, µε τους οποίους 
τυποποιείται τόσο ο προσδιορισµός του ελαχίστου κόστους οικοδοµής ανάλογα µε τη θέση, 
τη χρήση και την πολυτέλεια της κατασκευής, όσο και η ανάλυση αυτού του κόστους σε 
επιµέρους εργασίες (εκσκαφές, οπλισµένο σκυρόδεµα, τοιχοποιίες κλπ). 
Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη δεν εξαντλούνται µε την υποβολή των σχετικών στοιχείων στο 
στάδιο της έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας. 
Ο ιδιοκτήτης οφείλει καθόλη τη διάρκεια του έργου να συγκεντρώνει τιµολόγια για τις 
εργασίες και τα υλικά που προµηθεύεται. Με την αποπεράτωση της οικοδοµής, υποβάλει 
στην Εφορία αντίγραφα των τιµολογίων των εργολάβων και των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. Η Εφορία κάνει σύγκριση των τιµολογίων που εκδόθηκαν µε 
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εκείνα που είχαν προσδιοριστεί αντικειµενικά κατά την έκδοση της Άδειας. Εφόσον 
διαπιστωθεί ότι το κατ’ελάχιστον κόστος κατασκευής που προσδιορίστηκε στην αρχή του 
έργου έχει καλυφθεί, χορηγεί στον ιδιοκτήτη την αντίστοιχη βεβαίωση, που του επιτρέπει 
πλέον να συνδεθεί µε τα ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας («να πάρει ρεύµα»). 
Η συµπλήρωση των εντύπων και των πινάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
έκδοση της οικοδοµικής άδειας. Υπόχρεοι για την υποβολή αυτών είναι ο ιδιοκτήτης ή η 
επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδοµών, οι οποίοι αιτούνται την έκδοση 
Οικοδοµικής Άδειας, ενώ η συµπλήρωσή τους αποτελεί υποχρέωση του µελετητή µηχανικού. 
Το πρόγραµµα του Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµών (ΕΚΚΟ) αναλαµβάνει 
λοιπόν να διεκπεραιώσει τη διαδικασία συµπλήρωσης των σχετικών εντύπων και των 
πινάκων. 

6.1.1 Σε τι διαφέρει ο Προϋπολογισµός των αµοιβών απ΄το ΕΚΚΟ. 
Στα κεφάλαια 2 έως 5 είδαµε τη διαδικασία µε την οποία προσδιορίζεται ο Συµβατικός 
Προϋπολογισµός ενός έργου. Τον Προϋπολογισµό αυτόν χρησιµοποιήσαµε στη συνέχεια για 
να υπολογίσουµε αµοιβές Μηχανικών, φορολογικά και κρατήσεις.  
Ο προϋπολογισµός του κτιρίου που προκύπτει εφαρµόζοντας τη συµβατική µέθοδο, κατά 
κανένα τρόπο δεν ανταποκρίνεται στον πραγµατικό προϋπολογισµό που είναι σαφώς 
µεγαλύτερος.  
Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται ο προϋπολογισµός του ίδιου κτιρίου, έτσι όπως 
υπολογίζεται για τις ανάγκες του προγράµµατος Αµοιβών, για τις ανάγκες του προγράµµατος 
προσδιορισµού Ελαχίστου κόστους κατασκευής και µια πρόχειρη εκτίµηση για το 
πραγµατικό κόστος µε τις τρέχουσες τιµές αγοράς. 

Εφαρµογή Προϋπολογισµός 
Αµοιβές Μηχανικών 28.483,51 
Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής 
Οικοδοµής 

122.228,80 

(Εκτίµηση µε τρέχουσες τιµές αγοράς) (300.000,00) 
 
Έτσι βλέπουµε ότι ενώ και οι δύο διαδικασίες λαβαίνουν ως αφετηρία τα ίδια µεγέθη (τις 
επιφάνειες των έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν), τα αποτελέσµατα στα οποία 
καταλήγουν αποκλίνουν σηµαντικά. Και στις δυο περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια 
αντικειµενικής προσέγγισης του προϋπολογισµού ενός έργου, αλλά το τι είναι 
«αντικειµενικό» σε κάθε περίπτωση καθορίζεται σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο στόχο.  

6.2 Η διαδικασία υπολογισµού του Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής 
Σύµφωνα µε τον νόµο, οι διαδικασίες πραγµατοποιούνται σε δύο στάδια:  
 Α. Στάδιο Έκδοσης Οικοδοµικής Άδειας 
 Β. Τελικό Στάδιο (Σύνδεση µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, ∆ΕΗ κ.ο.κ.) 
Οι διαδικασίες του πρώτου σταδίου αποσκοπούν στον αντικειµενικό προσδιορισµό του 
Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµών.   
Το Κόστος Κατασκευής Οικοδοµών προσδιορίζεται αφού ληφθούν υπόψη η θέση, το 
µέγεθος, και η χρήση του έργου. 
Με τις διαδικασίες του δεύτερου σταδίου, αντίθετα, προσδιορίζεται το πραγµατικό κόστος 
της οικοδοµής, µε βάση τα τιµολόγια εργασιών και υλικών, τα οποία συγκεντρώνει ο 
ιδιοκτήτης και κύριος του έργου.  

Το πραγµατικό κόστος συσχετίζεται στη συνέχεια µε το αντικειµενικό, και εάν 
προκύψουν αρνητικές διαφορές («ανοίγµατα»), επιβάλλονται ανάλογα 
πρόστιµα. 
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6.2.1 Στάδιο Α’: Κατάθεση Οικοδοµικής Άδειας 
ΣΤΑ∆ΙΟ Α': ΚΑΤΑΘΕΣΗ Α∆ΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία Ιδιοκτήτη
Στοιχεία Έργου
Τιµή Ζώνης

Κατηγορία κτιρίου

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΚΟ

Μέγεθος  οικοδοµής
Συντελεστής όψεων
Συντ.αυξοµείωσης

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες

 
Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται το ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδοµής λαµβάνοντας 
υπόψη το είδος, τη θέση και το µέγεθος της νέας οικοδοµής. Επίσης συνυποβάλλεται ο 
«Αρχικός Πίνακας» µε τα χιλιοστά συµµετοχής των επιµέρους εργασιών στο συνολικό 
κόστος.  
Συγκεκριµένα υποβάλλονται δύο έντυπα  (ξεχωριστή σειρά για κάθε κατηγορία χρήσης):  

• Έντυπο προσδιορισµού Ελαχίστου κόστους οικοδοµής.  

• Έντυπο Ανάλυσης κόστους στις επιµέρους εργασίες.  

Η υποβολή των παραπάνω εντύπων στην Εφορία είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο πληρότητας φακέλου καθώς και αναγκαία προϋπόθεση έγκρισης αναθεώρησης. Τα 
στοιχεία αυτά  λαµβάνονται πλέον  ως βάση για τον προσδιορισµό των ελαχίστων 
ακαθάριστων εσόδων εργολάβων, επιτηδευµατιών κλπ  
Στη διαδικασία προσδιορισµού του ελαχίστου κόστους υπεισέρχονται  οι παρακάτω έννοιες: 

Ως Καθαρό Κόστος Κατασκευής Οικοδοµής (ΚΚΟ) εννοείται µε τις νέες διατάξεις το 
κόστος που περιλαµβάνει την αξία αγοράς των υλικών µε το Φ.Π.Α. (όταν δεν 
εκπίπτει ως φόρος εισροών) και την αµοιβή εργασίας, η οποία προσφέρεται απευθείας 
ή µέσω υπεργολάβου, χωρίς ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές.  Το ΚΚΟ υπολογίζεται 
µε τρόπο αντικειµενικό, αφού προκύπτει ως γινόµενο του Κόστους Εκκίνησης (ΚΕ) 
για τη συγκεκριµένη κατηγορία οικοδοµής επί το Μέγεθος της οικοδοµής (ΜΟ) και 
επί τους αντίστοιχους συντελεστές αυξοµείωσης (ΣΑ) που επηρεάζουν ανάλογα τη 
τελική διαµόρφωση του ΚΚΟ: 

Ως Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ) ορίζεται το καθαρό κόστος κατασκευής ανά τετραγ.µέτρο, 
όπως αυτό καθορίζεται κατά κατηγορία οικοδοµής (χρήση). Η απόφαση διακρίνει 
οκτώ κατηγορίες (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η) ανάλογα µε τη χρήση που προβλέπεται για την 
οικοδοµή. 

Πίνακας κατηγοριών 

Κατηγορία κτιρίου Χρήση Έντυπο 
α Κτίρια µε χρήση την κατοικία, πλην 

µονοκατοικιών 
Έντυπο Α 

β Μονοκατοικίες Έντυπο Β 
γ Κτίρια Γραφείων - Καταστηµάτων Έντυπο Γ 
δ Σταθµοί αυτοκινήτων - Βιοµηχανικά και 

Βιοτεχνικά κτίρια 
ε Γεωργικά και Κτηνοτροφικά κτίρια – Αποθήκες 

Έντυπο ∆ 
 

στ Για τα κτίρια Ξενοδοχείων - Νοσηλευτηρίων Έντυπο Ε 
ζ Για τα κτίρια των εκπαιδευτηρίων  
η Μουσεία και λοιπά µη κατονοµαζόµενα κτίρια 

που δεν µπορούν να υπαχθούν στις 
προηγούµενες κατηγορίες 

Έντυπο ΣΤ 
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 Σε περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερες από µία χρήσεις (λ.χ. κτίριο 
διαµερισµάτων και γραφείων), το ελάχιστο κόστος (ΚΚΟ) υπολογίζεται 
ανεξάρτητα για ΚΑΘΕ προβλεπόµενη χρήση.  
Το Μέγεθος οικοδοµής (ΜΟ) προκύπτει γενικά ως άθροισµα των επιφανειών των 
κυρίων χώρων της οικοδοµής και των βοηθητικών χώρων (αναγοµένων σε 
ισοδύναµους κύριους χώρους), αφού πολλαπλασιαστούν επί τους συντελεστές 
αναγωγής βοηθητικών χώρων (ΣΑΒ). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από 
µία χρήσεις, προκύπτει ένα θέµα µε εκείνους τους χώρους για τους οποίους δεν 
τεκµαίρεται η µία ή η άλλη χρήση, χρησιµοποιούνται δηλαδή από κοινού ή 
αδιακρίτως. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιφάνειες των κοινών χώρων επιµερίζονται 
αναλογικά στις διάφορες κατηγορίες χρήσεων. Καθώς για κάθε χρήση υπολογίζεται 
ανεξάρτητα το ΚΚΟ, κάθε χρήση έχει το δικό της µέγεθος οικοδοµής. 

Οι Συντελεστές αυξοµείωσης (ΣΑ) τέλος, εξαρτώνται από διάφορα χαρακτηριστικά της 
οικοδοµής όπως το µέγεθος (ΣΜ), τον αριθµό των όψεων (ΣΟ), το βαθµό πολυτέλειας 
(ΣΠ) κ.λ.π. Για τον προσδιορισµό των αντίστοιχων συντελεστών  ισχύουν 
διαφορετικά κριτήρια, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται η οικοδοµή 
από άποψη χρήσης (κατοικίες, γραφεία κλπ), την τιµή ζώνης της περιοχής και το 
περιφερειακό διαµέρισµα στο οποίο ανήκει. 

Σχηµατικά, οι παράµετροι που συµµετέχουν στον προσδιορισµό του ελαχίστου κόστους είναι 
οι εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΨΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
µΤΖ Περιφ.∆ιαµερίσµατος

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΕ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΥΞΟΜΕΩΣΗΣ (ΣΑ)

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ (ΜΟ)

(ΚΚΟ) = (ΚΕ) x (ΣΑ) x (ΜΟ)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΚΟ)

 
Αφού προσδιοριστεί το ΚΚΟ, µε τη συµπλήρωση των καταλλήλων εντύπων, καθορίζεται στη 
συνέχεια το κόστος των επιµέρους εργασιών µε τη συµπλήρωση του «Αρχικού Πίνακα» 
ποσοστών.  
Συγκεκριµένα, ο µηχανικός συµπληρώνει τα ποσοστά (σε χιλιοστά) για εργασίες για τις 
οποίες λόγω της φύσης τους δεν είναι εφικτός ο προκαθορισµός τους (π.χ. εκσκαφές), όπως 
επίσης πρόσθετες εργασίες που αφορούν το συγκεκριµένο έργο. Στη συνέχεια γίνονται οι 
κατάλληλες προσαρµογές, ώστε το σύνολο των ποσοστών όλων των εργασιών να «βγαίνει» 
1.000.  
Το κόστος των επιµέρους εργασιών προκύπτει µε τον πολλαπλασιασµό των χιλιοστών που 
αναλογούν για κάθε εργασία, επί το ελάχιστο κόστος οικοδοµής (ΚΚΟ).  
Έτσι, εάν το κόστος κατασκευής έχει προσδιοριστεί στα 120.000,00 € και το ποσοστό 
κατασκευής τοιχοποιίας είναι 50 τοις χιλίοις, τότε η δαπάνη εργασίας τοιχοποιίας ανέρχεται 
σε: 
120.000,00 x 50/1.000 = 6.000,00 € 
Ο Αρχικός Πίνακας συντάσσεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία χρήσης. Ο κατά το δυνατόν 
ακριβής και ρεαλιστικός προσδιορισµός των ποσοστών των επιµέρους εργασιών είναι µια 
σηµαντική εργασία, αφού επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την οικονοµική πορεία του έργου. Τα 
στοιχεία του Αρχικού Πίνακα αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, τη βάση για τον έλεγχο, 
κατά την αποπεράτωση του έργου, των οικονοµικών πεπραγµένων του έργου.  
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6.2.2 Στάδιο Β’: Αποπεράτωση της κατασκευής 
ΣΤΑ∆ΙΟ Β': ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Εργασιών
Υλικών

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αρχικός πίνακας
Παραστατικά
Ανοίγµατα

∆ΗΛΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες
Εργολάβοι
Προµηθευτές

 

Κατά την αποπεράτωση της κατασκευής ή τµήµατος αυτής και πριν τη σύνδεση της 
οικοδοµής µε τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας 
εισοδήµατος του κύριου του έργου, δήλωση µε το ΚΚΟ και τον «Τελικό Πίνακα» ποσοστών 
συµµετοχής των επιµέρους εργασιών. Εάν δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοση της 
οικοδοµικής άδειας, το ΚΚΟ είναι το αυτό µε εκείνο που προσδιορίστηκε στο πρώτο στάδιο. 

Στον «Τελικό πίνακα» ενσωµατώνονται στοιχεία από τον «Αρχικό πίνακα», ενδεχοµένως 
(και υπό όρους) µε κάποιες µεταβολές των αρχικών ποσοστών, και το πραγµατικό κόστος 
ανά εργασία, όπως αυτό προκύπτει από τα τιµολόγια εργασίας και υλικών.   

Συγκεκριµένα  στον τελικό πίνακα παρουσιάζονται:  

• Τα  ποσοστά που  οριστικά εφαρµόζονται επί του ΚΚΟ, και που κατά τεκµήριο είναι 
ίδια µε αυτά που υπολογίστηκαν στον «Αρχικό Πίνακα». Σε περίπτωση που 
χρησιµοποιούνται  διαφορετικά ποσοστά, θα πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση των 
αποκλίσεων και πάντως ο πίνακας να είναι ισοσκελισµένος.  

• Τα ποσά ανά εργασία που δικαιολογούνται µε παραστατικά υλικών, µεταφορών, 
εργασίας, δηλαδή τιµολόγια υλικών, µεταφορικών µέσων, φατούρας, µισθώσεως 
µηχανηµάτων και φατούρας.   

Από τον συσχετισµό των ανωτέρω, εάν προκύψουν διαφορές µεταξύ αντικειµενικού και 
πραγµατικού κόστους (άνοιγµα), επιβάλλονται ανάλογα πρόστιµα. 
Σχηµατικά, τα στοιχεία που διαµορφώνουν τον τελικό πίνακα  έχουν ως εξής: 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΚΟ)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

∆ΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 

Στον τελικό (ή προσωρινό) πίνακα επισυνάπτεται η «∆ήλωση Εργασιών» που έγιναν στην 
οικοδοµή, µε βάση τα συγκεντρωθέντα τιµολόγια. Οι δηλώσεις αυτές οφείλουν να αναφέρουν 
τα ποσά των τιµολογίων που εκδόθηκαν, ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και Α.Φ.Μ. εργολάβων, 
υπεργολάβων, προµηθευτών και λοιπών επιτηδευµατιών. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν το 
πραγµατικό κόστος της κατασκευής.  

6.3 Εκκίνηση προγράµµατος 
Για να εκκινήσετε το πρόγραµµα «ΕΚΚΟ». 

4. Κάντε κλικ στο κουµπί «Έναρξη» («Start») και στη συνέχεια τοποθετήστε το δείκτη του 
ποντικιού στην επιλογή «Προγράµµατα» («Programs”). 

Εµφανίζεται το µενού «Προγράµµατα» 

5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην οµάδα Πόλη για Windows. 
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6. Κάντε κλικ στο πρόγραµµα «EKKO» για να ξεκινήσετε το πρόγραµµα που διαπραγµατεύεται 
τον Υπολογισµό ελαχίστου κόστους κατασκευής. 

Το πρώτο πράγµα που βλέπετε είναι ο χώρος εργασίας της εφαρµογής: 

 
Το παράδειγµά µας 
Κατά τη διάρκεια αυτού του µαθήµατος θα «προσδιορίσετε» το ελάχιστο 
κόστος κατασκευής για την περίπτωση του παραδείγµατος που ξεκινήσατε για 
τις Αµοιβές.  

Τα κυριότερα «πρόσθετα» στοιχεία του παραδείγµατος είναι τα ακόλουθα 
(όσα δεν αναφέρονται µπορείτε να τα αντλήσετε από τις εικόνες αυτού του 
βιβλίου). 

Τιµή ζώνης = 320,00 € 

Περιφέρεια = Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 

Φέρων οργανισµός από οπλισµένο σκυρόδεµα 

Αριθµός όψεων = 2 

Μας ενδιαφέρει ο προσδιορισµός του ελαχίστου κόστους κατασκευής ενός 
έργου µε τίτλο «Νέα διώροφη οικοδοµή µε υπόγειο και πιλοτή». 

Ζητείται η σύνταξη των σχετικών εντύπων ελαχίστου κόστους κατασκευής 
και του «Αρχικού πίνακα». 

6.4 Επιλογή αρχείου άδειας 
Θα ξεκινήσετε εποµένως αµέσως µε την εντολή «Κύριος πίνακας επιλογών» «Αρχείο 
Άδειας». Στην οθόνη σας θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «∆ιαχειριστής προγράµµατος 
ΕΚΚΟ». Στο αριστερό πλαίσιο του παραθύρου εµφανίζεται ένας πίνακας επιλογών µε 
ενέργειες διαχείρισης που αφορούν τους φακέλους και τις µελέτες. Στο δεξιό πλαίσιο του 
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παραθύρου εµφανίζεται µια δοµή δέντρου µε την ιεραρχία των φακέλων και των µελετών 
σας. Σε κάθε φάκελο µπορεί να αντιστοιχούν µια ή περισσότερες µελέτες. 

 
Αναζητήστε στη δοµή δέντρου τον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ». Στον φάκελο 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» αποθηκεύουµε όλες τις µελέτες εξάσκησης αυτού του βιβλίου. 

Στο παράδειγµα που εξετάζουµε, υποθέτουµε ότι ο φάκελος 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» έχει ήδη δηµιουργηθεί. Αυτό που θέλουµε να κάνουµε 
τώρα είναι να δηµιουργήσουµε µια νέα µελέτη που θα υπολογίζει το ελάχιστο 
κόστος κατασκευής. Τη µελέτη αυτή θα την τοποθετήσουµε στον ίδιο φάκελο 
(«Παραδείγµατα_Ευρώ») στον οποίο εντάξαµε την αντίστοιχη µελέτη που 
αφορούσε τη µελέτη αµοιβής Μηχανικών. 

Μελέτες που αφορούν την ίδια οικοδοµική άδεια µπαίνουν στον ίδιο 
φάκελο. 

 

 Για να δηµιουργήσετε µια νέα µελέτη σε ένα φάκελο που υπάρχει. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ) 
στη δοµή δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στο πεδίο «Φάκελος» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου που επιλέξατε. 

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών  «Μελέτες»  «∆ηµιουργία 
µελέτης». 

5. Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου «Ενέργειες: ∆ηµιουργία µελέτης ΕΚΚΟ”. 

 
Στο πεδίο «Όνοµα φακέλου» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ). 

4. Συµπληρώστε στο πεδίο «Τίτλος µελέτης» τον τίτλο της µελέτης (=Νέα οικοδοµή).  

5. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

 



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

122

Εάν  η µελέτη υπήρχε, θα ακολουθούσατε την παρακάτω διαδικασία, για να την ανακτήσετε: 
 Για να ανακτήσετε µια µελέτη που υπάρχει. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου ή της µελέτης στη δοµή 
δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στα πεδία «Φάκελος» και «Μελέτη» αντίστοιχα εµφανίζονται το όνοµα του φακέλου και της 
µελέτης που επιλέξατε. 

3. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

 

Παρατηρήστε ότι ξεκινώντας τη µελέτη, ο τίτλος του επιλεγµένου φακέλου  και της 
τρέχουσας µελέτης  εµφανίζεται στις αντίστοιχες λεζάντες της γραµµής 
διαχείρισης.  

6.5 ∆εδοµένα µελέτης 
Έχοντας επιλέξει την τρέχουσα µελέτη, µπορείτε πλέον να ξεκινήσετε την επεξεργασία της.  
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας µιας µελέτης αρχίζει µε την εισαγωγή δεδοµένων.  

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για την εισαγωγή των δεδοµένων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2. Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «∆εδοµένα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 

 

6.5.1 Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων». 

 
Ένα απ’τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα του «ηλεκτρονικού γραφείου» είναι η δυνατότητα να 
αξιοποιούµε τις υπάρχουσες πληροφορίες µε πολλούς τρόπους. Απ’τη στιγµή που 
περιγράψατε πολλά απ’τα στοιχεία της οικοδοµής κατά τον υπολογισµό των αµοιβών, δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να µην εκµεταλλευτείτε την επεξεργασία που έγινε. Εξάλλου και τα 
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δύο προγράµµατα (των αµοιβών και του ελαχίστου κόστους) έχουν κοινό σηµείο αφετηρίας 
των υπολογισµών, τις επιφάνειες (εµβαδά) της οικοδοµής που πρόκειται να κατασκευαστούν. 

Φυσικά, έχετε πάντα τη ευχέρεια να δουλέψετε αυτόνοµα το πρόγραµµα του 
ελαχίστου κόστους, χωρίς να χρειαστεί να υπολογίσετε πρώτα τις αµοιβές. 

 

 Για να µεταφέρετε δεδοµένα από το πρόγραµµα των αµοιβών. 

1. Κάντε κλικ στην εντολή «Επιλογή αρχείου από Civil» (το πρόγραµµα των Αµοιβών). 

Θα εµφανιστεί το γνώριµο πια σε σας παράθυρο διαλόγου µε τον διαχειριστή µελετών της 
εφαρµογής των αµοιβών Μηχανικών. 

 
2. Επιλέξτε µε το δείκτη του ποντικιού στη δοµή δέντρου µε τους φακέλους και τις µελέτες την 

µελέτη «Νέα οικοδοµή» που βρίσκεται στον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ». 

3. Κάντε κλικ στην εντολή «ΟΚ». 

Το όνοµα της µελέτης µεταφέρεται στο πεδίο «αρχείο CiViL» 

4. Κάντε κλικ στην εντολή «Μεταφορά δεδοµένων από το Civil στο ΕΚΚΟ». 

Θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας το ακόλουθο µήνυµα: 

 
Απαντήστε «Ναι» («Yes»), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία: 

 
Τα στοιχεία που µεταφέρονται µε την παραπάνω διαδικασία είναι: 

• Στοιχεία επιφανειών (εµβαδά, χρήσεις). 

• Στοιχεία Ιδιοκτήτη. 

• Στοιχεία Έργου. 
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6.5.2 Γενικά στοιχεία κτιρίου. 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Γενικά στοιχεία κτιρίου». 

 
Τα στοιχεία αυτής της σελίδας κατανέµονται σε 4 «ζώνες» δεδοµένων. ∆εν θα ασχοληθούµε 
µε τα στοιχεία των 3 πρώτων (Ηµεροµηνία, Έργο κ.ο.κ.) αφού πρέπει ήδη να είστε σε θέση 
να αναγνωρίσετε τον τρόπο που πρέπει να συµπληρωθούν τα αντίστοιχα πεδία. 
Στην τελευταία ζώνη εµφανίζονται πέντε πεδία, τη χρήση των οποίων θα επεξηγήσουµε 
ευθύς αµέσως. 

 Τιµή ζώνης (ΤΖ). 
Η τιµή ζώνης που δίνει η εφορία για τη συγκεκριµένη περιοχή που πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο, έτσι όπως 
ορίζεται στο σύστηµα Αντικειµενικών Αξιών Ακινήτων(ΑΑΑ). 

 Μέση τιµή ζώνης περιφέρειας (µΤΖ). 
Η µέση Τιµή Ζώνης περιφέρειας είναι ο µέσος αριθµητικός όρος του συνόλου των ΤΖ των ζωνών που 
περιλαµβάνονται στην Περιφέρεια. Ειδικά για την Αττική, η µΤΖ  της περιφέρειας αναφέρεται στο οικείο 
Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα (Αθηνών και Πειραιώς), ή Νοµαρχία (Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής). 

 Για να επιλέξετε την περιφέρεια στην οποία ανήκει το έργο σας. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο «Μέση Τιµή 
Ζώνης περιφέρειας», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις τιµές αφετηρίας ανά Περιφερειακό ∆ιαµέρισµα της χώρας: 

 
5. Επιλέξτε απ’τη λίστα το Περιφερειακό διαµέρισµα που σας ενδιαφέρει. 

6. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή του περιφερειακού διαµερίσµατος µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

7. Εναλλακτικά, µπορείτε να κάνετε κλικ στο  για αποδοχή ή  για ακύρωση.  

 

 Φέρων οργανισµός κτιρίου. 
Επειδή στον αρχικό πίνακα 3 υπάρχουν διαφορετικά αρχικά ποσοστά, ανάλογα µε τον τύπο κατασκευής του 
φέροντα οργανισµού των αντίστοιχων κτιρίων (αποθήκες - σταθµοί αυτοκινήτων - γεωργοκτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις - βιοµηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια) χρειάζεται να δηλώσετε τον τρόπο κατασκευής του φέροντος 
οργανισµού. 
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 Για να επιλέξετε το τρόπο κατασκευής του φέροντος οργανισµού του κτιρίου στην οποία ανήκει το 
έργο σας. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο  «Φέρων 
οργανισµός κτιρίου», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την επιλογή που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

 Αριθµός όψεων. 
Σαν αριθµό όψεων λαµβάνετε τον αριθµό των δρόµων ή των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες κ.λ.π.) µε τους 
οποίους συνορεύει το κτίριο (και όχι τις πραγµατικές όψεις του). 

 Για να επιλέξετε το τρόπο κατασκευής του φέροντος οργανισµού του κτιρίου στην οποία ανήκει το 
έργο σας. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο «Αριθµός 
όψεων», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την επιλογή που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

 Εντός ζώνης τριών χιλιοµέτρων. 
 Αν η οικοδοµή βρίσκεται σε περιοχή που δεν έχει Τιµή Ζώνης, τότε βάζετε την Τιµή Ζώνης της πλησιέστερης 
µέχρι 3 χιλ. περιοχής, αν βέβαια υπάρχει. 

 Για να καθορίσετε αν το έργο σας είναι εντός ζώνης 3 χιλ.  

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο «Εντός 
ζώνης 3 χιλ.», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την επιλογή που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

6.5.3 Περιγραφή οικοδοµής. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Περιγραφή οικοδοµής». 
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Στον πίνακα αυτό γίνεται η εισαγωγή των επιφανειών σε µ² κάθε χώρου (κύριου ή 
βοηθητικού) στην αντίστοιχη στήλη. 
Προσέξτε ότι ο πίνακας έχει δύο διαστάσεις: 

• Στη πρώτη διάσταση (σειρές) καλύπτεται η κατηγορία του κτιρίου (πολυκατοικίες, 
µονοκατοικίες κ.ο.κ.) 

• Στη δεύτερη διάσταση (στήλες) διακρίνονται οι χώροι ως προς τη χρήση τους ( Κύριος 
χώρος, πιλοτή κ.ο.κ.).  

Προσοχή! Σε αντίθεση µε τις αµοιβές Μηχανικών, στην περίπτωση του υπολογισµού του 
Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµών οι ηµιυπαίθριοι χώροι δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Στη περίπτωση του παραδείγµατός µας δεν απαιτείται καµιά άλλη επέµβαση 
από µέρους σας στον πίνακα «Περιγραφή οικοδοµής». Όλες οι επιφάνειες 
έχουν σωστά µεταφερθεί στη σειρά «Πολυκατοικίες» και κατανεµηθεί 
αντίστοιχα µε τη χρήση τους.  

Στην τελευταία γραµµή εµφανίζονται τα αθροίσµατα των στηλών για να διευκολύνεται η 
επαλήθευση των στοιχείων. 

Περιγραφή οικοδοµής. 
Στα κτίρια όπου προβλέπονται περισσότερες από µια χρήσεις (∆ιαµερίσµατα + γραφεία), 
συµπληρώνουµε κανονικά τις αντίστοιχες γραµµές (#1 Πολυκατοικίες, #3 Γραφεία) µε τις 
επιφάνειες των κύριων χώρων.  
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µία χρήσεις, προκύπτει ένα θέµα µε τους 
βοηθητικούς χώρους, όταν δεν «τεκµαίρεται» η µία ή η άλλη χρήση, γίνεται εποµένως κοινή 
χρήση τους (π.χ. Μηχανοστάσιο / Λεβητοστάσιο). Οι επιφάνειες αυτών των χώρων 
επιµερίζονται αναλογικά στις διάφορες κατηγορίες χρήσεων. 

Ειδικά αν δώσετε κάποια επιφάνεια στη γραµµή των ΣΥΝΟΛΩΝ και σε στήλη 
βοηθητικού χώρου (αφού έχετε πρώτα περιγράψει τους κύριους χώρους), τότε 
το πρόγραµµα κάνει κατανοµή της επιφάνειας αυτής µε βάση τους κύριους 
χώρους. 
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Ας δούµε αναλυτικά τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε για να γίνει αυτόµατα ο 
επιµερισµός των επιφανειών των κοινόχρηστων βοηθητικών χώρων (για τους οποίους δεν 
τεκµαίρεται η χρήση τους). 

1. Στον προηγούµενο πίνακα προσθέστε στη γραµµή #3 την επιφάνεια των γραφείων (έστω 
120,00 µ²). 

2. Στη συνέχεια, στη τελευταία σειρά του πίνακα («σύνολα») στη στήλη «Μηχανοστάσιο / 
Λεβητοστάσιο» συµπληρώστε την επιφάνεια του (έστω 100,00 µ²). 

Παρατηρήστε πώς έγινε αυτόµατα η κατανοµή του χώρου αναλογικά στις δύο χρήσεις 
(81,72 µ² για τα διαµερίσµατα + 18,28 µ² για τα γραφεία = 100,00 µ²) 

Για να συνεχίσουµε το παράδειγµά µας, σβήστε τώρα τις εγγραφές που κάνατε 
και αφορούν τα γραφεία και το λεβητοστάσιο αντίστοιχα. 

6.5.4 Αρχικές τιµές 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αρχικές τιµές». 

 
Στην οθόνη αυτή εµφανίζεται το Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ) που αντιστοιχεί για κάθε µια 
κατηγορία κτιρίου. ∆εν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτε σ’αυτή την οθόνη, εκτός αν 
ανακοινωθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες διαφορετικές τιµές εκκίνησης.  

6.6 Αποτελέσµατα µελέτης 
Στο στάδιο αυτό µπορείτε να διαβάσετε τα πρώτα αποτελέσµατα της µελέτης.  

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές στα «Αποτελέσµατα». 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2. Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «Αποτελέσµατα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «Αποτελέσµατα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 
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6.6.1 Συνοπτικά αποτελέσµατα 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Αποτελέσµατα»  «Συνοπτικά αποτελέσµατα». 

 
Στον πίνακα αυτό γίνεται ο υπολογισµός του ελαχίστου κόστους κατασκευής ανά χρήση 
καθώς και το συνολικό Κ.Κ.Ο. του κτιρίου.  
Το «Μέγεθος Οικοδοµής» προκύπτει έπειτα απ’την αναγωγή των επιφανειών βοηθητικών 
χώρων σε επιφάνειες χώρων κύριας χρήσης (κατά συνέπεια δεν είναι απαραίτητο να 
ταυτίζεται µε τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου). 
Συγκεκριµένα, λαµβάνονται υπόψη οι συντελεστές και οι παράµετροι που καθορίστηκαν µε 
τη διαδικασία που προηγήθηκε, όπως: 

• Το κόστος εκκίνησης. 

• Το «ανοιγµένο» µέγεθος οικοδοµής. 

• Ο συντελεστής µεγέθους. 

• Ο συντελεστής όψεων. 

• Ο συντελεστής πολυτέλειας. 

Εάν σε αυτό το στάδιο («Αποτελέσµατα») εντοπίσετε σφάλµατα ή 
παραλήψεις, θα πρέπει να επιστρέψετε στο προηγούµενο στάδιο της 
επεξεργασίας («∆εδοµένα») και να κάνετε οποιεσδήποτε διορθώσεις και 
συµπληρώσεις απαιτούνται. 

6.7 Πίνακες 
Αφού προσδιοριστεί το ΚΚΟ ανά χρήση, καθορίζεται στη συνέχεια το κόστος των επιµέρους 
εργασιών, µε τη συµπλήρωση του «Αρχικού Πίνακα» ποσοστών.  

Με τη σύνταξη του «Αρχικού πίνακα» γίνεται κατανοµή του Κόστους 
Κατασκευής Οικοδοµής (όπως αυτό προσδιορίστηκε αντικειµενικά), σε 
επιµέρους εργασίες. 

Συγκεκριµένα, ο µηχανικός προσδιορίζει τη συµµετοχή κάθε µιας εργασίας, σε 
χιλιοστά, στο συνολικό κόστος κατασκευής.  

Προβλέπεται η συµπλήρωση ενός τουλάχιστον πίνακα, ανάλογα µε τη χρήση (χρήσεις) του 
κτιρίου: 
Έντυπο αρχικού πίνακα Χρήση 
Αρχικός πίνακας 1 Κατοικίες 
Αρχικός πίνακας 2 Γραφεία-καταστήµατα 
Αρχικός πίνακας 3 Σταθµοί αυτοκινήτων – Γεωργ./Κτηνοτρ. – 

Αποθήκες – Βιοµηχ./Βιοτεχνικά κτίρια 
Αρχικός πίνακας 4 Ξενοδοχεία – Νοσηλ./Εκπαιδ. Κλπ. 
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6.7.1 Αρχικός πίνακας 1,2,3,4 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «Πίνακες»  «Αρχικός πίνακας 1».  

 
Ο αρχικός πίνακας 1 αναφέρεται σε κτίρια κατοικιών (πολυκατοικίες - µονοκατοικίες). 
Στη στήλη [1] αναγράφεται ο κωδικός της εργασίας. Ο κωδικός αυτός χαρακτηρίζει την κάθε 
εργασία και χρειάζεται, για να µπορεί το πρόγραµµα να συγχωνεύσει οµοειδείς εργασίες 
(όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός «Αρχικοί πίνακες»). 
Στη στήλη [2] αναγράφεται η περιγραφή εργασίας. Εάν κάποια εργασία δεν εµφανίζεται 
στον πίνακα, µπορείτε να την προσθέσετε στο τέλος. 
Στη στήλη [3] ενδεικτικό ποσοστό αναγράφονται τα ενδεικτικά χιλιοστά της κάθε εργασίας.  

Προσοχή! Τα ποσοστά αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
και έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα. 

Στη στήλη [4] αναγράφεται η εκτίµηση µηχανικού για τα χιλιοστά που αναλογούν σε κάθε 
εργασία. Εδώ πρέπει να γράψετε, δίπλα σε κάθε εργασία η οποία υπάρχει στο συγκεκριµένο 
έργο, τα χιλιοστά επί του συνολικού κόστους κατασκευής οικοδοµής (Κ.Κ.Ο.) που εκτιµάτε 
ότι αντιστοιχούν σ' αυτήν. Η εκτίµησή σας αυτή θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο ιδιοκτήτης 
να είναι σε θέση να συγκεντρώσει τα αντίστοιχα τιµολόγια κατά την κατασκευή του έργου.  

Για να είναι σωστή η σύνταξη του «Αρχικού πίνακα» θα πρέπει στη στήλη 
«εκτίµηση µηχανικού» το άθροισµα των χιλιοστών να είναι 1.000, καθώς 
επίσης και το σύνολο στη στήλη «κόστος εργασίας» να είναι ίσο µε το ΚΚΟ.  

Το άθροισµα των χιλιοστών της στήλης αυτής, όπως ήδη προαναφέραµε, πρέπει να είναι 
1.000 (ο πίνακας να είναι «ισοσκελισµένος»).  
Ας δούµε ποια βήµατα θα ακολουθήσετε για να «ισοσκελίσετε» τον πίνακα. 

 Για να ισοσκελίσετε τον «Αρχικό πίνακα». 

1. Συµπληρώστε πρώτα την εκτίµηση του µηχανικού [4] για όσες εργασίες δεν αναγράφεται 
ποσοστό π.χ. Εκσκαφές = 200. 

Ο πίνακας θα εµφανίζεται ως εξής: 
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Παρατηρήστε ότι το άθροισµα της στήλης [4] από 690 έγινε 890. Για να είναι σωστή η 
κατανοµή θα πρέπει να γίνει 1.000.  

2. Κάντε κλικ στην εντολή «Γραµµής ενεργειών»  «Επίλυση».  

 
Παρατηρήστε ότι το άθροισµα της στήλης [4] έγινε 1.000 ενώ τα ποσοστά εκτίµησης 
µηχανικού κατανεµήθηκαν µε τέτοιο τρόπο (αναλογικά), ώστε να προκύπτει αυτό το 
άθροισµα. 

Η στήλη [5] προβλεπόµενο κόστος έχει βοηθητικό ρόλο. Η χρησιµότητά της είναι ότι 
µπορείτε για κάποια εργασία να δώσετε απευθείας το κόστος της (σε €.) και το πρόγραµµα να 
υπολογίσει τα χιλιοστά που θα έπρεπε να είχατε δώσετε στη στήλη «εκτίµηση µηχανικού», για 
να προκύψει το συγκεκριµένο κόστος. Αφού το πρόγραµµα υπολογίσει το ποσοστό, το 
γράφει στη στήλη «εκτίµηση µηχανικού» και στη συνέχεια το διαγράφει απ’ την παρούσα 
στήλη. 
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Τέλος στη στήλη [6] κόστος εργασίας (στην οποία δεν µπορείτε να επέµβετε), περιέχει το 
κόστος της κάθε εργασίας που προκύπτει από το γινόµενο της στήλης [3] επί το ΚΚΟ δια 
1.000.  
Η εργασία που περιγράψαµε για τον «Αρχικό πίνακα 1» επαναλαµβάνεται πανοµοιότυπα και 
για τους πίνακες 2,3,4. Οι διαφορές µεταξύ των πινάκων 1,2,3,4 εντοπίζονται στις εργασίες 
που αναφέρονται ανά χρήση και στα ενδεικτικά ποσοστά που αναλογούν σε αυτές τις 
εργασίες. 

6.7.2 Τελικός πίνακας 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «Πίνακες»  «Τελικός πίνακας».  

 
Με την αποπεράτωση της κατασκευής ή τµήµατος αυτής, και πριν τη σύνδεση της οικοδοµής µε τα 
δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του ιδιοκτήτη, 
δήλωση µε το ΚΚΟ και τον «Τελικό Πίνακα» ποσοστών συµµετοχής των επιµέρους εργασιών.  

Στον «Τελικό πίνακα» τα στοιχεία αντλούνται απ’ τα τιµολόγια εργασιών και υλικών που 
συγκέντρωσε ο ιδιοκτήτης κατά την κατασκευή του έργου. 

Σε περίπτωση που η δήλωση αφορά τµήµα του έργου (π.χ. αποπεράτωση του ισογείου και του πρώτου 
ορόφου), ο πίνακας δεν ονοµάζεται «Τελικός» αλλά «Προσωρινός». 

 Είδος πίνακα 
Επιλέγετε τι είδους πίνακα θα υποβάλλετε. 

 Για να καθορίσετε το είδος του πίνακα (τελικό ή προσωρινό) . 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο «Είδος 
πίνακα», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές: 

 
4. Επιλέξτε απ’τη λίστα την επιλογή που σας ενδιαφέρει. 

5. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

 Ηµεροµηνία 
Η ηµεροµηνία υποβολής του τελικού ή του προσωρινού πίνακα. 

 Περιγραφή 
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Συµπληρώνετε (προαιρετικά) τη δική σας περιγραφή σχετικά µε τον πίνακα. Η περιγραφή αυτή εµφανίζεται ως 
τίτλος στο έντυπο του τελικού πίνακα. 

 Αρχικός πίνακας 1 

 Αρχικός πίνακας 2 

 Αρχικός πίνακας 3 

 Αρχικός πίνακας 4 
Επικυρώνετε  µε το δείκτη του ποντικιού τους πίνακες που θέλετε να λάβει υπόψη του το πρόγραµµα, για τη 
δηµιουργία του τελικού ή προσωρινού πίνακα. 

 Συνολικό ΚΚΟ αρχικών πινάκων 
Το συνολικό κόστος των αρχικών πινάκων που έχετε δηλώσει παραπάνω. 

 Εφαρµοζόµενο ΚΚΟ στον τελικό / προσωρινό πίνακα 
Το εφαρµοζόµενο κόστος που αναγράφεται σε αυτό το πεδίο είναι κατ'αρχήν ίδιο µε το συνολικό, αλλά στο 
σηµείο αυτό µπορείτε να το τροποποιήσετε. Η τιµή που θα βάλετε σε αυτό το πεδίο είναι αυτή που τελικά θα 
εφαρµοστεί στον τελικό ή προσωρινό πίνακα. 

 Ποσοστό αυτεπιστασίας (%) 
Κάτω από συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, επιτρέπεται να δηλωθεί ότι ένα συγκεκριµένο τµήµα του 
έργου εκτελέσθηκε µε προσωπική εργασία. Το ποσοστό που συµπληρώνετε εδώ µπορεί να είναι από 20% µέχρι 
30% και εµφανίζεται αντίστοιχα στα έντυπα. 

 ∆ηµιουργία τελικού / προσωρινού πίνακα από τους επάνω πίνακες.  
Με την εντολή αυτή δηµιουργείται ένας «Τελικός» ή «Προσωρινός» πίνακας µε συγχώνευση των «Αρχικών 
πινάκων» που έχετε δηλώσει παραπάνω. Πριν δηµιουργηθεί ο νέος πίνακας, στην περίπτωση που ήδη υπάρχουν 
δεδοµένα σε αυτόν, υπάρχει προειδοποιητικό µήνυµα για επιβεβαίωση της δηµιουργίας του, επειδή θα 
διαγραφούν τα δεδοµένα του προηγούµενου. 

Στο τέλος εµφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου. 

 

 Τελικός ή προσωρινός πίνακας 
Στην επιλογή αυτή εµφανίζεται ο «Τελικός» ή «Προσωρινός» πίνακας.  
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Τελικός πίνακας 

 
Στις τρεις πρώτες στήλες µεταφέρονται στοιχεία από τον (τους) αρχικό(ούς) πίνακα(ες) του 
έργου.  
Στη στήλη [4] εµφανίζεται αναθεωρηµένο το ποσοστό της στήλης [3] (σε περίπτωση που 
ζητήσετε επίλυση του πίνακα). 
Στη στήλη [5] εµφανίζεται η εφαρµοζόµενη τιµή του κόστους κατασκευής της επιµέρους 
εργασίας. 
Στη στήλη [6] συµπληρώνετε το κόστος εργασίας κατά τα παραστατικά (τιµολόγια 
εργασίας και υλικών) που αφορούν τη συγκεκριµένη εργασία. 
Η επίλυση λειτουργεί µόνο στην περίπτωση που ο πίνακας είναι ισοσκελισµένος, δηλαδή το 
κόστος κατά τα παρασταστικά είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το εφαρµοζόµενο ΚΚΟ. Αν ο 
πίνακας δεν είναι ισοσκελισµένος, βγαίνει σχετικό προειδοποιητικό µήνυµα. Με την επίλυση 
γίνεται ανακατανοµή και διαφοροποιούνται τα χιλιοστά στη στήλη [4].  

6.8 Έντυπα 
Η παραπάνω διαδικασία έγινε µε σκοπό την παραγωγή των εντύπων που προβλέπει ο νόµος. 
Ας δούµε ποια έντυπα µπορείτε να δηµιουργήσετε µε το πρόγραµµα. 

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για τη διαχείριση εντύπων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2. Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «Έντυπα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «Έντυπα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 
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Υπάρχουν τέσσερις σειρές εντύπων που παράγει το πρόγραµµα: 

6.8.1 Έντυπα Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ 
Στα Έντυπα αυτά γίνεται ο προσδιορισµός του Κόστους Κατασκευής Οικοδοµής (ΚΚΟ). 
Ανάλογα µε τη κατηγορία (χρήση) του κτιρίου εκτυπώνετε το αντίστοιχο έντυπο. 

 

6.8.2 Αρχικός πίνακας 
Στα έντυπα αυτά γίνεται η παρουσίαση του «Αρχικού πίνακα». Ανάλογα µε τη κατηγορία 
(χρήση) του κτιρίου εκτυπώνετε τον αντίστοιχο πίνακα. 
Υπόδειγµα του «Αρχικού» πίνακα ακολουθεί. 

6.8.3 Τελικός πίνακας 
Στα έντυπα αυτά γίνεται η παρουσίαση του «Τελικού» (ή «Προσωρινού») πίνακα.  
Υπόδειγµα του «Τελικού» πίνακα ακολουθεί. 
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6.8.4 ∆ήλωση εργασιών 
Η «∆ήλωση Εργασιών» που έγιναν στην οικοδοµή συντάσσεται µε βάση τα συγκεντρωθέντα 
τιµολόγια. Οι δηλώσεις αυτές οφείλουν να αναφέρουν τα ποσά των τιµολογίων που εκδό-
θηκαν, ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και Α.Φ.Μ. εργολάβων, υπεργολάβων, προµηθευτών και 
λοιπών επιτηδευµατιών. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν το πραγµατικό κόστος της κατασκευής.  

6.9 Εκτύπωση εντύπων 
Η διαχείριση των εντύπων αυτών γίνεται από µια σελίδα του προγράµµατος που παρουσιάζει 
οµαδοποιηµένο το σύνολο των εντύπων που µπορεί να κατασκευάσει το πρόγραµµα.  
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Εκτύπωση εντύπων». 

 
 Για να δείτε ένα έντυπο µε τον κειµενογράφο «Γράµµα». 

3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’την περιγραφή του εντύπου που σας 
ενδιαφέρει. 

Θα δείτε ότι ο δροµέας του ποντικιού αλλάζει σε . 

4. Κάντε κλικ πάνω στην περιγραφή. 

Θα ανοίξει αµέσως ο κειµενογράφος µε το έντυπο που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να το 
διαβάσετε, να το διορθώσετε ή να το στείλετε για εκτύπωση. 
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 Για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα έντυπα (δέσµη) και να τα επεξεργαστείτε µαζικά. 

2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’το σύµβολο  για κάθε έντυπο που θέλετε να 
συµπεριλάβετε στη δέσµη εντύπων για µαζική επεξεργασία. 

Επιλέγοντας ένα έντυπο το σύµβολο µετατρέπεται σε . 

Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των εντύπων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω 
απ’το εικονίδιο , που βρίσκεται στη Γραµµή ενεργειών, και κάντε κλικ. 

Θα εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο διαλόγου για τις εκτυπώσεις του προγράµµατος, όπου 
µπορείτε να διαλέξετε  

• Την εντολή «Επεξεργασία», για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον εσωτερικό 
κειµενογράφο του προγράµµατος των αµοιβών «Γράµµα». 

• Την εντολή «Word», για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον επεξεργαστή κειµένου 
«Word για Windows» της Microsoft (ή οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή κειµένου που 
έχει δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων RTF). 

• Την εντολή «Εκτύπωση», για να εκτυπώσετε το έντυπο στον εκτυπωτή που επιλέξατε. 

  Επιπλέον για να γίνει πιο εύκολη η διαχείριση των εντύπων, κάνοντας κλικ στο κουµπί 
στη γραµµή ενεργειών, εµφανίζονται οι ενέργειες «Επιλογή βασικών εντύπων» και 

«Κατάργηση επιλογής εντύπων», µε τις οποίες µπορείτε να συντοµεύσετε την εκτέλεση της 
εργασίας επιλογής. 
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Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το κεφάλαιο: 

• Η εφαρµογή «ΕΚΚΟ» αναλαµβάνει τον προσδιορισµό του ελαχίστου 
Κόστους Κατασκευής Οικοδοµών και τη συµπλήρωση των σχετικών 
εντύπων και πινάκων, όπως προβλέπει η διαδικασία. Στόχος της είναι 
ο αντικειµενικός προσδιορισµός των ακαθαρίστων εσόδων των 
εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευµατιών, που εκτελούν 
οποιαδήποτε επιµέρους εργασία σε ανεγειρόµενες οικοδοµές. 

• Για να είναι «αντικειµενικός» ο τρόπος προσδιορισµού του ελαχίστου 
Κόστους Κατασκευής Οικοδοµής (ΚΚΟ) λαµβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων κατασκευών από πλευράς πολυτέλειας 
και κόστους, ανάλογα µε τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής που 
ανεγείρονται. 

• Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Οι διαδικασίες του 
πρώτου σταδίου αποσκοπούν στον αντικειµενικό προσδιορισµό του 
Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµών.  Με τις διαδικασίες του 
δεύτερου σταδίου, προσδιορίζεται το πραγµατικό κόστος της 
οικοδοµής, µε βάση τα τιµολόγια εργασιών και υλικών, τα οποία 
συγκεντρώνει ο ιδιοκτήτης του έργου.  

• Με την κατάθεση της Άδειας, υποβάλλονται τα Έντυπα 
προσδιορισµού του ελαχίστου κόστους κατασκευής και ο «Αρχικός» 
πίνακας µε την ανάλυση των επιµέρους εργασιών. 

• Με την αποπεράτωση της οικοδοµής υποβάλλεται ο «Τελικός» 
πίνακας µε τα στοιχεία των τιµολογίων εργασιών και υλικών και η 
«∆ήλωση Εργασιών» µε τα στοιχεία των εργολάβων. 
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Στα προηγούµενα κεφάλαια εξετάσαµε τις πρώτες εφαρµογές διαχείρισης εντύπων του 
τεχνικού γραφείου που σχετίζονται µε τις διαδικασίες  έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας.  
Η ύπαρξη της Οικοδοµικής Άδειας εξασφαλίζει: 

• Σωστές και λεπτοµερείς µελέτες. 

• Υπεύθυνη στάση όλων των συντελεστών του έργου (Μηχανικών, εργολάβων). 

• Ποιότητα στην κατασκευή του έργου. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε τι συµβαίνει, όταν κάποιος εκτελεί οικοδοµικές εργασίες 
χωρίς Οικοδοµική Άδεια. 
Συγκεκριµένα θα µάθετε:  

• Πότε χαρακτηρίζεται µια κατασκευή ως αυθαίρετη και ποιες διαδικασίες 
προβλέπονται από το νόµο. 

• Πώς να υπολογίζετε το πρόστιµο ανέγερσης και το πρόστιµο διατήρησης µιας 
αυθαίρετης κατασκευής µε τη βοήθεια µιας εξειδικευµένης εφαρµογής λογισµικού. 

7.1 Πότε χρειαζόµαστε το πρόγραµµα Αυθαιρέτων 
Σε προηγούµενα κεφάλαια τονίσαµε ότι η έκδοση Οικοδοµικής Άδειας απ’ την αρµόδια 
Πολεοδοµική Υπηρεσία αποτελεί προϋπόθεση για να αρχίσει η κατασκευή οποιασδήποτε 
οικοδοµικής εργασίας. Παραδείγµατα εργασιών για τις οποίες απαιτείται Άδεια είναι η 
ανέγερση, επισκευή, διαρρύθµιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτηµάτων τους, οι 
εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωµάτων. 
Ως αυθαίρετη χαρακτηρίζεται µια κατασκευή που εκτελείται:  

• Χωρίς την έκδοση Οικοδοµικής Άδειας. 

• Έπειτα από τη λήξη της ισχύος της Άδειας. 

• Κατά παράβαση των σχετικών πολεοδοµικών διατάξεων (αλλαγή της χρήσης κτιρίου 
ή τµήµατός του κ.ο.κ.).  

Οι κατασκευές αυτές υπάγονται στην «διαδικασία χαρακτηρισµού και κατεδάφισης νέων 
αυθαιρέτων κατασκευών». Ο νόµος προβλέπει το τρόπο αντικειµενικής εκτίµησης της αξίας 
των αυθαιρέτων κατασκευών και τον καθορισµό του ύψους προστίµου ανέγερσης και 
προστίµου διατήρησης. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, η οποία όµως δεν παραβιάζει τις διατάξεις που 
ισχύουν κατά το χρόνο του ελέγχου της από την πολεοδοµική υπηρεσία, ειδοποιείται 
εγγράφως ο ιδιοκτήτης για την καταβολή του σχετικού προστίµου. Παράλληλα ο ιδιοκτήτης 
πρέπει να µεριµνήσει, ώστε να υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για να εκδοθεί η οικοδοµική άδεια, µέσα σε δύο µήνες 
από τη λήψη της ειδοποίησης. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη η κατασκευή 
υπάγεται στις διατάξεις αυθαιρέτων κατασκευών. Αν η άδεια εκδοθεί ή αναθεωρηθεί µέσα 
στην παραπάνω προθεσµία, επιβάλλεται µόνο το πρόστιµο ανέγερσης. Στην τελευταία 
περίπτωση το πρόστιµο διατήρησης επιβάλλεται για το διάστηµα από τότε που κατά την κρίση 
της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας άρχισε η ανέγερση κατασκευής έως την έκδοση ή 
αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας. 
Η διαδικασία καθορισµού των προστίµων µιας αυθαίρετης κατασκευής συνδέεται κατά 
κάποιο τρόπο µε τα προγράµµατα αµοιβών Μηχανικών και ΕΚΚΟ στο ότι γίνεται χρήση 
επιφανειών και κατηγοριών κτιρίου ανάλογα µε τη θέση, τη χρήση κλπ. Όµως τελικός στόχος 



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

140

σε αυτή τη περίπτωση είναι ο καταλογισµός προστίµου για την ανέγερση αυθαίρετης 
κατασκευής. 
Έτσι, στη συνέχεια θα δούµε πώς ξεκινά η διαδικασία για τον χαρακτηρισµό µιας 
κατασκευής ως αυθαίρετης. Στη συνέχεια θα δούµε πώς υπολογίζεται το ύψος του προστίµου 
ανέγερσης και διατήρησης της αυθαίρετης κατασκευής. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε 
αυθαίρετες κατασκευές συνδέονται µε το µέγεθος, τη χρήση, τη λειτουργία των χώρων, αλλά 
και το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών κατά τη στιγµή του χαρακτηρισµού των κτισµάτων ως 
αυθαιρέτων. 

7.2 Η νοµοθεσία περί αυθαιρέτων κατασκευών. 
Το ισχύον νοµικό πλαίσιο που ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν τις αυθαίρετες 
κατασκευές είναι το Προεδρικό ∆ιάταγµα «∆ιαδικασία χαρακτηρισµού και κατεδάφισης νέων 
αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίµησης της αξίας και καθορισµός του ύψους των 
προστίµων αυτών» ( Π. ∆. 267 - Φ.Ε.Κ. 195/Α/21-8-1998). 

7.2.1 Χαρακτηρισµός µιας κατασκευής ως αυθαίρετης  
Η διαπίστωση και ο χαρακτηρισµός αυθαιρέτου γίνεται ύστερα από αυτοψία υπαλλήλου της 
κατά τόπο αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, που συντάσσει επί τόπου σχετική έκθεση. 
Στην έκθεση αναφέρονται η θέση του αυθαιρέτου µε οδοιπορικό σκαρίφηµα, συνοπτική 
περιγραφή µε σκαρίφηµα, οι διαστάσεις του καθώς και οι πολεοδοµικές διατάξεις που 
παραβιάστηκαν. Η ίδια έκθεση περιλαµβάνει επίσης υπολογισµό της αξίας του αυθαιρέτου 
και επιβολή των αναλόγων προστίµων.  
Ο  κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει ένσταση ή αίτηση και δήλωση ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία 
στον υπολογισµό του ύψους των προστίµων.  
Η πιο πάνω έκθεση, που υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενεργεί την αυτοψία, 
τοιχοκολλείται την ίδια µέρα στο αυθαίρετο. Η αρµόδια αρχή διακόπτει αµέσως, χωρίς άλλη 
ειδοποίηση, τις οικοδοµικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής.  
Τα αυθαίρετα κτίσµατα που εντοπίζονται κατά την ώρα που κατασκευάζονται (επ' 
αυτοφώρω), κατεδαφίζονται αµέσως χωρίς καµία άλλη διατύπωση. Στην έννοια του 
αυτόφωρου υπάγεται η περίπτωση εντοπισµού εκτελέσεως οικοδοµικών εργασιών σε 
οικοδοµή είτε από υπάλληλο της αρµόδιας Πολεοδοµικής Αρχής είτε από Αστυνοµικό 
όργανο, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι παρών κατά την αυτοψία ο ιδιοκτήτης της 
οικοδοµής. Στην έννοια του αυτοφώρου υπάγεται επίσης η περίπτωση που η εκτέλεση 
αυθαιρέτων οικοδοµικών εργασιών εντοπίζεται από Αστυνοµικό όργανο που ειδοποιεί την 
αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία µε σχετικό σήµα µέσα σε δεκαπέντε µέρες από την 
ηµεροµηνία εντοπισµού, η δε κατεδάφιση γίνεται το αργότερο µέσα σε είκοσι µέρες από την 
ηµεροµηνία εντοπισµού. Για την κατεδάφιση συντάσσεται το πρακτικό κατεδάφισης, που 
στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία της θέσεως του αυθαίρετου. Αν εντός είκοσι 
ηµερών από την ηµεροµηνία εντοπισµού δεν κατεδαφισθούν τα επ' αυτοφώρω αυθαίρετα, 
τότε και γι’αυτά εφαρµόζονται οι συνήθεις διαδικασίες περί αυθαιρέτων κατασκευών. 
Η κατεδάφιση αυθαιρέτων ενεργείται από συνεργείο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας 
που αποτελείται από κατάλληλο προσωπικό και µε τον αναγκαίο εξοπλισµό.  

7.2.2 Εκτίµηση αξίας αυθαιρέτου κατασκευής. 
Όπως είναι φυσικό το πρόστιµο που επιβάλλεται για την ανέγερση µιας αυθαίρετης 
κατασκευής συνδέεται µε την αξία των αυθαιρέτων κτισµάτων. 
Για την εκτίµηση της συµβατικής αξίας αυθαιρέτων κτισµάτων, κατασκευών ή 
εγκαταστάσεων και για τον εν συνεχεία υπολογισµό των προστίµων καθορίζονται οι τιµές 
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µονάδος επιφανείας(€/µ²) των οικοδοµικών έργων, προκειµένου να εκτιµηθεί η αξία κάθε 
αυθαίρετου κτίσµατος, κατασκευής ή εγκαταστάσεως και να υπολογισθεί ακολούθως το ύψος 
των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης.  
Για τον σκοπό αυτό καθιερώνονται τέσσερις γενικές κατηγορίες (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV) οικοδοµικών 
έργων ανάλογα µε το είδος και τη χρήση καθενός και ορίζεται για κάθε τέτοια γενική 
κατηγορία ιδιαίτερη τιµή µονάδος επιφανείας. 
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ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€/µ²) 

 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 

 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ 

 
Α1 

α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
(ξενώνες, ξενοδοχεία, συγκροτήµατα οικισµών, 
µοτέλ, µαρίνες, καζίνο) 
β. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ  
(εστιατόρια, εστιατόρια µε µουσική, αναψυκτήρια).  

Έως & 100 µ² 
Έως και 250 µ² 
Πάνω από 250 µ² 
 

2,40 
3,00 
3,80  

 

Ι 

 
 
88,00 
€/µ²  

Α2 
α. ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ  
(θρησκευτικοί χώροι, θέατρα, κινηµατογράφοι, 
αίθουσες συγκεντρώσεων , συνεδριακά κέντρα). 

Έως και 100 µ² 
Έως και 500 µ² 
Πάνω από 500 µ² 

0,60 
0,95 
1,20 

   
Α3 

α. ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  
(νοσοκοµεία, κλινικές, κέντρα υγείας). 

Έως και 100 µ² 
Έως και 500 µ² 
Πάνω από 500 µ² 

0,50 
0,65 
0,80 

Β1 
α. ΚΤΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  
(καταστήµατα, εµπορικά κέντρα, υπεραγορές, 
εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, πρατήρια 
καυσίµων, πλυντήρια,  λιπαντήρια). 

Έως και 50 µ² 
Έως και 100 µ² 
Πάνω από 100 µ² 

0,60 
0,80 
1,00 

Β2 
α. ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(γραφεία, ιατρεία, τράπεζες, ασφάλειες 
κοινωφελείς οργανισµοί) 

Έως και 40 µ² 
Έως και 80 µ² 
Πάνω από 80 µ² 

0,70 
0,85 
1,00 

Β3 
Β3 

α. ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
β. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  
γ. ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
δ. ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   
ε. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
στ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ   
ζ. ΚΤΙΡΙΑ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ι, ΙΙ, IV 

Έως και 100 µ² 
Έως και 500 µ² 
Πάνω από 500 µ² 

0,60 
0,75 
0,90  

ΙΙ 
 

58,00 
€/µ² 
 

Β4 
α. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Έως και 60 µ² 

Έως και 120 µ² 
Πάνω από 120 µ² 
 

0,45 
0,50 
0,60 

Γ1 

α.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
β.ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
Γ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
∆. ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Έως και 100 µ² 
Έως και 500 µ² 
Πάνω από 500 µ² 
 

0,90 
2,00 
2,40 ΙΙΙ 

 
 

29,00 
€/µ² 
 

Γ2 
Α. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (χονδρεµπορίου, 
βιοµηχανιών, γεωργικές αποθήκες, αγροτικές 
αποθήκες,και υπόστεγα πάνω από 60 µ² 

Έως και 100 µ² 
Έως και 500 µ² 
Πάνω από 500 µ² 

0,80 
1,80 
2,00 

ΙV 
 

14,00 
€/µ² 

∆ Α .ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΑ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 60µ² 

Έως και 60 µ² 0,50 

 

Επίσης γίνεται διάκριση των χώρων ανάλογα µε τη λειτουργική τους χρήση. Έτσι, για τον 
υπολογισµό της τιµής µονάδος επιφανείας των υπογείων βοηθητικών χώρων, κλειστών 
χώρων στάθµευσης, ελευθέρων χώρων πιλοτής, ηµιυπαιθρίων χώρων και στεγών, λαµβάνεται 
το ήµισυ της τιµής µονάδος επιφανείας του χώρου κυρίας χρήσεως που εξυπηρετούν. Σε 
περίπτωση κτιρίου µε διαφορετικές κύριες χρήσεις στο οποίο δεν τεκµαίρεται σαφώς ο χώρος 
κύριας χρήσεως που εξυπηρετούν οι παρακάτω αυθαίρετες κατασκευές, ως τιµή µονάδας 
επιφανείας αυτών λαµβάνεται το ήµισυ της µεγαλύτερης µονάδας επιφανείας των επί µέρους 
χώρων κύριας χρήσεως του κτιρίου. Σε περίπτωση κτιρίου µε διαφορετικές κύριες χρήσεις, 
ως τιµή µονάδας επιφανείας των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου λαµβάνεται η µεγαλύτερη 
τιµή µονάδος επιφανείας κύριας χρήσεως.  
Τέλος, για την  τήρηση ενιαίου κριτηρίου κατά την περίπτωση υπολογισµού της αξίας µη 
τελειωµένου αυθαίρετου κτίσµατος και της µειώσεως αυτής κατά το ποσοστό των 
εργασιών που δεν εκτελέσθηκαν, γίνεται διαχωρισµός κατά στάδια, όπως παρακάτω, στις 
οικοδοµικές εργασίες, εκτιµώντας το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου των εργασιών ως 
εξής : 
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Εργασία Ποσοστό (%) 
Εκσκαφές και θεµελιώσεις πάσης φύσεως 5 
Φέρον οργανισµός 15 
Επικάλυψη  µε οποιοδήποτε υλικό ή τρόπο κατασκευής 10 
Τοίχοι πληρώσεως 10 
Εργασίες προ επιχρισµάτων (ηλεκτρικά, υδραυλικά, τετράξυλα 
κουφωµάτων) 

15 

Επιχρίσµατα 10 
Χρωµατισµοί 5 
Ξυλουργικά (πόρτες, ντουλάπες) και εξωτερικά κουφώµατα 10 
∆άπεδα, σκάλες, ποδιές 10 
Λοιπές απαιτούµενες προς αποπεράτωση εργασίες 
(είδη υγιεινής, κιγκλιδώµατα, γύψινα κ.λ.π.)  

10 

7.2.3 Πρόστιµο διατήρησης. 
Η πολιτεία για να αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες από την αυθαίρετη δόµηση, εκτός από το 
αυτοτελές πρόστιµο ανέγερσης ορίζει και ένα πρόστιµο διατήρησης. Το πρόστιµο αυτό 
εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που το κτίσµα δεν κρίνεται κατεδαφιστέο. 
Το ύψος του προστίµου διατήρησης των αυθαιρέτων ορίζεται για κάθε χρόνο διατήρησης ίσο 
προς το 10% της αξίας του αυθαιρέτου και δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 145,00 €. 

7.3 Εκκίνηση προγράµµατος 
Για να εκκινήσετε το πρόγραµµα των «Αυθαιρέτων». 

7. Κάντε κλικ στο κουµπί «Έναρξη» («Start») και στη συνέχεια τοποθετήστε το δείκτη του 
ποντικιού στην επιλογή «Προγράµµατα» («Programs”). 

Εµφανίζεται το µενού «Προγράµµατα» 

8. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην οµάδα Πόλη για Windows. 

9. Κάντε κλικ στο πρόγραµµα «EKTOS98» για να ξεκινήσετε το πρόγραµµα που 
διαπραγµατεύεται τον Υπολογισµό προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών. Το πρώτο πράγµα που 
βλέπετε είναι ο χώρος εργασίας της εφαρµογής: 
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Το παράδειγµά µας 
Κατά τη διάρκεια αυτού του µαθήµατος θα «υπολογίσετε» το πρόστιµο 
ανέγερσης και διατήρησης για ένα αυθαίρετο κτίσµα µε τα εξής δεδοµένα: 

1. Ισόγειο (εστιατόριο): 150µ² 

2. Α΄ όροφος (Γραφεία): 70,00µ², Ηµιυπαίθριος 30,00µ² 

3. Β΄ όροφος (Κατοικία): 80,00µ², Ηµιυπαίθριος 20,00µ² 

4. Κλιµακοστάσια ορόφων 3 όροφοι x 20,00µ²=60,00µ² 

5. Υπόγειο (Αποθήκες και στάθµευση): 150,00µ² (κοινή χρήση. 

Στάδιο εργασιών: Χρωµατισµοί 

Ζητείται να υπολογιστεί το πρόστιµο ανέγερσης και το πρόστιµο διατήρησης 
για 1 έτος. 

7.4 Επιλογή αρχείου άδειας 
Θα ξεκινήσετε εποµένως αµέσως µε την εντολή Κύριος πίνακας επιλογών «Αρχείο 
Άδειας». Στην οθόνη σας θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «∆ιαχειριστής προγράµµατος 
ΕΚΤΟΣ98». Στο αριστερό πλαίσιο του παραθύρου εµφανίζεται ένας πίνακας επιλογών µε 
ενέργειες διαχείρισης που αφορούν τους φακέλους και τις µελέτες. Στο δεξιό πλαίσιο του 
παραθύρου εµφανίζεται µια δοµή δέντρου µε την ιεραρχία των φακέλων και των µελετών 
σας. Σε κάθε φάκελο µπορεί να αντιστοιχούν µια ή περισσότερες µελέτες. 
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Αναζητήστε στη δοµή δέντρου τον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ». Στον φάκελο 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» αποθηκεύουµε όλες τις µελέτες εξάσκησης αυτού του βιβλίου. 

Στο παράδειγµα που εξετάζουµε, υποθέτουµε ότι ο φάκελος 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» έχει ήδη δηµιουργηθεί. Αυτό που θέλουµε να κάνουµε 
τώρα είναι να δηµιουργήσουµε µια νέα µελέτη που θα υπολογίζει το πρόστιµο 
ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής. Τη µελέτη αυτή θα την τοποθετήσουµε 
στο ίδιο φάκελο («Παραδείγµατα_Ευρώ») στον οποίο εντάξαµε την 
αντίστοιχη µελέτη που αφορούσε τη µελέτη αµοιβής Μηχανικών. 

Μελέτες που αφορούν την ίδια οικοδοµική άδεια µπαίνουν στον ίδιο 
φάκελο. 

 

 Για να δηµιουργήσετε µια νέα µελέτη σε ένα φάκελο που υπάρχει. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ) 
στη δοµή δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στο πεδίο «Φάκελος» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου που επιλέξατε. 

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών  «Μελέτες»  «∆ηµιουργία 
µελέτης». 

6. Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου «Ενέργειες: ∆ηµιουργία µελέτης ΕΚΤΟΣ98”. 

 
Στο πεδίο «Όνοµα φακέλου» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ). 

4. Συµπληρώστε στο πεδίο «Τίτλος µελέτης» τον τίτλο της µελέτης (=Αυθαίρετο κτίσµα).  

5. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

 
Εάν  η µελέτη υπήρχε, θα ακολουθούσατε την παρακάτω διαδικασία για να την ανακτήσετε: 

 Για να ανακτήσετε µια µελέτη που υπάρχει. 
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1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου ή της µελέτης στη δοµή 
δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στα πεδία «Φάκελος» και «Μελέτη» αντίστοιχα εµφανίζονται το όνοµα του φακέλου και της 
µελέτης που επιλέξατε. 

4. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

 

Παρατηρήστε ότι ξεκινώντας τη µελέτη, ο τίτλος του επιλεγµένου φακέλου  και της 
τρέχουσας µελέτης  εµφανίζεται στις αντίστοιχες λεζάντες της γραµµής 
διαχείρισης.  

7.5 ∆εδοµένα µελέτης 
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας µιας µελέτης αρχίζει µε την εισαγωγή δεδοµένων.  

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για την εισαγωγή των δεδοµένων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2.  Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «∆εδοµένα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 

 

7.5.1 Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων. 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων». 

 
Ένα απ’τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα του «ηλεκτρονικού γραφείου» είναι η δυνατότητα να 
αξιοποιούµε τις υπάρχουσες πληροφορίες µε πολλούς τρόπους. Απ’τη στιγµή που δώσατε 
πολλά  απ’τα στοιχεία της οικοδοµής υπολογίζοντας τις αµοιβές, δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να µην εκµεταλλευτείτε την επεξεργασία που έγινε. Εξάλλου και τα δύο προγράµµατα (των 
αµοιβών και των αυθαιρέτων) έχουν κοινό σηµείο αφετηρίας των υπολογισµών τις επιφάνειες 
(εµβαδά) της οικοδοµής που πρόκειται να κατασκευαστούν. 

Φυσικά, έχετε πάντα τη ευχέρεια να δουλέψετε αυτόνοµα το πρόγραµµα των 
αυθαιρέτων, χωρίς να χρειαστεί να υπολογίσετε πρώτα τις αµοιβές. 

Τα στοιχεία που µεταφέρονται µε την παραπάνω διαδικασία είναι: 
• Στοιχεία επιφανειών (εµβαδά, χρήσεις). 

• Στοιχεία Ιδιοκτήτη. 

• Στοιχεία Έργου. 
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Στο παράδειγµά σας δεν θα χρησιµοποιήσετε την Αυτόµατη µεταφορά. 

7.5.2 Γενικά στοιχεία κτιρίου. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Γενικά στοιχεία κτιρίου». 

 
Συµπληρώστε σε αυτή τη σελίδα όσα στοιχεία γνωρίζετε για το έργο. 

 Υπολογισµός σταδίου εργασιών 
Στην επιλογή αυτή εµφανίζεται µια σελίδα µε τις επιµέρους εργασίες, από την οποία επιλέγετε όσες έχουν 
εκτελεσθεί. 

 

 στάδιο εργασιών (%) 
Το ποσοστό των εργασιών που έχουν γίνει. 

 έτη διατήρησης 
Αν είναι εξακριβωµένο ότι το κτίριο υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια, τότε θα πρέπει εκτός του προστίµου 
ανέγερσης να πληρωθεί και πρόστιµο διατήρησης. 

7.5.3 Αρχικές τιµές. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αρχικές τιµές». 

 
Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται οι τιµές µε τις οποίες  θα εκτελεσθούν οι υπολογισµοί για τη 
συγκεκριµένη µελέτη. 
Οι τιµές αυτές λαµβάνονται ως προεπιλογή από τους «Συντελεστές» του προγράµµατος. 
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7.6 Πίνακας προστίµου 
Η κυρίως διαδικασία για τον υπολογισµό του προστίµου ανέγερσης γίνεται µε τη βοήθεια του 
πίνακα προστίµων, συµπληρώνοντας κατάλληλα χρήσεις και επιφάνειες. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Πίνακας προστίµου». 

 
Στην στήλη [1] επιλέγετε την περιγραφή ορόφου. 

 Για να επιλέξετε τον όροφο. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς και 
στη στήλη «Όροφος», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές. 

 
5. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

6. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 

7. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο  για αποδοχή ή  για ακύρωση.  

 
Στη στήλη [2] δίνετε τη χρήση του χώρου: 

 Για να επιλέξετε χρήση. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς και 
στη στήλη «Χρήση», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές. 
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2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 

Στη στήλη [3] δίνετε την κατηγορία αυθαιρέτου που αντιστοιχεί στην χρήση: 
 Για να επιλέξετε κατηγορία. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς και 
στη στήλη «Κατηγορία», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές. 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 
Στη στήλη αυτή δίνετε την κύρια κατηγορία του αυθαιρέτου και στη συνέχεια µε την παρεµβολή του χαρακτήρα 
«-»  (παύλα) την διάκριση π.χ. «Α1-α1» (όπου Α1 η κύρια κατηγορία και α1 η διάκριση). Η στήλη αυτή θα 
αλλάξει ως προς τη διάκριση, όταν θα δώσετε στη συνέχεια το εµβαδόν του χώρου. Αν θέλετε το πρόγραµµα να 
χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τη διάκριση που θα του δώστε, τότε χρησιµοποιήστε το χαρακτήρα «_» (κάτω 
παύλα) αντί της παύλας «-» π.χ. «Α1_α1». Ανάλογα µε τη κατηγορία και τη διάκριση εµφανίζεται ο αντίστοιχος 
συντελεστής (π) στη στήλη   του πίνακα. 

Στη στήλη [4] δίνετε την επιφάνεια (µ²) του συγκεκριµένου χώρου. 
Στη στήλη [5] εµφανίζεται η τιµή µονάδος (€/µ2) που αντιστοιχεί στην κύρια κατηγορία του 
αυθαιρέτου. Η τιµή αυτή προέρχεται από την σελίδα «Αρχικές τιµές» των «δεδοµένων». 
Στη στήλη [6] εµφανίζεται ο συντελεστής λειτουργίας χώρου  που προέρχεται από την 
σελίδα «Κατηγορίες κτιρίων» των «Συντελεστών». Έτσι για υπόγειους χώρους λαβαίνει τη 
τιµή 88,00.  
Στη στήλη [7] εµφανίζεται το στάδιο εργασιών (%). Εδώ µπορείτε να δώσετε το στάδιο 
εργασιών για κάθε χώρο ξεχωριστά. Αρχικά στη στήλη αυτή το πρόγραµµα εµφανίζει το 
ποσοστό που έχετε δηλώσει στα «Γενικά στοιχεία κτιρίου» των «∆εδοµένων». Το ποσοστό 
αυτό ωστόσο µπορείτε να το τροποποιήσετε κατά περίπτωση. 
Στη στήλη [8] εµφανίζεται η αξία χώρου ( σε €.). Πρόκειται για το γινόµενο του 
πολλαπλασιασµού των στηλών  [4] x [5] x [6] x [7]  /100,00. 
Στη στήλη [9] εµφανίζεται ο συντελεστής (π). Ανάλογα µε την κύρια κατηγορία και τη 
διάκριση του χώρου, προκύπτει ο συντελεστής (π).  
Τέλος, στη στήλη [10] εµφανίζεται το πρόστιµο ανέγερσης χώρου. Είναι το γινόµενο του 
πολλαπλασιασµού της στήλης [8]  µε τη στήλη [9]  και αντιπροσωπεύει το πρόστιµο 
ανέγερσης για το συγκεκριµένο χώρο. 
Στην τελευταία γραµµή του πίνακα εµφανίζονται τα σχετικά αθροίσµατα. 
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7.7 Αποτελέσµατα 
Στο στάδιο αυτό µπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσµατα της µελέτης. 

 
Συγκεκριµένα, εµφανίζεται το πρόστιµο ανέγερσης κτιρίου, έτσι όπως υπολογίστηκε 
προηγουµένως και το πρόστιµο διατήρησης. 

7.8 Έντυπα 
Απ’την παραπάνω διαδικασία παράγεται ένα µόνο έντυπο, µε τους υπολογισµούς των 
προστίµων. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Έντυπα». 

 

7.9 Εκτύπωση εντύπων 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Εκτύπωση εντύπων». 

 Για να δείτε ένα έντυπο µε τον κειµενογράφο «Γράµµα». 

5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’την περιγραφή του εντύπου που σας 
ενδιαφέρει. 

Θα δείτε ότι ο δροµέας του ποντικιού αλλάζει σε . 

6. Κάντε κλικ πάνω στην περιγραφή. 

Θα ανοίξει αµέσως ο κειµενογράφος µε το έντυπο που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να το 
διαβάσετε, να το διορθώσετε ή να το στείλετε για εκτύπωση. 

 Για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα έντυπα (δέσµη) και να τα επεξεργαστείτε µαζικά. 
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3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’το σύµβολο  για κάθε έντυπο που θέλετε να 
συµπεριλάβετε στη δέσµη εντύπων για µαζική επεξεργασία. 

Επιλέγοντας ένα έντυπο το σύµβολο µετατρέπεται σε . 

Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των εντύπων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω 
απ’το εικονίδιο  που βρίσκεται στη Γραµµή ενεργειών και κάντε κλικ. 

Θα εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο διαλόγου για τις εκτυπώσεις του προγράµµατος, όπου 
µπορείτε να διαλέξετε  

• Την εντολή «Επεξεργασία», για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον εσωτερικό 
κειµενογράφο του προγράµµατος των αµοιβών «Γράµµα». 

• Την εντολή «Word», για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον επεξεργαστή κειµένου 
«Word για Windows» της Microsoft (ή οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή κειµένου που 
έχει δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων RTF). 

• Την εντολή «Εκτύπωση», για να εκτυπώσετε το έντυπο στον εκτυπωτή που 
επιλέξατε. 

 
Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το κεφάλαιο: 

• Οι κατασκευές που ανεγείρονται χωρίς την έκδοση Οικοδοµικής 
Άδειας απ’την αρµόδια Πολεοδοµική υπηρεσία, υπάγονται στην 
«διαδικασία χαρακτηρισµού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων 
κατασκευών». Ο νόµος προβλέπει το τρόπο αντικειµενικής εκτίµησης 
της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και τον καθορισµό του ύψους 
των προστίµων. 

• Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε αυθαίρετες κατασκευές συνδέονται 
µε το µέγεθος, τη χρήση, τη λειτουργία των χώρων, αλλά και το 
στάδιο εκτέλεσης των εργασιών κατά τη στιγµή του χαρακτηρισµού 
των κτισµάτων ως αυθαιρέτων. 

• Η πολιτεία προκειµένου να αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες από την 
αυθαίρετη δόµηση, εκτός από το αυτοτελές πρόστιµο ανέγερσης 
ορίζει και ένα πρόστιµο διατήρησης. Το πρόστιµο αυτό εφαρµόζεται 
σε περιπτώσεις που το κτίσµα δεν κρίνεται κατεδαφιστέο. 

• Οι εφαρµογές «Προστίµων αυθαιρέτων» σας βοηθούν να συντάξετε 
τον πίνακα προστίµων και να υπολογίσετε σωστά το πρόστιµο 
ανέγερσης και το πρόστιµο διατήρησης µιας αυθαίρετης κατασκευής. 
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Σε αυτά τα κεφάλαια εξετάζουµε εφαρµογές τεχνικού λογισµικού που σχετίζονται µε τις 
διαδικασίες  έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας. Μια από τις µελέτες που απαιτούνται για την 
κατασκευή οικοδοµικών έργων είναι η µελέτη  Πυροπροστασίας. 
Η πυροπροστασία δεν αφορά το οικοδοµικό έργο στο στάδιο κατασκευής του, αλλά στο 
στάδιο λειτουργίας του. Τα κτίρια και τα δοµικά έργα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι, ώστε σε 
περίπτωση πυρκαγιάς να προστατεύεται η ζωή των ατόµων που βρίσκονται σ' αυτά καθώς 
και τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόµενά τους. 
Η εφαρµογή της «Πυροπροστασίας» συντάσσει τη µελέτη παθητικής πυρασφάλειας που 
υποβάλλεται µαζί µε τις υπόλοιπες µελέτες για την έκδοση της Άδειας. 
Σ’αυτό το κεφάλαιο θα µάθετε:  

• Ποιες είναι οι γενικές αρχές σχεδιασµού πυροπροστασίας µιας κτιριακής κατασκευής. 

• Πώς συντάσσεται το έντυπο παθητικής πυρασφάλειας µιας κατοικίας, µε τη βοήθεια 
µιας εξειδικευµένης εφαρµογής λογισµικού. 

8.1 Ποια ανάγκη καλύπτει η εφαρµογή Πυροπροστασίας 
Η βασική απαίτηση µιας µελέτης πυροπροστασίας είναι τα κτίρια και τα δοµικά έργα να 
σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να εξοπλίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση 
πυρκαγιάς: 

• Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόµων που βρίσκονται σ' αυτά. 

• Να παρεµποδίζεται η εξάπλωσή της στους άλλους χώρους του κτιρίου. 

• Να αποτρέπεται η µετάδοσή της στα όµορα και γειτονικά ακίνητα καθώς και στις 
γειτονικές περιοχές. 
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• Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόµενά τους. 

Οι απαιτήσεις και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων καθορίζονται από τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως αυτός κάθε φορά 
ισχύει (και από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις). 
Ο Κανονισµός πυροπροστασίας έχει σαν κύριο στόχο να επιτύχει, µε τη σωστή διάταξη των 
οδεύσεων διαφυγής και τη χρήση καταλλήλων υλικών κατασκευής, την ασφαλή εκκένωση 
του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για το σκοπό αυτό, ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου 
καθορίζονται οι απαραίτητες οδεύσεις διαφυγής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής και 
αποτελεσµατική εκκένωσή του από όλους τους ενοίκους κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς. 
Για την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού προβλέπεται η τοποθέτηση µέσων πυρόσβεσης 
σε καίρια σηµεία αλλά και πρόβλεψη για κατασκευές µε κατάλληλα υλικά που µπορούν να 
επιβραδύνουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. 

8.1.1 Βασικός σχεδιασµός πυροπροστασίας κτιρίων 

Βασικές έννοιες 
Ο Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων είναι ένα κείµενο που ορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την κατασκευή κτιρίων που πληρούν τις προδιαγραφές Πυρασφάλειας. 
Στον κανονισµό δίνονται οδηγίες σχεδιασµού οδεύσεων διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς 
και πληροφορίες για τα αναγκαία µέσα πυρόσβεσης.  
Ορισµένες «έννοιες» επανέρχονται συνέχεια στον κανονισµό. Τη χρήση τους θα συναντήσετε 
πολλές φορές όχι µόνο στη σύνταξη µιας µελέτης πυροπροστασίας, αλλά και στην 
καθηµερινή ζωή. Οι κυριότερες απ’αυτές τις έννοιες είναι: 

 Έννοιες ως προς το υλικό 

Άκαυστο δοµικό υλικό χαρακτηρίζεται εκείνο που πληροί τα κριτήρια της δοκιµασίας ακαυστότητας. 

Ακεραιότητα απέναντι στη φωτιά ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να εµποδίζει το πέρασµα των 
φλογών και των θερµών καυσαερίων στη µη εκτεθειµένη πλευρά του, στην περίπτωση προσβολής φωτιάς από 
τη µία πλευρά. 

Αντίσταση στη δίοδο της θερµότητας ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να εµποδίζει τη µετάδοση 
διαµέσου της µάζας του, ενός προκαθορισµένου ποσού θερµότητας. 

Εσωτερικά τελειώµατα λέγονται τα κατασκευαστικά στοιχεία µε τα οποία γίνεται η τελική διαµόρφωση των 
εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως επιχρίσµατα, επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωµατισµοί, αρµολογήµατα, 
µονώσεις κ.λ.π. 

Ευστάθεια σε φωτιά ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να µην καταρρέει ή να µην ξεπερνά όρια 
παραµόρφωσης, όταν φορτισµένο µε προκαθορισµένο φορτίο εκτίθεται στην επίδραση της φωτιάς. 

Καυστό δοµικό υλικό λέγεται οποιοδήποτε υλικό δεν πληροί τα κριτήρια της δοκιµασίας ακαυστότητας. 

 Έννοιες ως προς το χώρο 

Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται µία κοινόχρηστη περιοχή του ορόφου από κάθε σηµείο της οποίας η διαφυγή µπορεί 
να γίνει µόνο προς µία κατεύθυνση. 

Άµεση απόσταση διαφυγής λέγεται το µήκος της ευθείας γραµµής από τυχόν σηµείο ενός ορόφου, µετρούµενη 
µέσα στο περίγραµµα του κτιρίου, προς την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου, αγνοώντας τα ενδιάµεσα χωρίσµατα 
και τους τοίχους, εκτός από αυτούς του πυροπροστατευόµενου κλιµακοστασίου. 

Απροστάτευτη όδευση διαφυγής λέγεται το πρώτο τµήµα µιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από 
δοµικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και καταλήγει σε ένα χώρο σχετικά ή απόλυτα 
ασφαλή. 

Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγµα εισόδου σε πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής ή κατευθείαν σε ασφαλή 
υπαίθριο χώρο. 

Εξωτερικό κλιµακοστάσιο λέγεται εκείνο που κατασκευάζεται έξω από το περίγραµµα του κτιρίου. 
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Επικίνδυνος χώρος λέγεται κάθε χώρος ενός κτιρίου όπου, παράγονται ή και χρησιµοποιούνται ή και 
αποθηκεύονται ιδιαίτερα εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά, υγρά, εµπορεύµατα κ.λ.π. 

Όδευση διαφυγής λέγεται µία συνεχής και χωρίς εµπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σηµείο ενός 
κτιρίου προς ένα ασφαλή, υπαίθριο συνήθως, χώρο σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Οριζόντια έξοδος λέγεται µια έξοδος δια της οποίας παρέχεται δυνατότητα διαφυγής από ένα πυροδιαµέρισµα 
προς άλλο πυροδιαµέρισµα που βρίσκεται στον ίδιο όροφο ή από έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού 
κτιρίου που βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθµη. 

Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις 
διαφυγής. 

Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθµός των ατόµων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, χρησιµοποιώντας αυτή την όδευση. 

Πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής λέγεται το µήκος της πορείας που φυσιολογικά θα 
διανύσει ένα άτοµο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σηµείο ενός ορόφου µέχρι την 
πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. 

Πυροδιαµέρισµα είναι το τµήµα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερµητικά από δοµικά στοιχεία 
µε προκαθοριζόµενο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης. 

Πυροπροστατευοµένη όδευση διαφυγής λέγεται το τµήµα της όδευσης (κλιµακοστάσιο, διάδροµος, 
προθάλαµος κ.λ.π.) που περικλείεται από πυράντοχα δοµικά στοιχεία µε προκαθορισµένο δείκτη 
πυραντίστασης. 

Τελική έξοδος είναι η κατάληξη µιας όδευσης από ένα κτίριο, που οδηγεί σε µία οδό ή σ'ένα ανοικτό χώρο 
ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού. 

 Έννοιες ως προς τα µέσα πυρόσβεσης & την πυρασφάλεια του κτιρίου 

Ανιχνευτές πυρκαγιάς λέγονται τα όργανα ενός συστήµατος αυτόµατης ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα οποία 
συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα παρακολουθούν την τυχόν εµφάνιση φυσικών ή και χηµικών 
φαινοµένων, επακόλουθων της φωτιάς, σε µια ορισµένη περιοχή του κτιρίου και µεταδίδουν τα αντίστοιχα 
σήµατα συναγερµού ή ελέγχου. 

Αυτοκλειόµενο κούφωµα λέγεται εκείνο που είναι εξοπλισµένο µε κατάλληλο µηχανισµό επαναφοράς του 
στην κλειστή θέση. 

Αυτόµατος καταιονηστήρας λέγεται συσκευή συνδεδεµένη µε δίκτυο παροχής νερού, η οποία ενεργοποιείται 
αυτόµατα σε µια προκαθορισµένη θερµοκρασία και εκτοξεύει νερό. 

Επιφανειακή εξάπλωση φλόγας είναι εκείνη που γίνεται µε ορισµένη ταχύτητα πάνω στην επιφάνεια ενός 
δοµικού στοιχείου ή υλικού, αφού αυτό αναφλεγεί. 

Πυραντίσταση λέγεται η ικανότητα µιας κατασκευής ή ενός δοµικού στοιχείου ν'αντιστέκεται για ένα 
καθορισµένο χρονικό διάστηµα, που ονοµάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερµικά αποτελέσµατα µιας 
φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερµότητας. 

Πυράντοχο κούφωµα λέγεται κάθε κούφωµα που, δοκιµασµένο µαζί µε τις διατάξεις στήριξής του σε 
δοκιµασία πυραντίστασης, παρουσιάζει ένα καθορισµένο δείκτη πυραντίστασης. 

Πυροθερµικό φορτίο είναι το ποσό της εκλυόµενης θερµότητας από την καύση των υλικών µέσα σ'ένα χώρο 
κτιρίου. 

Πυροφραγµός λέγεται κάθε κατασκευή µε άκαυστα ή περιορισµένης καυστότητας υλικά, που διακόπτει 
οικοδοµικό διάκενο ή γεµίζει αρµούς και χάσµατα οικοδοµικών στοιχείων, ώστε να εµποδίζεται η διέλευση 
καπνού και φλογών µέσα απ'αυτά. 

Ταξινόµηση κτιρίων σύµφωνα µε τη χρήση τους. 
Τα κτίρια ταξινοµούνται ανάλογα µε τη χρήση τους σε 9 κατηγορίες, σύµφωνα µε τον 
παρακάτω Πίνακα: 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Κατηγορία: Είδη κτιρίων: 
Α Κατοικίες Κτίρια διαµερισµάτων, ξεχωριστές κατοικίες, 



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

155

Οικοτροφεία. 
Β Ξενοδοχεία Ξενοδοχεία, Ξενώνες. 
Γ Εκπαιδευτήρια Σχολικά Κτίρια όλων των κατηγοριών και 

βαθµίδων εκπαίδευσης. 
∆ Γραφεία Κτίρια µε δηµόσια ή και ιδιωτικά γραφεία. 
Ε Καταστήµατα Κτίρια για αποθήκευση, έκθεση και πώληση 

εµπορευµάτων. 
ΣΤ Χώροι συνάθροισης 

κοινού 
Κτίρια που χρησιµοποιούνται για τη συνάθροιση 
ατόµων, για κοινωνικές, οικονοµικές, πνευµατικές, 
ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες. 

Ζ Βιοµηχανίες-Αποθήκες Κτίρια που στεγάζουν βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 
δραστηριότητες ή και χρησιµοποιούνται για 
αποθήκευση πρώτων υλών και βιοµηχανικών 
προϊόντων. 

Η Νοσηλευτικές 
εγκαταστάσεις - φυλακές 

Νοσοκοµειακά κτίρια, Γηροκοµεία, 
Παιδοβρεφονηπιακοί σταθµοί (µε ύπνο) 

Θ Χώροι στάθµευσης 
οχηµάτων και πρατήρια 
υγρών καυσίµων 

Υπαίθρια, υπόγεια και υπέργεια κτίρια στάθµευσης 
αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίµων. 

Σε περίπτωση αµφιβολίας για τον προσδιορισµό της χρήσης ενός κτιρίου, αρµόδια για την 
κατάταξή του στη συγγενέστερη κατηγορία είναι η ελέγχουσα ∆ηµόσια Αρχή. 
Ο χαρακτηρισµός της κατηγορίας αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίριο ή σ'ένα τµήµα του ή 
σ'ένα πυροδιαµέρισµα. Αφορά στην κύρια χρήση του κτιρίου. Τυχόν δευτερεύουσα άλλη 
χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο εξετάζεται χωριστά, αν πρόκειται για κατοικία ή αν 
καταλαµβάνει επιφάνεια µεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου. 
Ανεξάρτητα από τη χρήση του, ένα κτίριο ή ένα τµήµα κτιρίου µπορεί να χαρακτηρισθεί 
υψηλού βαθµού κινδύνου από τη φύση των περιεχοµένων του. Συγκεκριµένα, όταν τα 
περιεχόµενα παρουσιάζουν µεγάλη αναφλεξιµότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της 
φλόγας και έκλυση θερµότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο 
έκρηξης. 

Σχεδιασµός οδεύσεων διαφυγής 

Ο κύριος στόχος του σχεδιασµού των οδεύσεων διαφυγής σ'ένα κτίριο είναι η επίτευξη 
ασφαλούς εκκένωσης όλων των ενοικίων, σε περίπτωση πυρκαγιάς.  
Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει:  

• Να παραµένουν ασφαλείς και αποτελεσµατικές για τη χρονική διάρκεια που 
χρειάζονται και  

• Να είναι σαφώς αντιληπτές και προσπελάσιµες απ'όλους τους χρήστες.  

Η χρήση του κτιρίου και οι ανάγκες των ενοίκων καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασµού, τις 
διαστάσεις, καθώς και τη θέση των οδεύσεων διαφυγής. 
Παροχή της όδευσης διαφυγής 

Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται µε βάση την ειδική χρήση του κτιρίου και 
υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα µε το θεωρητικό πληθυσµό του. 
Ο όροφος µε το µεγαλύτερο αριθµό ενοίκων (πληθυσµό) καθορίζει την παροχή της 
κατακόρυφης όδευσης διαφυγής (κλιµακοστασίου). 
Σε περίπτωση κτιρίων µε περισσότερους των 6 ορόφων (συµπεριλαµβανοµένου και του 
ισογείου) η παροχή της κατακόρυφης όδευσης διαφυγής - κλιµακοστασίου ισούται µε το 
άθροισµα των παροχών δύο διαδοχικών ορόφων. 
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Το πλάτος των τελικών εξόδων στον όροφο ή το επίπεδο εκκένωσης πρέπει να επαρκεί για 
το άθροισµα των παροχών α+β+γ όπου: 

α.  παροχή κλιµακοστασίων και ραµπών από υπερκείµενους ορόφους ή επίπεδα. 
β.  παροχή κλιµακοστασίων και ραµπών από υποκείµενους ορόφους ή επίπεδα. 

γ.  παροχή από τον ίδιο όροφο ή επίπεδο εκκένωσης. 
Πλάτος και ύψος οδεύσεων διαφυγής 

Ως πλάτος της όδευσης διαφυγής ορίζεται το ελεύθερο πλάτος στο στενότερο σηµείο και 
µέχρι ύψους 2,00 µέτρων. Η µονάδα πλάτους της όδευσης διαφυγής ορίζεται σε 0,60 του 
µέτρου. Το ελάχιστο πλάτος οποιασδήποτε όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να είναι 
µικρότερο από 0,70 του µέτρου. 
Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να µειώνεται, σε καµιά περίπτωση στην 
πορεία προς την τελική έξοδο. 
Το απαιτούµενο πλάτος της όδευσης διαφυγής, για όλα τα στάδια, προσδιορίζεται σε 
συνάρτηση µε τον αριθµό των ενοίκων, ανάλογα µε την ειδική χρήση του κτιρίου και 
εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες πλάτους (0,60). Όταν απαιτείται από τον υπολογισµό, 
προστίθεται µισή µονάδα πλάτους (0,30 µ.) και όχι κλάσµατα. Ο περιορισµός αυτός δεν 
ισχύει για τον καθορισµό του ελαχίστου επιτρεποµένου πλάτους. 
Το ελεύθερο ύψος των χώρων, από τους οποίους περνά όδευση διαφυγής, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2,20 µέτρα, ενώ για τις σκάλες, δοκούς, ανώφλια θυρών µπορεί να είναι 2,00 
µέτρα. 
Υψοµετρικές διαφορές δαπέδων 

Περιοχές που παρουσιάζουν υψοµετρικές διαφορές στο δάπεδο µέχρι 0,40 µέτρα, 
εξυπηρετούνται µε σκαλοπάτια ή ράµπες και µπορεί να συµπεριληφθούν στις οριζόντιες 
οδεύσεις διαφυγής. 
Στάδια οδεύσεων διαφυγής 

**** Σχήµα 2.1 Στάδια οδεύσεως διαφυγής. 
**** Σχήµα 2.2 Η πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής. 
Το πρώτο στάδιο της όδευσης διαφυγής (ΑΒΓ) ονοµάζεται απροστάτευτη όδευση 
διαφυγής και αφορά στην πορεία από ένα τυχόν σηµείο του κτιρίου µέχρι ένα χώρο ασφαλή 
ή σχετικά ασφαλή, που µπορεί να είναι: 

α.  Μία τελική έξοδος προς υπαίθριο χώρο. 

β.  Μία έξοδος κινδύνου ορόφου προς µία πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής, 
γ.  Mία οριζόντια έξοδος. 

Πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, λέγεται το µήκος της 
πραγµατικής πορείας µη συµπεριλαµβανοµένων των κινητών επίπλων, που πρέπει να 
διασχίσει το άτοµο από τυχόν σηµείο της κάτοψης του κτιρίου, µέχρι να φτάσει στην πιο 
κοντινή έξοδο κινδύνου, δηλαδή στην αρχή µιας πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής 
(Σχήµα χχχ). 
Το δεύτερο στάδιο (Γ∆) αφορά στην πορεία από µία έξοδο κινδύνου (τέλος του πρώτου 
σταδίου), µέχρι την έξοδο στο επίπεδο του ορόφου εκκένωσης. Όλη αυτή η πορεία είναι 
πυροπροστατευµένη, περιβάλλεται δηλαδή από δοµικά στοιχεία, µε προκαθορισµένο δείκτη 
πυραντίστασης. Το δεύτερο στάδιο της όδευσης διαφυγής αποτελείται, από 
πυροπροστατευµένα κλιµακοστάσια (τµήµα Γ∆, Σχήµα 2.1), αλλά µερικές φορές µπορεί να 
συµπεριλαµβάνει και πυροπροστατευµένους οριζόντιους διαδρόµους (τµήµα ΒΓ) ή 
πυροπροστατευµένο προθάλαµο. 
Το τρίτο στάδιο (∆Ε) αποτελεί οριζόντια όδευση προς την τελική έξοδο και την εκκένωση 
των ενοίκων σε χώρο απόλυτα ασφαλή, κοινόχρηστο δρόµο ή ύπαιθρο (Σχήµα 2.1). Είναι η 
συνέχεια των προστατευµένων οδεύσεων διαφυγής από τους υπέργειους (ή υπόγειους) 
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ορόφους προς το εξωτερικό του κτιρίου και από εκεί, αν απαιτείται σε περιοχή ελεύθερη και 
ασφαλή. 
Κατασκευαστικά στοιχεία των οδεύσεων διαφυγής 

Ο Κανονισµός Πυρασφάλειας ορίζει µε λεπτοµέρεια τα κατασκευαστικά στοιχεία των 
οδεύσεων διαφυγής. Στοιχεία του κτιρίου που κυρίως µας ενδιαφέρουν απ’τη σκοπιά της 
πυροπροστασίας είναι: 

 Πόρτες  
Κάθε πόρτα που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί ως έξοδος κινδύνου, πρέπει να βρίσκεται σε θέση κατάλληλη, 
ώστε η πορεία διαφυγής να είναι προφανής και πραγµατοποιήσιµη. 

 Κατεύθυνση περιστροφής των κουφωµάτων. 
Κάθε πόρτα που χρησιµοποιείται ως έξοδος κινδύνου πρέπει να ανοίγει προς την κατεύθυνση της διαφυγής 
παρέχοντας το πλήρες πλάτος του ανοίγµατός της. 

 Εξοπλισµός 
Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισµό, έτσι ώστε να ανοίγει αµέσως προς την πλευρά της όδευσης 
διαφυγής. Σύρτες ή άλλα µέσα ασφαλίσεως της πόρτας πρέπει να έχουν χειρολαβές ευκολόχρηστες ακόµη και 
στο σκοτάδι. 

 Πόρτες περιστρεφόµενες γύρω από κεντρικό άξονα - περιστροφικοί φραγµοί 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πόρτας περιστρεφόµενης γύρω από κεντρικό άξονα σε οδεύσεις διαφυγής. 

 Στηθαία και κουπαστές. 
Οι σκάλες, τα πλατύσκαλα, οι εξώστες, οι ράµπες, που αποτελούν τµήµατα οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι 
κατάλληλα προστατευµένα µε στηθαία στις ανοιχτές πλευρές. Τα στηθαία και οι κουπαστές πρέπει να είναι 
συνεχή σε όλο το µήκος του κλάδου της σκάλας ή της ράµπας. 

 Τεχνητός φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής. 
Ο φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής (τεχνητός ή φυσικός) πρέπει να είναι συνεχής στο χρονικό διάστηµα που 
το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής, συµπεριλαµβανοµένων των 
γωνιών, των διασταυρώσεων διαδρόµων, των κλιµακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής 

 Σήµανση οδεύσεων διαφυγής 
Η σήµανση των οδεύσεων διαφυγής για όλα τα στάδια, εφ' όσον οι Ειδικές ∆ιατάξεις των κτιρίων το απαιτούν, 
πρέπει να γίνεται µε σήµατα και ευανάγνωστες επιγραφές. Αυτή η σήµανση επιβάλλεται ιδιαίτερα, όταν η 
έξοδος ή η όδευση διαφυγής δεν είναι άµεσα ορατή ή αντιληπτή. 

∆οµική πυροπροστασία 

Εκτός απ’την ασφάλεια των ενοίκων ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί το ίδιο το κτίριο αλλά και τα όµορα κτίρια. Έτσι ο κανονισµός 
προβλέπει διατάξεις που αποσκοπούν στον περιορισµό των κινδύνων µερικής ή ολικής 
κατάρρευσης του κτιρίου εξαιτίας πυρκαγιάς, εξάπλωσης της φωτιάς µέσα στο κτίριο και 
µετάδοσης της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια ή άλλες κατασκευές. 

Ενεργητικά µέτρα πυροπροστασίας 
Όπου επιβάλλεται από τις Ειδικές ∆ιατάξεις για κάθε κατηγορία κτιρίων, γίνεται 
εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης της πυρκαγιάς µε παροχή σηµάτων 
συναγερµού ή και ελέγχου ή και βλάβης. 
Σκοπός της εγκατάστασης ενός αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης πυρκαγιάς είναι ν’ 
ανιχνεύσει έγκαιρα την πυρκαγιά και να σηµάνει συναγερµό, που δίνεται µε ηχητικά ή οπτικά 
µέσα στην ελεγχόµενη περιοχή ή σ' ένα πίνακα ενδείξεως τοποθετηµένο σε ειδικό χώρο 
ελέγχου. 
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Εκτός των ανιχνευτών πυρκαγιάς, άλλα αυτόµατα µέσα πρόκλησης σηµάτων είναι οι 
συσκευές διαπίστωσης ροής σε αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης, οι συσκευές 
παρακολούθησης της ετοιµότητας λειτουργίας του αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης κ.ά. 
Η εγκατάσταση ενός αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης πυρκαγιάς γίνεται κατόπιν µελέτης 
διπλωµατούχου µηχανικού. 
Ένα σύστηµα αυτόµατης πυρανίχνευσης πρέπει να περιλαµβάνει: 

α. Πίνακα 
β.  Καλωδιώσεις 
γ.  Ανιχνευτές 
δ.  Φωτεινούς επαναλήπτες 
ε.  Σειρήνες συναγερµού 
στ.Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήµατος 
ζ. Εφεδρική πηγή ενέργειας 

8.2 Εφαρµογή για κατοικίες 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται για κατοικία, 
δηλαδή µονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο δόµησής 
τους και τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή τον αριθµό των ορόφων τους. 

8.2.1 Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού 
Ο θεωρητικός πληθυσµός των κτιρίων µε χρήση κατοικίας υπολογίζεται µε την αναλογία 1 
ατόµου/18 τετρ. µέτρα µεικτού εµβαδού κάτοψης, όπου συµπεριλαµβάνονται και οι ανοικτοί 
εξώστες (πατάρια). 

8.2.2 Παροχή ανά µονάδα πλάτους 
Η παροχή ανά µονάδα πλάτους (0,60 του µέτρου) καθορίζεται σε: 

α. 100 άτοµα για οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµοι - πόρτες) 
β. 75 άτοµα για κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράµπες). 

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής γι' αυτήν την κατηγορία κτιρίων ορίζεται σε 
0,80 του µέτρου. 
Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής µπορεί να είναι 0,70 του 
µέτρου (µόνο στο πρώτο απροστάτευτο στάδιο της όδευσης). 

8.2.3 Οδεύσεις διαφυγής 
Ι.  Επιβάλλεται γενικά ο σχεδιασµός δύο τουλάχιστον εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής, που 

καταλήγουν σε αντίστοιχες εξόδους κινδύνου για: 

α. Ορόφους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 50 ατόµων 

β. Πολυκατοικίες µε περισσότερους από 6 ορόφους και πληθυσµό ορόφου µεγαλύτερο των 30 
ατόµων. 

 Η µία από τις απαιτούµενες εξόδους επιτρέπεται να οδηγεί και σε εξωτερικά κλιµακοστάσια µε 
πλήρεις προδιαγραφές ασφάλειας. 

 Η απόσταση από την εξώπορτα ενός διαµερίσµατος µέχρι την έξοδο κινδύνου δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 18 µέτρα, ενώ η συνολική πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης από τα 
πιο αποµακρυσµένα σηµεία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 35 µέτρα. 

 Στην περίπτωση που ο κοινόχρηστος διάδροµος περικλείεται από δοµικά στοιχεία µε δείκτη 
πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών ή διαθέτει αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης ή 
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πυρόσβεσης, το όριο των 18 µέτρων µπορεί να επεκταθεί σε 30 µέτρα και το όριο των 35 
µέτρων σε 45 µέτρα. 

 ∆εν επιτρέπεται η όδευση διαφυγής να περνά από αδιέξοδα µεγαλύτερα των 12 µέτρων. 

ΙΙ.  Στην περίπτωση µιας µόνο εξόδου κινδύνου η απόσταση της εξώπορτας ενός διαµερίσµατος 
από αυτήν δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 12 µέτρα, ενώ η µέγιστη πραγµατική απόσταση 
απροστάτευτης όδευσης φθάνει τα 25 µέτρα. 

 Στην ανάλογη περίπτωση πυροπροστατευµένου διαδρόµου (30 λεπτών) ή µε σύστηµα 
πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης, τα αντίστοιχα όρια είναι 25 και 35 µέτρα. 

8.2.4 Πλάτος των ή της τελικής εξόδου 
Το πλάτος των ή της τελικής εξόδου δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το µισό του 
αθροίσµατος των απαιτουµένων µονάδων πλάτους των οδεύσεων, για όλους τους ορόφους 
πάνω από τον όροφο εκκένωσης, σε κτίρια κατοικίας µε περισσότερους από 3 ορόφους. 
Στα κτίρια µέχρι 3 ορόφους, το πλάτος της τελικής εξόδου υπολογίζεται από το άθροισµα των 
παροχών όλων των υπέργειων και υπόγειων ορόφων. 

8.2.5 Πυροπροστασία 
Τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής (οριζόντιοι 
διάδροµοι - κλιµακοστάσια) πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Γενικών ∆ιατάξεων. 
∆εν απαιτείται η δηµιουργία ξεχωριστού πυροπροστατευοµένου φρεατίου για κλιµακοστάσια 
κτιρίων µέχρι 4 ορόφους και µε εµβαδόν ορόφου µικρότερο των 500 τ.µέτρων. Στην 
περίπτωση όµως αυτή, οι εξώπορτες των διαµερισµάτων πρέπει να είναι πυράντοχες, µε 
δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών. 

8.2.6 Φωτισµός - Σήµανση 
Ο τεχνικός φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το γινόµενο: 
Αριθµός ορόφων x 20 δευτερόλεπτα. 
Φωτισµός ασφαλείας απαιτείται για κτίρια µε 5 ή περισσότερους ορόφους. 
Σε κτίρια όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο εναλλακτικές οδεύσεις µε τις αντίστοιχες τελικές 
εξόδους, επιβάλλεται σήµανση σύµφωνα µε τις Γενικές ∆ιατάξεις. 

8.2.7 ∆οµική πυροπροστασία 
Τα φέροντα δοµικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του περιβλήµατος των 
πυροδιαµερισµάτων (τοίχοι, πατώµατα, πόρτες κ.λ.π.) δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη 
πυραντίστασης µικρότερο από τον αναφερόµενο στον Πίνακα Α.1. 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Τύπος κτιρίου Ισόγειο και Όροφοι Υπόγειο* 
Μονώροφα 30 λεπτά 60 λεπτά 
Από 2-4 ορόφους 30 λεπτά 60 λεπτά 
Από "5"(1)-8 ορόφους 60 λεπτά 90 λεπτά 
Πάνω από 8 ορόφους 90 λεπτά 90 λεπτά 

* Μειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγειο µε εµβαδόν µικρότερο των 150 τετρ.µέτρων. 

8.2.8 Ενεργητική πυροπροστασία: 
Σε πολυκατοικίες µε 6 έως 8 ορόφους και µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο από 300 µ² καθώς 
και σε αντίστοιχες µε περισσότερους από 8 ορόφους, αλλά ανεξάρτητα από το εµβαδόν 
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ορόφου, τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού σε κοινόχρηστο χώρο 
κάθε ορόφου, εύκολα προσπελάσιµο από κάθε διαµέρισµα, σύµφωνα µε τις Γενικές 
∆ιατάξεις. 
Σε κάθε κτίριο κατοικίας µέχρι 4 ορόφους και µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο από 500 
τ.µέτρα, καθώς και σε όλα τα κτίρια µε 5 ή περισσότερους ορόφους, τα λεβητοστάσια, οι 
αποθήκες καυσίµων και τα µηχανοστάσια πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε αυτόµατο σύστηµα 
πυρανίχνευσης. 
Σε όλα τα κτίρια µε χρήση κατοικίας, σε χώρους ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο 
φορητοί πυροσβεστήρες. 

8.3 Εκκίνηση προγράµµατος 
Για να εκκινήσετε το πρόγραµµα της «Πυροπροστασίας». 

10. Κάντε κλικ στο κουµπί «Έναρξη» («Start») και στη συνέχεια τοποθετήστε το δείκτη του 
ποντικιού στην επιλογή «Προγράµµατα» («Programs”). 

Εµφανίζεται το µενού «Προγράµµατα» 

11. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην οµάδα Πόλη για Windows. 

12. Κάντε κλικ στο πρόγραµµα «Πυρ199» για να ξεκινήσετε το πρόγραµµα που διαπραγµατεύεται 
τη Μελέτη Πυροπροστασίας κατοικιών. 

Το πρώτο πράγµα που βλέπετε είναι ο χώρος εργασίας της εφαρµογής: 

 
Το παράδειγµά µας 
Κατά τη διάρκεια αυτού του µαθήµατος θα «κάνετε» τη µελέτη 
Πυροπροστασίας για την περίπτωση του παραδείγµατος που ξεκινήσατε για 
τις Αµοιβές.  



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

161

Τα κυριότερα «πρόσθετα» στοιχεία του παραδείγµατος είναι τα ακόλουθα 
(όσα δεν αναφέρονται µπορείτε να τα αντλήσετε από τις εικόνες αυτού του 
βιβλίου). 

 

Ζητείται η σύνταξη της µελέτης (εντύπου) παθητικής πυροπροστασίας του 
κτιρίου. 

8.4 Επιλογή αρχείου άδειας 
Θα ξεκινήσετε εποµένως αµέσως µε την εντολή Κύριος πίνακας επιλογών «Αρχείο 
Άδειας». Στην οθόνη σας θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «∆ιαχειριστής προγράµµατος 
ΠΥΡ199».  

 
Αναζητήστε στη δοµή δέντρου τον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ». Στον φάκελο 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» αποθηκεύουµε όλες τις µελέτες εξάσκησης αυτού του βιβλίου. 

Στο παράδειγµα που εξετάζουµε, υποθέτουµε ότι ο φάκελος 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» έχει ήδη δηµιουργηθεί. Αυτό που θέλουµε να κάνουµε 
τώρα είναι να δηµιουργήσουµε µια νέα µελέτη που θα υπολογίζει το ελάχιστο 
κόστος κατασκευής. Τη µελέτη αυτή θα την τοποθετήσουµε στον ίδιο φάκελο 
(«Παραδείγµατα_Ευρώ») στον οποίο εντάξαµε την αντίστοιχη µελέτη που 
αφορούσε τη µελέτη αµοιβής Μηχανικών. 

Μελέτες που αφορούν την ίδια οικοδοµική άδεια µπαίνουν στον ίδιο 
φάκελο. 

 

 Για να δηµιουργήσετε µια νέα µελέτη σε ένα φάκελο που υπάρχει. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ) 
στη δοµή δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στο πεδίο «Φάκελος» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου που επιλέξατε. 

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών  «Μελέτες»  «∆ηµιουργία 
µελέτης». 

7. Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου «Ενέργειες: ∆ηµιουργία µελέτης ΠΥΡ199”. 



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

162

 
Στο πεδίο «Όνοµα φακέλου» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ). 

4. Συµπληρώστε στο πεδίο «Τίτλος µελέτης» τον τίτλο της µελέτης (=Μελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας).  

5. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

 
Εάν  η µελέτη υπήρχε, θα ακολουθούσατε την παρακάτω διαδικασία για να την ανακτήσετε: 

 Για να ανακτήσετε µια µελέτη που υπάρχει. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου ή της µελέτης στη δοµή 
δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στα πεδία «Φάκελος» και «Μελέτη» αντίστοιχα εµφανίζονται το όνοµα του φακέλου και της 
µελέτης που επιλέξατε. 

5. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

 

Παρατηρήστε ότι ανοίγοντας πλέον τη µελέτη, ο τίτλος του επιλεγµένου φακέλου  
και της τρέχουσας µελέτης  εµφανίζεται στις αντίστοιχες λεζάντες της 
γραµµής διαχείρισης.  

8.5 ∆εδοµένα µελέτης 
Έχοντας επιλέξει τη τρέχουσα µελέτη, µπορείτε πλέον να ξεκινήσετε την επεξεργασία της.  
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας µιας µελέτης αρχίζει µε την εισαγωγή δεδοµένων.  

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για την εισαγωγή των δεδοµένων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2. Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «∆εδοµένα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 
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8.5.1 Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων». 

 
Ένα απ’τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα του «ηλεκτρονικού γραφείου» είναι η δυνατότητα να 
αξιοποιούµε τις υπάρχουσες πληροφορίες µε πολλούς τρόπους. Απ’τη στιγµή που δώσατε 
πολλά  απ’τα στοιχεία της οικοδοµής υπολογίζοντας τις αµοιβές, δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να µην εκµεταλλευτείτε την επεξεργασία που έγινε.  
 

 Για να µεταφέρετε δεδοµένα από το πρόγραµµα των αµοιβών. 

5. Κάντε κλικ στην εντολή «Επιλογή αρχείου από Civil» (το πρόγραµµα των Αµοιβών). 

Θα εµφανιστεί το γνώριµο πια σε σας παράθυρο διαλόγου µε τον διαχειριστή µελετών της 
εφαρµογής των αµοιβών Μηχανικών. 
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6. Επιλέξτε µε το δείκτη του ποντικιού στη δοµή δέντρου µε τους φακέλους και τις µελέτες τη 

µελέτη «Νέα οικοδοµή» που βρίσκεται στον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ». 

7. Κάντε κλικ στην εντολή «ΟΚ». 

Το όνοµα της µελέτης µεταφέρεται στο πεδίο «αρχείο CiViL» 

8. Κάντε κλικ στην εντολή «Μεταφορά δεδοµένων από το Civil στο ΠΥΡ199», για να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 

Τα στοιχεία που µεταφέρονται µε την παραπάνω διαδικασία είναι: 

• Στοιχεία επιφανειών (εµβαδά, χρήσεις). 

• Στοιχεία Ιδιοκτήτη. 

• Στοιχεία Έργου. 

8.5.2 Γενικά στοιχεία κτιρίου. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Γενικά στοιχεία». 

 
Συµπληρώνετε κατά τα γνωστά τα γενικά στοιχεία του έργου. Εάν έχετε ζητήσει αυτόµατη 
µεταφορά στοιχείων, τα περισσότερα στοιχεία θα έχουν ήδη συµπληρωθεί. 

8.5.3 Περιγραφή κτιρίου κατοικιών 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Περιγραφή κτιρίου». 
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Στον πίνακα αυτό συµπληρώνετε για κάθε όροφο ξεχωριστά την επιφάνεια και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά. 
Στη στήλη [1] αναγράφεται ο όροφος. 
Στη στήλη [2] συµπληρώνετε την επιφάνεια του ορόφου σε µ². 
Στη στήλη [3] συµπληρώνετε τον θεωρητικό πληθυσµό του ορόφου. Ο θεωρητικός 
πληθυσµός του ορόφου υπολογίζεται αυτόµατα από το πρόγραµµα. 
Στις στήλες [4] και [5] συµπληρώνετε αντίστοιχα τις δυσµενέστερες αποστάσεις ΒΓ και ΑΒΓ 
σε µέτρα. Τα στοιχεία αυτά τα λαµβάνετε από τις αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων.  
Στη τελευταία γραµµή εµφανίζονται τα αθροίσµατα των στηλών. 

8.5.4 ∆εδοµένα κατοικιών 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «∆εδοµένα κτιρίου». 

 
Συγκεκριµένα απαιτούνται τα εξής στοιχεία: 
αριθµός τελικών εξόδων=  
O αριθµός των εξόδων ενός κτιρίου που οδηγούν σε µια οδό ή σε ένα ανοικτό χώρο ασφαλή 
από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού. 
 
συνολικό πλάτος των τελικών εξόδων του κτιρίου= 
Το άθροισµα των πλατών των τελικών εξόδων του κτιρίου. 
  
µέγιστη γωνία µεταξύ δύο τελικών εξόδων= 
Η µέγιστη γωνία που σχηµατίζεται από τις οδεύσεις διαφυγής από ένα τυχαίο σηµείο της 
κάτοψης του ορόφου προς τις δύο εναλλακτικές εξόδους διαφυγής. 
 
ύψος κτιρίου= 
Το συνολικό ύψος του κτιρίου. 
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τρόπος κατασκευής= 
Επιλέγουµε τον τρόπο κατασκευής του κτιρίου. 

 Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο «τρόπος 
κατασκευής», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις εξής επιλογές: 

 
Επιλέξτε απ’τη λίστα την επιλογή που σας ενδιαφέρει. 

Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η επιλογή σας µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

 
επικίνδυνοι χώροι: 
Επιλέγουµε από την λίστα τους επικίνδυνους χώρους που περιλαµβάνονται στο κτίριο που 
περιγράφουµε. 

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο «επικύνδινοι 
χώροι», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις εξής επιλογές: 

 
Επιλέξτε απ’τη λίστα την επιλογή που σας ενδιαφέρει. 

Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η επιλογή σας µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

 
αριθµός υπογείων= 
Ο αριθµός των υπογείων του κτιρίου που περιγράφουµε. 
 
υπάρχουν καταιονητήρες 
∆ηλωνουµε άν στο κτίριο θα τοποθετηθεί σύστηµα καταιονητήρων. 
 
υπάρχει φρεάτιο ασανσέρ ή εσωτερικός φωταγωγός 
∆ηλωνουµε άν στο κτίριο υπάρχει φρεάτιο ασανσέρ ή εσωτερικός φωταγωγός. 

8.6 Έντυπα 
Απ’την παραπάνω διαδικασία παράγονται τα έντυπα, της µελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας. (∆εν απαιτείται µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.) 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Έντυπα». 
Στις επόµενες σελίδες µπορείτε να δείτε ένα υπόδειγµα της «Μελέτης πυροπροστασίας» έτσι 
ακριβώς όπως την «κατασκεύασε» το πρόγραµµα, αντλώντας στοιχεία από τα δεδοµένα που 
δώσατε.  
Για µια συνήθη κατασκευή το µεγαλύτερο µέρος των εµφανιζοµένων πληροφοριών είναι 
σωστό. Επίσης στο κείµενο αναφέρεται η αναγκαία τεκµηρίωση της µελέτης σας, αφού 
υπάρχουν συνεχείς παραποµπές στα σχετικά άρθρα του Κανονισµού Πυροπροστασίας. 
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Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της µελέτης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το κείµενο 
που παρήγαγε το πρόγραµµα και να επιφέρετε σ’αυτό τις αναγκαίες διορθώσεις ή 
συµπληρώσεις. 
 
Η δοµή µιας τυπικής µελέτης πυροπροστασίας είναι η ακόλουθη: 
1.  ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

3.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΕΜΒΑ∆Α – ΟΡΟΦΟΙ. 

4.  ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

4.1Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ. 

4.1.1  Απαιτούµενος αριθµός οδεύσεων διαφυγής. 

4.1.2  Καθορισµός απαιτουµένου πλάτους οδεύσεων διαφυγής. 

4.1.3  Έλεγχος µεγίστων αποστάσεων απροστάτευτων οδεύσεων διαφυγής. 

4.1.4  Τελική - τελικές έξοδοι. 

4.1.5  Καθορισµός ορίων πυροπροστατευοµένων οδεύσεων διαφυγής. 

i. Απαιτήσεις φωτισµού - σήµανση οδεύσεων διαφυγής. 

 
4.2∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

4.2.1  Καθορισµός θέσης και ορίων πυροδιαµερισµάτων όπου περιλαµβάνονται και οι επικίνδυνοι 
χώροι και τα πυροπροστατευόµενα φρεάτια. 

4.2.2  Προσδιορισµός δεικτών πυραντίστασης των δοµικών στοιχείων του κελύφους των 
πυροδιαµερισµάτων και έλεγχος των δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δοµικών 
στοιχείων. 

4.2.3  Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισµού για τις κατηγορίες εσωτερικών τελειωµάτων 
(εκτός οδεύσεων διαφυγής). 

4.2.4  Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισµού για τη µετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου. 

4.2.5  Πίνακας δεικτών πυραντίστασης και κατηγορία εσωτερικών τελειωµάτων των δοµικών 
στοιχείων µε αναφορά στο παράρτηµα του κανονισµού. 

8. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

Ακολουθεί ένα υπόδειγµα της µελέτης Πυροπροστασίας του παραδείγµατος µας. 
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8.7 Εκτύπωση εντύπων 
Οι εκτύπωση γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
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Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το κεφάλαιο: 

• Τα κτίρια και τα δοµικά έργα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι, ώστε σε 
περίπτωση πυρκαγιάς να προστατεύεται η ζωή των ατόµων που 
βρίσκονται σ' αυτά καθώς και τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόµενά 
τους.  

• Ο Κανονισµός Πυροπροστασίας έχει σαν κύριο στόχο να επιτύχει, 
µε τη σωστή διάταξη των οδεύσεων διαφυγής και τη χρήση 
καταλλήλων υλικών κατασκευής, την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου 
σε περίπτωση πυρκαγιάς.  

• Όδευση διαφυγής λέγεται µία συνεχής και χωρίς εµπόδια πορεία για 
τη διαφυγή από οποιοδήποτε σηµείο ενός κτιρίου προς ένα ασφαλή, 
υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

• Ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου καθορίζονται οι απαραίτητες 
οδεύσεις διαφυγής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής και 
αποτελεσµατική εκκένωσή του από όλους τους ενοίκους κατά την 
διάρκεια της πυρκαγιάς. 

• Οι εφαρµογές µελέτης Πυροπροστασίας παράγουν τη αντίστοιχη 
µελέτη ενός κτιρίου µε βάση την επιφάνεια των ορόφων, το 
θεωρητικό πληθυσµό τους και τη γεωµετρία (κάτοψη) τους. 
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Συνεχίζουµε την παρουσίαση εφαρµογών τεχνικού λογισµικού που σχετίζονται µε τις 
διαδικασίες  έκδοσης της Οικοδοµικής Άδειας, µε την εφαρµογή Μέτρα Ασφάλειας και 
Υγείας. Μια από τις υποχρεώσεις που προστέθηκαν σχετικά πρόσφατα στη διαδικασία των 
αδειών είναι η συµπλήρωση των εντύπων «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας» (Σ.Α.Υ.) και 
«Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας» (Φ.Α.Υ.). Τα έντυπα αυτά αφορούν τα µέτρα Ασφάλειας 
που πρέπει να λαµβάνονται στο εργοτάξιο. (Τα µέτρα Ασφάλειας, λοιπόν, σε αντίθεση µε τη 
µελέτη Πυροπροστασίας, αφορούν το οικοδοµικό έργο στο στάδιο κατασκευής του, και όχι 
στο στάδιο λειτουργίας του).  
Η ανθρώπινη ζωή και η σωµατική ακεραιότητα είναι αγαθά ανεκτίµητα, που πρέπει να 
προστατεύονται από κινδύνους που προκύπτουν είτε από αµέλεια, είτε από την κακώς 
εννοούµενη «οικονοµία». Η νοµοθεσία επιβάλλει τη λήψη µέτρων ασφάλειας στο εργοτάξιο 
που αποσκοπούν: 

• Στην προστασία των εργαζοµένων από κάθε πιθανό κίνδυνο. 

• Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των περιοίκων και των περαστικών. 

Η εφαρµογή «Μέτρα Ασφάλειας», συντάσσει τα έντυπα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που υποχρεωτικά 
πρέπει να υποβάλλονται για την έκδοση της Άδειας. 
Σ’αυτό το κεφάλαιο θα µάθετε:  

• Ποια είναι τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνονται σε κάθε δοµική 
κατασκευή. 

• Πώς συντάσσονται τα έντυπα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., µε τη βοήθεια µιας εξειδικευµένης 
εφαρµογής λογισµικού. 

9.1 Οι κίνδυνοι της Οικοδοµής και τα Μέτρα Ασφάλειας 
Ας αρχίσουµε αυτό το κεφάλαιο µε κάποιες επισηµάνσεις για τη φύση του θέµατος που 
εξετάζουµε. 

Τα µέτρα ασφάλειας δεν είναι ένα θεωρητικό ζήτηµα που εξαντλείται µε τη 
σύνταξη ενός εντύπου. Μπορεί να αφορούν τη σωµατική ακεραιότητα 
ανθρώπων που εργάζονται κάτω από την επίβλεψή µας, ή και την ίδια τη ζωή 
µας. 

Ο κίνδυνος δεν είναι θεωρητικός. Περίπου ένας εργαζόµενος κάθε τρεις µέρες 
χάνει τη ζωή του σε κάποιο εργοτάξιο της χώρας µας. Και πολλοί 
περισσότεροι τραυµατίζονται σοβαρά κάθε µέρα. 

Η πρακτική σηµασία των µέτρων Ασφάλειας εξαντλείται λοιπόν πολύ 
γρήγορα, εάν δεν τα εφαρµόζουµε σε κάθε κατασκευή, ακόµη και για τη πιο 
ταπεινή εργασία. 

Η νοµοθεσία επιβάλλει τη λήψη µέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο που αποσκοπούν: 
• Στη προστασία των εργαζοµένων στο εργοτάξιο από πτώση, χτύπηµα, ηλεκτροπληξία 

ή άλλο ατύχηµα. 

• Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των περιοίκων και περαστικών από 
εκσκαφές, κατεδαφίσεις, πτώση αντικειµένων κλπ 

Βασική µέριµνα λοιπόν όλων των συντελεστών ενός έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 
είναι η εξασφάλιση της υγιεινής, άνετης και ασφαλούς εργασίας των εργαζοµένων στην 
κατασκευή του κτιρίου ή του δοµικού έργου, η ασφαλής παραµονή επισκεπτών, η ασφαλής 
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διέλευση ανθρώπων και οχηµάτων από τους κοινόχρηστους και ακάλυπτους χώρους που 
συνορεύουν µε αυτό και η ασφάλεια των γειτονικών κτιρίων ή δοµικών έργων. 
Μερικά απ’ τα µέτρα ασφάλειας στο εργοτάξιο που υποδεικνύονται από τον επιβλέποντα 
µηχανικό, είναι: 

• Περίφραξη του εργοταξίου και πινακίδα απαγόρευσης εισόδου σε οποιονδήποτε δεν 
έχει εργασία. 

• Εφαρµογή µέτρων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, γυαλιά 
προστασίας κλπ) ανάλογα µε την εκτελούµενη εργασία. 

• Προστασία από πτώσεις (ζώνες ασφαλείας, κιγκλιδώµατα, φράξιµο ανοιγµάτων και 
φρεατίων). 

• Εξουδετέρωση των κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύµα. 

• Ευστάθεια σκαλωσιάς, διαδρόµων εργασίας 

• Εξασφάλιση πρανών εκσκαφής. 

• Μέτρα προστασίας γειτονικών κατοικιών, όταν γίνονται εκσκαφές, κατεδαφίσεις κλπ. 

Ο επιβλέπων Μηχανικός είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την εκτέλεση των 
εργασιών σύµφωνα µε τη µελέτη και τους ισχύοντες κανονισµούς, καθώς και για την 
υπόδειξη και τήρηση των µέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο.  
Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των 
δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την έκδοση 
Οικοδοµικής Άδείας του έργου.  
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του κυρίου του έργου. Σε περίπτωση 
µεταβίβασης της κυριότητας ή διάσπασης κατόπιν πώλησης σε επιµέρους ιδιοκτήτες, ο νέος 
ιδιοκτήτης ή ο κάθε επιµέρους ιδιοκτήτης αντίστοιχα µεριµνά, ώστε να περιέρχεται στη 
διάθεσή του ακριβές αντίγραφο του φακέλου ασφάλειας και υγείας. 
Η εφαρµογή «Μέτρα Ασφάλειας» έχει σκοπό να απλουστεύσει τις προβλεπόµενες  διατάξεις, 
να οργανώνει τα στοιχεία και να προετοιµάσει τα έντυπα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

9.2 Νοµοθετικό πλαίσιο 
Η υποχρέωση υποβολής των εντύπων Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. είναι σχετικά πρόσφατη. 
Προβλέπεται από το  Π.∆. 305 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια». Σκοπός του προεδρικού διατάγµατος 
είναι η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 
1992 (EEL 245/26-8-92). 

9.3 Τα έντυπα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

9.3.1 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 
Στο σχέδιο ασφάλειας και υγείας περιγράφονται και διευκρινίζονται: 

• Οι κανόνες που θα εφαρµόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν 
δραστηριότητες εκµετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου. 

• Ειδικά µέτρα για τις εργασίες που περιλαµβάνονται σε µία ή περισσότερες κατηγορίες 
που ενέχουν κινδύνους για τους εργαζοµένους (κατεδαφίσεις κ.λ.π.). 

Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας πρέπει επίσης να περιλαµβάνει στοιχεία για: 
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• Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

• Την ανάλυση της πορείας κατασκευής σε φάσεις. 

• Την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου. 

• Την ανάλυση µεθόδων εργασίας κατά φάσεις. 

• Τον καθορισµό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

• Τις συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών. 

• Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

• Τη µελέτη κατασκευής ικριωµάτων, όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

9.3.2 Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας περιλαµβάνει: 

• Το µητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου. 

• Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού, 
κ.λ.π. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο 
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα 
(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κ.λ.π.), στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 
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9.4 Κωδικοποίηση κινδύνων οικοδοµής 
Στη συνέχεια παραθέτουµε µια κωδικοποίηση µε τους ενδεχόµενους κινδύνους της οικοδοµής. 
Η κωδικοποίηση αυτή αφορά κυρίως τους εργαζόµενους στα οικοδοµικά έργα. Η 
κωδικοποίηση αυτή είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ασφάλεια και την υγιεινή στα εργοτάξια. 

Και η απλή ανάγνωση του πίνακα των κινδύνων (παγίδων) της οικοδοµής και 
των αντιστοίχων µέτρων Ασφαλείας που πρέπει να αναληφθούν, µας δείχνει 
πόσο σύνθετη είναι στις µέρες µας η κατασκευή ενός οικοδοµικού έργου, αλλά 
και πόσο ακριβό µπορεί να είναι το τίµηµα οποιασδήποτε αµέλειας ή 
«οικονοµίας».  
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9.4.1 Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα 

Οι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος ή σε βάθος πρέπει να είναι 
στερεές και σταθερές ανάλογα µε: 

α. Τον αριθµό των εργαζοµένων που βρίσκονται σε αυτές. 
β. Τα ανώτατα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την κατανοµή τους. 
γ. Τις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να υποστούν. 

Αν τα υποστηρίγµατα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων αυτών δεν διαθέτουν εγγενή 
ευστάθεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους µε κατάλληλα και ασφαλή 
µέτρα στερέωσης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άκαιρη ή ακούσια 
µετακίνηση του συνόλου ή τµηµάτων των εν λόγω θέσεων εργασίας. 

Η σταθερότητα και στερεότητα των θέσεων εργασίας πρέπει να ελέγχονται κατάλληλα, ιδίως 
µετά από ενδεχόµενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους των θέσεων αυτών. 

9.4.2 Εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας 

Οι εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας του εργοταξίου, ιδίως οι εγκαταστάσεις που υπόκεινται 
σε εξωτερικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. 

Οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου που υπήρχαν πριν από την έναρξη λειτουργίας του, πρέπει 
να εντοπίζονται, να ελέγχονται και να επισηµαίνονται ευκρινώς. 

Εφόσον υπάρχουν εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί, πρέπει να εκτρέπονται έξω από το 
εργοτάξιο είτε να τίθενται εκτός τάσης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να 
τοποθετούνται φράγµατα ή προειδοποιητικά σήµατα προκειµένου τα οχήµατα και 
οι εγκαταστάσεις να παραµένουν σε απόσταση. Σε περίπτωση που οχήµατα του 
εργοταξίου οφείλουν να περάσουν κάτω από τους αγωγούς αυτούς, πρέπει να 
γίνονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις και να λαµβάνεται η κατάλληλη εναέρια 
προστασία. 

9.4.3 Ατµοσφαιρικές επιδράσεις 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να προφυλάσσονται από τις ατµοσφαιρικές επιδράσεις που 
µπορούν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία τους. 

9.4.4 Πτώσεις αντικειµένων 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να προφυλάσσονται, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, από τις πτώσεις 
αντικειµένων µε µέσα συλλογικής προστασίας. 

Τα υλικά και ο εξοπλισµός πρέπει να φυλάσσονται ή να στοιβάζονται κατά τρόπο, ώστε να 
αποφεύγεται η κατάρρευση ή ανατροπή τους. 

Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται στεγαζόµενοι διάδροµοι στο εργοτάξιο ή να 
καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες. 

9.4.5 Πτώσεις από ύψος 

Οι πτώσεις από ύψος πρέπει να προλαµβάνονται, ιδίως µέσω στερεών κιγκλιδωµάτων µε 
επαρκές ύψος που θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα εµπόδιο στη στάθµη του 
δαπέδου, ένα χειρολισθήρα (κουπαστή) και ενδιάµεσο οριζόντιο στοιχείο, ή άλλο 
ισοδύναµο µέσο, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οι εργασίες σε ύψος µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνο µε τη βοήθεια του κατάλληλου 
εξοπλισµού ή µε µηχανισµούς συλλογικής προστασίας όπως κιγκλιδώµατα, 
εξέδρες ή δίχτυα προστασίας. Σε περίπτωση που η χρήση αυτών των µέσων δεν 
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είναι δυνατή λόγω της φύσης των εργασιών, πρέπει να προβλέπονται τα 
κατάλληλα µέσα πρόσβασης και να χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας ή άλλες 
µέθοδοι ασφάλειας µε αγκύρωση, µε τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

9.4.6 Ικριώµατα (σκαλωσίες) και κλίµακες (σκάλες) 

Τα ικριώµατα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσι ώστε 
να µην µπορούν να καταρρεύσουν ή να µετατοπισθούν τυχαία. 

Τα δάπεδα εργασίας και τα στοιχεία πρόσβασης των ικριωµάτων πρέπει να έχουν τέτοια 
κατασκευή, διαστάσεις και προστατευτικά µέτρα και να χρησιµοποιούνται µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η πτώση προσώπων ή και η έκθεσή τους σε 
πτώσεις αντικειµένων. 

Τα ικριώµατα πρέπει να επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα µηχανικό στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

α.  Πριν από την έναρξη της χρήσης τους 

β.  Στη συνέχεια, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 

γ.  Μετά από κάθε µετατροπή, περίοδο αχρηστίας, κακοκαιρία ή σεισµικές δονήσεις ή µετά 
από οποιεσδήποτε περιστάσεις που µπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή τη σταθερότητά 
τους. 

Οι κλίµακες πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να συντηρούνται σωστά. Πρέπει επίσης να 
χρησιµοποιούνται σωστά, στα κατάλληλα σηµεία και σύµφωνα µε τη χρήση για 
την οποία προορίζονται.  

Θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται ακούσιες µετατοπίσεις των κινητών 
ικριωµάτων. 

9.4.7 Συσκευές ανύψωσης 

Κάθε συσκευή ή εξάρτηµα ανύψωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των συστατικών στοιχείων 
τους, των συνδέσµων, των αγκυρώσεων και των στηριγµάτων τους, πρέπει: 

α.  Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σωστά και να έχουν την απαραίτητη αντοχή για 
τη χρήση που προορίζονται 

β.  Να εγκαθίστανται και να χρησιµοποιούνται σωστά 

γ.  Να συντηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας 

δ.  Να παρακολουθούνται και να υποβάλλονται σε περιοδικές δοκιµές και ελέγχους σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

ε.  Να χρησιµοποιούνται από εργαζόµενους που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και έχουν 
εφοδιαστεί µε τις κατάλληλες άδειες βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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Κάθε συσκευή και εξάρτηµα ανύψωσης πρέπει να φέρει ευκρινώς ένδειξη του ανώτατου 
επιτρεπόµενου φορτίου, σύµφωνα µε τις εγκρίσεις που απαιτούνται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οι συσκευές ανύψωσης, καθώς και τα εξαρτήµατά τους, δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται 
για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονται σύµφωνα 
µε τις εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες, εγκρίσεις κ.λ.π. πρέπει να ευρίσκονται στο εργοτάξιο 
και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

9.4.8 Οχήµατα, µηχανήµατα χωµατουργικά και διακίνησης υλικών 

Όλα τα οχήµατα και τα χωµατουργικά µηχανήµατα καθώς και τα µηχανήµατα διακίνησης 
υλικών πρέπει: 

α.  Να είναι σωστά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα λαµβάνοντας υπόψη, στο µέτρο του 
δυνατού, τις εργονοµικές αρχές. 

β.  Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τυχόν µετατροπές να εγκρίνονται 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία λαµβάνοντας υπόψη την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 

γ.  Να χρησιµοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδιασµένα µε τις 
απαιτούµενες άδειες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οι οδηγοί και χειριστές των οχηµάτων και των χωµατουργικών µηχανηµάτων καθώς και των 
µηχανηµάτων διακίνησης υλικών πρέπει να έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση και να 
διαθέτουν την απαιτούµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία άδεια. 

Πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα, ώστε να αποφεύγεται ή πτώση των εν λόγω 
οχηµάτων και των µηχανηµάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό. 

Τα χωµατουργικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα διακίνησης υλικών πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα συστήµατα σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή, ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε 
περίπτωση ανατροπής του µηχανήµατος, καθώς και κατά της πτώσης 
αντικειµένων. 

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κ.λ.π. πρέπει να συνοδεύουν το µηχάνηµα ή τον οδηγό 
και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

9.4.9 Εγκαταστάσεις, µηχανές, εξοπλισµός 

Οι εγκαταστάσεις, οι µηχανές και ο εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µηχανοκινήτων ή µη εργαλείων χειρός πρέπει: 

α.  Να είναι σωστά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες λαµβάνοντας υπόψη στο µέτρο του 
δυνατού τις εργονοµικές αρχές 

β.  Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας 

γ.  Να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία που προορίζονται 

δ.  Να χρησιµοποιούνται από εργαζόµενους που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση. 



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

179

Οι εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση πρέπει να παρακολουθούνται και να 
υποβάλλονται σε δοκιµές και ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

9.4.10 Εκσκαφές, φρέατα, χωµατουργικές και υπόγειες εργασίες, σήραγγες 

Στις εκσκαφές, τα φρέατα, τις υπόγειες εργασίες ή τις σήραγγες πρέπει να λαµβάνονται οι 
απαραίτητες προφυλάξεις: 

α.  Για την κατάλληλη υποστήριξη και διαµόρφωση των πρανών 

β. Για την πρόληψη των κινδύνων από την πτώση ανθρώπων, εξοπλισµού ή αντικειµένων, 
καθώς και από εισροή ύδατος 

γ.  Για να υπάρχει επαρκής εξαερισµός σε όλες τις θέσεις εργασίας που να διατηρεί την 
ατµόσφαιρα κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία 

δ.  Για να µπορούν οι εργαζόµενοι να προφυλάσσονται σε χώρο ασφαλή σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, εισροής ύδατος ή υλικών. 

Πριν από την έναρξη χωµατουργικών εργασιών, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον 
προσδιορισµό και τη µείωση στο ελάχιστο των κινδύνων από υπόγεια καλώδια και 
άλλα συστήµατα εγκαταστάσεων διανοµής. 

Πρέπει να προβλέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο εκσκαφής. 

Τα προϊόντα της εκσκαφής, ο εξοπλισµός και τα κινούµενα οχήµατα πρέπει να τηρούνται σε 
απόσταση από τις εκσκαφές. Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να 
κατασκευάζονται κατάλληλες περιφράξεις. 

9.4.11 Εργασίες κατεδάφισης 
Όταν η κατεδάφιση ενός κτιρίου ή έργου ενέχει κίνδυνο για τους εργαζόµενους ή 
το κοινό: 

α.  Πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, µέθοδοι και διαδικασίες 

β.  Οι εργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται υπό την επίβλεψη αρµοδίου 
προσώπου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

9.4.12 Φέροντες οργανισµοί από µέταλλο ή σκυρόδεµα, ξυλότυποι και βαρέα 
προκατασκευασµένα στοιχεία 

Οι φέροντες οργανισµοί από µέταλλο ή σκυρόδεµα, και τα στοιχεία τους, οι ξυλότυποι, τα 
προκατασκευασµένα στοιχεία ή τα προσωρινά στηρίγµατα και οι αντιστηρίξεις 
πρέπει να συναρµολογούνται και να αποσυναρµολογούνται υπό την επίβλεψη 
αρµοδίου προσώπου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Πρέπει να λαµβάνονται επαρκή προληπτικά µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από 
τους κινδύνους που οφείλονται στο εύθραυστο ή στην προσωρινή αστάθεια ενός 
έργου. 

Οι ξυλότυποι, τα προσωρινά στηρίγµατα και οι αντιστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται, να 
υπολογίζονται, να εκτελούνται και να συντηρούνται έτσι, ώστε να αντέχουν χωρίς 
κίνδυνο στις καταπονήσεις που µπορεί να τους επιβληθούν. 

Προσωρινά φράγµατα και θάλαµοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιών 

Όλα τα προσωρινά φράγµατα και οι θάλαµοι για υποβρύχιες εργασίες πρέπει: 
α.  Να κατασκευάζονται σωστά και µε κατάλληλα και στερεά υλικά επαρκούς αντοχής 
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β.  Να διαθέτουν επαρκή εξοπλισµό ώστε να µπορούν οι εργαζόµενοι να προστατευτούν σε 
περίπτωση απότοµης εισροής ύδατος ή υλικών. 

Η κατασκευή, η τοποθέτηση, η µετατροπή ή η αποσυναρµολόγηση ενός προσωρινού 
φράγµατος ή ενός θαλάµου πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη του επιβλέποντος 
µηχανικού. 

Όλα τα προσωρινά φράγµατα και οι θάλαµοι πρέπει να επιθεωρούνται κατά τακτά 
διαστήµατα από τον επιβλέποντα µηχανικό. 

9.4.13 Εργασίες στις στέγες 

Στις εργασίες πάνω σε στέγες λαµβάνονται προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία προκειµένου να αποφευχθεί η πτώση των εργαζοµένων, των εργαλείων 
ή άλλων αντικειµένων ή υλικών. 

Όταν οι εργαζόµενοι πρέπει να εργαστούν επί ή πλησίον στέγης ή οποιασδήποτε άλλης 
επιφάνειας από εύθραυστο υλικό δια µέσου του οποίου κινδυνεύουν να πέσουν, 
πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα έτσι, ώστε να µη βαδίσουν από 
απροσεξία στην επιφάνεια των εύθραυστων υλικών, ούτε να πέσουν στο έδαφος. 

9.5 Εκκίνηση προγράµµατος 
Για να εκκινήσετε το πρόγραµµα της «Ασφάλεια». 

13. Κάντε κλικ στο κουµπί «Έναρξη» («Start») και στη συνέχεια τοποθετήστε το δείκτη του 
ποντικιού στην επιλογή «Προγράµµατα» («Programs”). 

Εµφανίζεται το µενού «Προγράµµατα» 

14. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην οµάδα Πόλη για Windows. 

15. Κάντε κλικ στο πρόγραµµα «Ασφάλεια» για να ξεκινήσετε το πρόγραµµα που 
διαπραγµατεύεται τα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας. 

Το πρώτο πράγµα που βλέπετε είναι ο χώρος εργασίας της εφαρµογής: 
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Το παράδειγµά µας 
Κατά τη διάρκεια αυτού του µαθήµατος θα «κάνετε» τη µελέτη Μέτρων 
Ασφαλείας για την περίπτωση του παραδείγµατος που ξεκινήσατε για τις 
Αµοιβές.  

9.6 Επιλογή αρχείου άδειας 
Θα ξεκινήσετε εποµένως αµέσως µε την εντολή Κύριος πίνακας επιλογών «Αρχείο 
Άδειας». 

 
Αναζητήστε στη δοµή δέντρου τον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ». Στον φάκελο 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» αποθηκεύουµε όλες τις µελέτες εξάσκησης αυτού του βιβλίου. 

Στο παράδειγµα που εξετάζουµε, υποθέτουµε ότι ο φάκελος 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» έχει ήδη δηµιουργηθεί. Αυτό που θέλουµε να κάνουµε 
τώρα είναι να δηµιουργήσουµε µια νέα µελέτη που θα υπολογίζει το ελάχιστο 
κόστος κατασκευής. Τη µελέτη αυτή θα την τοποθετήσουµε στο ίδιο φάκελο 
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(«Παραδείγµατα_Ευρώ») στον οποίο εντάξαµε την αντίστοιχη µελέτη που 
αφορούσε τη µελέτη αµοιβής Μηχανικών. 

Μελέτες που αφορούν την ίδια οικοδοµική άδεια µπαίνουν στον ίδιο 
φάκελο. 

 

 Για να δηµιουργήσετε µια νέα µελέτη σε ένα φάκελο που υπάρχει. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ) 
στη δοµή δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στο πεδίο «Φάκελος» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου που επιλέξατε. 

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών  «Μελέτες»  «∆ηµιουργία 
µελέτης». 

8. Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου «Ενέργειες: ∆ηµιουργία µελέτης Ασφάλεια”. 

 
Στο πεδίο «Όνοµα φακέλου» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ). 

4. Συµπληρώστε στο πεδίο «Τίτλος µελέτης» τον τίτλο της µελέτης (=Μέτρα Ασφάλειας 
Οικοδοµής).  

5. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

Παρατηρήστε ότι ανοίγοντας πλέον τη µελέτη, ο τίτλος του επιλεγµένου φακέλου  
και της τρέχουσας µελέτης  εµφανίζεται στις αντίστοιχες λεζάντες της 
γραµµής διαχείρισης.  

9.7 ∆εδοµένα µελέτης 
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας µιας µελέτης αρχίζει µε την εισαγωγή δεδοµένων.  

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για την εισαγωγή των δεδοµένων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2. Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «∆εδοµένα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 
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9.7.1 Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων. 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων». 

 
Η µεταφορά γίνεται µε το τρόπο που περιγράψαµε στα προηγούµενα κεφάλαια. 

9.7.2 Γενικά στοιχεία κτιρίου. 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Γενικά στοιχεία». 

 
Συµπληρώνετε κατά τα γνωστά τα γενικά στοιχεία του έργου. Εάν έχετε ζητήσει αυτόµατη 
µεταφορά στοιχείων, τα περισσότερα στοιχεία θα έχουν ήδη συµπληρωθεί. 

9.7.3 Περιγραφή κτιρίου 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Περιγραφή κτιρίου». 

 
Εάν έχετε ζητήσει αυτόµατη µεταφορά στοιχείων, τα περισσότερα στοιχεία θα έχουν ήδη 
συµπληρωθεί. 
Συγκεκριµένα µεταφέρονται από το πρόγραµµα των «Αµοιβών Μηχανικών», οι κύριες και 
βοηθητικές χρήσεις του κτιρίου (µε τις αντίστοιχες επιφάνειες τους) καθώς και οι µελέτες 
που εκπονήθηκαν για την έκδοση της Οικοδοµικής Άδειας. 

9.7.4 Τρόπος περιγραφής κτιρίου 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Τρόπος περιγραφής κτιρίου». 
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 Για να επιλέξετε τη περιγραφή για µια εργασία ή τµήµα της κατασκευής. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο «Φέρων 
οργανισµός», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις εξής επιλογές: 

 
9. Επιλέξτε απ’τη λίστα την επιλογή που σας ενδιαφέρει. 

10. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

11. Εναλλακτικά, µπορείτε να κάνετε κλικ στο  για αποδοχή ή  για ακύρωση.  

12. Εφαρµόζεται την ίδια διαδικασία διαδοχικά για όλες τις µελέτες. 

13. Εάν κάποια περιγραφή δεν βρίσκεται στη λίστα, µπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας στο 
αντίστοιχο πεδίο. 

9.7.5 Φάσεις εκτέλεσης έργου 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Φάσεις εκτέλεσης έργου». 

 

Στον πίνακα αυτό γίνεται η περιγραφή των κινδύνων της οικοδοµής ανά φάση εργασίας και 
τα µέτρα ασφάλειας που προτείνονται να ληφθούν, ανάλογα µε την επικινδυνότητα της 
κατασκευής.  
Με βάση τις εγγραφές αυτού του πίνακα, το πρόγραµµα θα κατασκευάσει στη συνέχεια τα 
έντυπα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.. 
Ο πίνακας αποτελείται από τις παρακάτω στήλες: 
Στη στήλη [1] αναγράφονται οι φάσεις εργασίας. 
Στη στήλη [2] αναγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι σε αυτή τη φάση των εργασιών. 
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Για παράδειγµα, για τις εκσκαφές υπάρχει η παρακάτω περιγραφή: 
«Πιθανός κίνδυνος από αστοχία του εδάφους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, υποχωρήσεις 
πρανών, σύγκρουση - ανατροπή µηχανηµάτων).» 
Εάν χρειαστεί, µπορείτε να τροποποιήσετε την παραπάνω περιγραφή. 
Στις επόµενες τρεις στήλες [3],[4],[5]  περιγράφετε τους πιθανούς κινδύνους, που ενδέχεται 
να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, για τρεις διαφορετικούς βαθµούς 
επικινδυνότητας: 

• Ακίνδυνη περίπτωση 

• Ελαφρώς επικίνδυνη 

• Επικίνδυνη περίπτωση 

Κατά τεκµήριο, διαφέρει ο κίνδυνος µιας εκσκαφής που εκτείνεται σε βάθος 
δύο υπογείων σε οικόπεδο µε όµορα κτίσµατα, από µια επιφανειακή εκσκαφή 
ενός διώροφου ισογείου κτίσµατος. 

Ο πιθανός κίνδυνος που υφίσταται στη πρώτη εκσκαφή χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής, µε λήψη µέτρων που αντιστοιχούν στην επικίνδυνη περίπτωση. 

Έτσι, στη στήλη [3] γράφετε ένα κείµενο που να ταιριάζει στην περίπτωση εργασίας, κατά 
την εκτέλεση της οποίας δεν προβλέπετε ότι θα υπάρξουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι. 
Στη στήλη [4] γράφετε ένα κείµενο που να ταιριάζει στην περίπτωση εργασίας, κατά την 
εκτέλεση της οποίας προβλέπετε ότι θα υπάρξουν κάποιοι κίνδυνοι και περιγράφετε την 
αντιµετώπισή τους.  
Ενώ στη στήλη [5] γράφετε ένα κείµενο που να ταιριάζει στην περίπτωση εργασίας, κατά την 
εκτέλεση της οποίας προβλέπετε ότι θα υπάρξουν πολλοί και σοβαροί κίνδυνοι και 
περιγράφετε την αντιµετώπισή τους.  
Για να είναι όσο το δυνατόν πιο γενική η χρήση του πίνακα, αναγράφονται σε αυτόν όλες οι 
πιθανές φάσεις κατασκευής και όλοι οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και τα µέτρα ασφάλειας που 
πρέπει να ληφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε ορισµένα έργα κάποιες  φάσεις µπορεί να 
παραληφθούν. Έτσι, σε µια προσθήκη ορόφου δεν έχει νόηµα να αναφερόµαστε σε κινδύνους 
προερχόµενους από εργασίες εκσκαφών. 
Η εργασία επιλογής των εργασιών που πράγµατι προβλέπεται ότι θα εκτελεσθούν σε ένα έργο 
και ο βαθµός επικινδυνότητας αυτής της εργασίας γίνεται µε τη βοήθεια των εποµένων δύο 
στηλών. 
Στη στήλη [5] καθορίζετε την επικινδυνότητα που θα «εφαρµοστεί» στο έργο που σας 
ενδιαφέρει. 

Προσοχή! Οποιονδήποτε βαθµό επικινδυνότητας κι’αν επιλέξετε, θα πρέπει να 
υπάρχει το αντίστοιχο κείµενο συµπληρωµένο στις στήλες [3], [4] ή [5]. 

 Για να καθορίσετε την επικινδυνότητα µιας εργασίας. 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς και 

στη στήλη «Περίπτωση», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές. 

 
8. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

9. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 
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Τέλος στη στήλη [6] επιλέγετε, εάν προβλέπεται η εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας 
(φάσης) στο υπόψη έργο.  

 Για να καθορίσετε την επικινδυνότητα µιας εργασίας. 
1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο σύµβολο , που βρίσκεται στο κελί κάποιας σειράς και 

στη στήλη «Επιλογή», και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Εµφανίζεται µια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές. 

 
2. Επιλέξτε απ’τη λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. 

3. Κάντε διπλό κλικ, για να εφαρµόσετε την επιλογή σας. 

Η τιµή που επιλέξατε µεταφέρεται στο αντίστοιχο κελί. 

 

Στο τέλος του πίνακα µπορείτε να προσθέσετε αν χρειαστεί νέες φάσεις εργασιών. 
Αν φτιάξετε έναν πίνακα ο οποίος είναι πλήρης και θέλετε κάθε νέα µελέτη να 
ξεκινάει έχοντας προκαθορισµένο έναν τέτοιο πίνακα, τότε µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα «καθορισµός ως προτύπου», που υπάρχει στις 
ενέργειες του πίνακα.  

Με αυτή τη δυνατότητα αποθηκεύετε τον παρόντα πίνακα µε τις τρέχουσες 
τιµές του σαν πρότυπο, υπόδειγµα δηλαδή για κάθε νέα µελέτη σας. 

9.8 Έντυπα 
Απ’τη παραπάνω διαδικασία παράγονται τρία έντυπα 

• Το έντυπο Σ.Α.Υ 

• Το Έντυπο Φ.Α.Υ 

• Η Τεχνική περιγραφή του έργου. 

 
Επιλέξτε Κύριος πίνακας επιλογών  «Έντυπα». 
Στις επόµενες σελίδες µπορείτε να δείτε ένα υπόδειγµα των παραπάνω εντύπων, έτσι ακριβώς 
όπως τα «κατασκεύασε» το πρόγραµµα, αντλώντας στοιχεία από τα δεδοµένα που δώσατε.  
Για µια συνήθη κατασκευή το µεγαλύτερο µέρος των εµφανιζοµένων πληροφοριών είναι 
σωστό. Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της µελέτης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το 
κείµενο που παρήγαγε το πρόγραµµα και να επιφέρετε σ’αυτό τις αναγκαίες διορθώσεις ή 
προσαρµογές. 

9.8.1 Έντυπο Σ.Α.Υ. (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) 
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9.8.2 Έντυπο Φ.Α.Υ. (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας) 

 
 

9.9 Εκτύπωση εντύπων 
Οι εκτύπωση γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που περιγράψαµε στα προηγούµενα  
κεφάλαια. 
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Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το κεφάλαιο: 

• Μια από τις υποχρεώσεις που προστέθηκαν σχετικά πρόσφατα και η 
υποβολή τους είναι υποχρεωτική για την έκδοση Άδειας είναι η 
συµπλήρωση των εντύπων «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας» (Σ.Α.Υ.) 
και «Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας» (Φ.Α.Υ.). Τα έντυπα αυτά 
αφορούν τα µέτρα Ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνονται στο 
εργοτάξιο.  

• Η νοµοθεσία επιβάλλει τη λήψη µέτρων ασφάλειας στο εργοτάξιο που 
αποσκοπούν: 

o Στην προστασία των εργαζοµένων από κάθε πιθανό κίνδυνο. 

o Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των περιοίκων 
και των περαστικών. 

• Ο επιβλέπων Μηχανικός είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και 
την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τη µελέτη και τους ισχύοντες 
κανονισµούς, καθώς και για την υπόδειξη και τήρηση των µέτρων 
ασφαλείας στο εργοτάξιο. 

• Η εφαρµογή «Μέτρα Ασφάλειας» έχει σκοπό να απλουστεύσει τις 
προβλεπόµενες  διατάξεις, να οργανώνει τα στοιχεία και να 
προετοιµάσει τα έντυπα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ που θα υποβληθούν στην 
Πολεοδοµική Υπηρεσία. 
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10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KATAΝΟΜΗΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μια ιδιαίτερη περίπτωση εφαρµογής τεχνικού λογισµικού είναι η «Kατανοµή χιλιοστών 
Συνιδιοκτησίας». Μολονότι δεν σχετίζεται άµεσα µε τις διαδικασίες  έκδοσης της 
Οικοδοµικής Άδειας, είναι αρκετά σύνηθες µε την έκδοση της Άδειας να ζητείται η σύνταξη 
του πίνακα «Κατανοµή ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων χώρων» κάποιου 
κτιρίου µε πολλούς ιδιοκτήτες.  
Στον πίνακα χιλιοστών συνιδιοκτησίας επιµερίζονται αναλογικά υποχρεώσεις και δικαιώµατα 
των συνιδιοκτητών µιας πολυκατοικίας (ή ενός κτιρίου µε πολλές χρήσεις και πολλούς 
ιδιοκτήτες). 
Τα προγράµµατα κατανοµής χιλιοστών απλοποιούν την σύνταξη του πίνακα και στη συνέχεια 
την εκτύπωσή του. 
Σ’αυτό το κεφάλαιο θα µάθετε:  

• Πότε µας χρειάζεται ο πίνακας κατανοµής χιλιοστών. 

• Πώς συντάσσεται ο πίνακας κατανοµής χιλιοστών, µε τη βοήθεια µιας εξειδικευµένης 
εφαρµογής λογισµικού. 

10.1 Πότε µας χρειάζεται ο πίνακας κατανοµής χιλιοστών 
Ο πίνακας αυτός είναι απαραίτητος για τα συµβόλαια που συντάσσονται κατά την 
αγοραπωλησία διαµερισµάτων και άλλων βοηθητικών χώρων του κτιρίου.  
Με την αποπεράτωση της κατασκευής µιας πολυκατοικίας συντάσσεται από 
Συµβολαιογράφο ή ∆ικηγόρο η «Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας» και ο «Κανονισµός της 
πολυκατοικίας», στα οποία προσδιορίζονται, το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, η 
αναλογία των κοινοχρήστων δαπανών καθώς και η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους 
ενοίκους σχετικά µε τη λειτουργία της πολυκατοικίας (ψήφοι ιδιοκτήτη). 
Παράλληλα, καθορίζονται τα ποσοστά επί των δαπανών θέρµανσης, τα ποσοστά επί των 
δαπανών ανελκυστήρα αλλά και τα ποσοστά επί του «αέρα» της οικοδοµής (µελλοντικές 
επεκτάσεις κλπ). 
Η συµπλήρωση του πίνακα, ειδικά για κτίρια µε πολλά διαµερίσµατα, είναι µια επίπονη 
εργασία. Ο πίνακας της κατανοµής χιλιοστών λειτουργεί στην πραγµατικότητα ως λογιστικό 
φύλλο: ο χρήστης εισάγει τα δεδοµένα (επιφάνειες, ύψη χώρων κοκ) διαµερισµάτων και 
κοινοχρήστων χώρων. Πολλοί µηχανικοί «στήνουν» το πρόγραµµα σε ένα φύλλο του Excel, 
προσαρµόζοντας έτσι την εµφάνιση και τις επιλύσεις του πίνακα ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις τους.  
Οι εφαρµογές κατανοµής χιλιοστών συνιδιοκτησίας αναλαµβάνουν την επίλυση αυτού του 
πίνακα, την κατανοµή δηλαδή µε τρόπο αναλογικό (ή σχεδόν αναλογικό, αφού επιτρέπονται 
επεµβάσεις) ποσοστών µε δικαιώµατα (συµµετοχής επί του οικοπέδου, ψήφοι κλπ) και 
ποσοστών µε υποχρεώσεις (στις κοινόχρηστες δαπάνες, στις δαπάνες θέρµανσης και 
ανελκυστήρα, κλπ). 
Επειδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη νοµοθετική ρύθµιση του ζητήµατος, το αντιµετωπίζουµε στη 
συνέχεια µε ένα παράδειγµα. 

10.2 Εκκίνηση προγράµµατος 
Για να εκκινήσετε το πρόγραµµα των «Κ1000». 

16. Κάντε κλικ στο κουµπί «Έναρξη» («Start») και στη συνέχεια τοποθετήστε το δείκτη του 
ποντικιού στην επιλογή «Προγράµµατα» («Programs”). 

Εµφανίζεται το µενού «Προγράµµατα» 

17. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην οµάδα Πόλη για Windows. 
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18. Κάντε κλικ στο πρόγραµµα «K1000», για να ξεκινήσετε το πρόγραµµα που διαπραγµατεύεται 
τον Πίνακα χιλιοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων δαπανών. 

Το πρώτο πράγµα που βλέπετε είναι ο χώρος εργασίας της εφαρµογής: 

 

 
 

Το παράδειγµά µας 

Κατά τη διάρκεια αυτού του µαθήµατος θα συντάξετε τον πίνακα για ένα 
κτίριο γραφείων και καταστηµάτων µε τα στοιχεία του πίνακα. (Ο 
κοινόχρηστος όγκος του κτιρίου είναι 46,08³ και το εµβαδόν του οικοπέδου 
80,50²). 

Ζητείται η σύνταξη του πίνακα κατανοµής χιλιοστών συνιδιοκτησίας  του 
κτιρίου. 

 
Α/Α Όροφος Αριθ. 

διαµερίσµατος 
Χρήση Επιφάνεια 

µ² 
Ύψος 

1 ΥΠΟΓΕΙΟ Υ1 ΑΠΟΘΗΚΗ 80,50 2,50 
2 ΙΣΟΓΕΙΟ Κ1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 69,70 5,15 
3 Α' ΟΡΟΦΟΣ Γ1 ΓΡΑΦΕΙΟ 62,86 3,15 
4 Β' ΟΡΟΦΟΣ Γ2 ΓΡΑΦΕΙΟ 62,86 3,15 
5 Γ' ΟΡΟΦΟΣ Γ3 ΓΡΑΦΕΙΟ 40,25 3,15 

10.3 Επιλογή αρχείου άδειας 
Θα ξεκινήσετε εποµένως αµέσως µε την εντολή Κύριος πίνακας επιλογών «Αρχείο 
Άδειας».  
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Αναζητήστε στη δοµή δέντρου τον φάκελο «Παραδείγµατα_Ευρώ». Στον φάκελο 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» αποθηκεύουµε όλες τις µελέτες εξάσκησης αυτού του βιβλίου. 

Στο παράδειγµα που εξετάζουµε, υποθέτουµε ότι ο φάκελος 
«Παραδείγµατα_Ευρώ» έχει ήδη δηµιουργηθεί. Αυτό που θέλουµε να κάνουµε 
τώρα είναι να δηµιουργήσουµε µια νέα µελέτη που θα κατασκευάζει το 
πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας. Τη µελέτη αυτή θα την τοποθετήσουµε 
στο ίδιο φάκελο («Παραδείγµατα_Ευρώ») στον οποίο εντάξαµε τις 
προηγούµενες µελέτες. 

 Για να δηµιουργήσετε µια νέα µελέτη σε ένα φάκελο που υπάρχει. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ) 
στη δοµή δέντρου φακέλων και µελετών και στη συνέχεια κάντε κλικ. 

Στο πεδίο «Φάκελος» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου που επιλέξατε. 

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή του Πίνακα επιλογών  «Μελέτες»  «∆ηµιουργία 
µελέτης». 

9. Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου «Ενέργειες: ∆ηµιουργία µελέτης Κ1000”. 

 
Στο πεδίο «Όνοµα φακέλου» εµφανίζεται το όνοµα του φακέλου (=Παραδείγµατα_Ευρώ). 

4. Συµπληρώστε στο πεδίο «Τίτλος µελέτης» το τίτλο της µελέτης (=Κατανοµή χιλιοστών).  

5. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ, για να ανοίξετε τη µελέτη για επεξεργασία. 

Παρατηρήστε ότι ανοίγοντας πλέον τη µελέτη, ο τίτλος του επιλεγµένου φακέλου  
και της τρέχουσας µελέτης  εµφανίζεται στις αντίστοιχες λεζάντες της 
γραµµής διαχείρισης.  

10.4 ∆εδοµένα µελέτης 
Έχοντας επιλέξει την τρέχουσα µελέτη, µπορείτε πλέον να ξεκινήσετε την επεξεργασία της.  
Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας µιας µελέτης αρχίζει µε την εισαγωγή δεδοµένων.  



CCCIIIVVVIIILLLTTTEEECCCHHH      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΡΡΡΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 

                                                                            ΠΟΛΗ  για WINDOWS 2008 

192

 Για να δείτε τις διαθέσιµες εντολές για την εισαγωγή των δεδοµένων. 

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον Κύριο πίνακα επιλογών, στο αριστερό 
πλαίσιο του χώρου εργασίας του προγράµµατος. 

2. Κάντε κλικ στην εντολή Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα».  

Η λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές της λεζάντας «∆εδοµένα» αναπτύσσεται µπροστά σας. 

 

10.4.1 Αρχικές τιµές. 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «∆εδοµένα»  «Αρχικές τιµές». 

 
Συµπληρώνετε κατά τα γνωστά τα γενικά στοιχεία του έργου.  
Πρέπει οπωσδήποτε να δώσετε τον κοινόχρηστο όγκο του κτιρίου (σε µ³) και το εµβαδόν του 
οικοπέδου (σε µ²). Ο κοινόχρηστος όγκος αναφέρεται στον όγκο όλων των κοινόχρηστων 
χώρων (σκάλες, πλατύσκαλα, κοινόχρηστες αποθήκες, είσοδος, ασανσέρ, µηχανοστάσιο, 
λεβητοστάσιο κ.λ.π.) 
 Οι υπόλοιπες τιµές αφορούν τη βάση αναγωγής ορισµένων στηλών του πίνακα ποσοστών, 
όπως  για  παράδειγµα των ψήφων και έχουν συνήθως τιµή 1.000 (αναγωγή σε χιλιοστά). 

10.5 Πίνακας χιλιοστών 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Πίνακες»  «Πίνακας χιλιοστών». 

 

 
Ο πίνακας χιλιοστών είναι ένας πίνακας / λογιστικό φύλλο, στο οποίο:  
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• Εισάγετε τα στοιχεία που αφορούν τους χώρους και τις επιφάνειες που αντιστοιχούν 
σ’αυτούς  

• Εν συνεχεία ζητάτε την «επίλυση» του, τη κατανοµή δηλαδή των ποσοστών (σε 
χιλιοστά). 

Προσοχή! Η «επίλυση» του πίνακα (σε αντίθεση µε ένα κλασσικό λογιστικό φύλλο του 
EXCEL) δεν εκτελείται αυτόµατα. Για να προκαλέσετε επίλυση του πίνακα (=κατανοµή), θα 
πρέπει να κάνετε κλικ στην εντολή «Επίλυση» στη Γραµµή ενεργειών ή να πατήσετε το 
πλήκτρο F5. 

Επειδή ο πίνακας χιλιοστών έχει πολλές στήλες, θα χρειαστεί να 
χρησιµοποιήσετε την οριζόντια γραµµή κύλισης (scrollbar) για να διαβάσετε 
ολόκληρο το περιεχόµενο του πίνακα. (Οι δύο πρώτες στήλες παραµένουν 
σταθερές).  

Στην απεικόνιση βλέπετε δύο όψεις του πίνακα:  

Στην πρώτη εµφανίζονται οι στήλες [1] έως [13], ενώ στη δεύτερη 
εµφανίζονται οι στήλες [14] έως [22]. 

Στη συνέχεια θα δώσουµε µια σύντοµη περιγραφή των στηλών του πίνακα και των επιλύσεων 
που εκτελούνται. Κατόπιν, θα περιγράψουµε βήµα-βήµα πώς εκτελείται η συµπλήρωση των 
στηλών του πίνακα. 

 [1] Όροφος 
Γενική περιγραφή που χαρακτηρίζει τον  όροφο, π.χ. Αποθήκες, parking, πιλοτή, parking υπογείου, Α' Όροφος 
κ.λ.π. 

Εάν υπάρχει πρόβλεψη µελλοντικών ορόφων, θα τους δηλώσετε σε αυτό το σηµείο. Στην περίπτωση που 
προβλέπεται παρακράτηση χιλιοστών γι’ αυτούς τους ορόφους, θα πρέπει στις «Αρχικές τιµές» να δηλώσετε 
στο πεδίο «Ποσοστό ψήφων» τους ψήφους που θα αποµείνουν για διάθεση µετά την παρακράτηση, αντί του 
συνολικού αριθµού (έτσι, στην περίπτωση τριώροφης οικοδοµής µε πρόβλεψη 4ου ορόφου, 750 ψήφους αντί 
1.000).  

Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσετε και για το οικόπεδο. 

 [2] Αριθµός διαµερίσµατος 
∆ίνετε µία γενική περιγραφή, που υποδηλώνει την αύξουσα αρίθµηση χώρων π.χ.: "διαµ. Α1" , "Υ1" (για 
υπόγειο χώρο), κ.λ.π. Μπορεί να λειτουργήσει σαν αύξων αριθµός διαµερίσµατος. 

 [3] Αριθµός δωµατίων  
Ο αριθµός των δωµατίων κάθε χώρου. 

 [4] Παρατηρήσεις 
Συµπληρώνετε τυχόν παρατηρήσεις και τα ονόµατα ιδιοκτητών. 

 [5] Στήλη επιφανείας 
Η επιφάνεια κάθε χώρου ξεχωριστά σε µ². Στην επιφάνεια συνυπολογίζονται και οι τοίχοι. Σε τοίχους που 
ανήκουν σε γειτονικά διαµερίσµατα, λαµβάνονται οι µισοί για κάθε χώρο, ενώ αν συνορεύουν µε 
κοινόχρηστους χώρους, λαµβάνονται ολόκληροι για τον υπόψη χώρο. 

  [6] Στήλη ύψους 
Το (µέσο) ύψος κάθε χώρου. Στο ύψος συµπεριλαµβάνεται το πάχος της πλάκας. 

  [7] Στήλη όγκου χώρου 
Ο όγκος κάθε χώρου. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 
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Προκύπτει ως το γινόµενο του πολλαπλασιασµού της επιφάνειας [5] επί το ύψος [6]. 

 [8] Στήλη συντελεστών κοινοχρήστων 
Εάν θέλετε να συµµετέχει κάποιος χώρος στην κατανοµή κοινοχρήστων, θα βάλετε τη τιµή 1, αλλιώς αφήνετε 
το κελί κενό. 

Χρησιµοποιείται για την κατανοµή ή όχι του κοινόχρηστου όγκου ανά χώρο (στήλη [9]). 

 [9] Στήλη κατανοµής κοινοχρήστου όγκου  
Είναι ελεύθερη για απευθείας εισαγωγή δεδοµένων, αλλά κανονικά πρέπει να προκύπτει σαν αποτέλεσµα άλλων 
στηλών. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Ο συνολικός κοινόχρηστος όγκος, (όπως δόθηκε στις «Αρχικές τιµές»), κατανέµεται µε βάση τη στήλη [7] του 
όγκου των χώρων, και τη στήλη [8] των συντελεστών συµµετοχής στα κοινόχρηστα. 

 [10] Στήλη ολικού όγκου χώρων  
Είναι ελεύθερη για απευθείας εισαγωγή δεδοµένων, αλλά κανονικά πρέπει να προκύπτει σαν αποτέλεσµα άλλων 
στηλών. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Προκύπτει από την πρόσθεση του «όγκου χώρων» της στήλης [7] και «κοινόχρηστου όγκου ανά χώρο» της 
στήλης [9]. 

 [11] Στήλη συντελεστών όγκου  
Είναι ελεύθερη για απευθείας εισαγωγή δεδοµένων, αλλά κανονικά πρέπει να προκύπτει σαν αποτέλεσµα άλλων 
στηλών. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Προκύπτει από την αναγωγή της στήλης «ολικού όγκου χώρων» [10] στα 1.000 ή 10.000 (όπως δόθηκε στις 
«Αρχικές τιµές»). 

 [12] Στήλη συντελεστών αξίας (ή θέσης) 
Συµπληρώνεται είτε µε την αντικειµενική αξία κάθε χώρου (σε €, ανά τετραγωνικό), είτε µε µία σχετική αξία ανά 
χώρο και σε σχέση πάντα µε τους υπόλοιπους χώρους. Στην ουσία εκφράζει προσεγγιστικά την αντικειµενική 
αξία του χώρου. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των χιλιοστών και των τετραγωνικών οικοπέδου, και των ψήφων. 

 [13] Στήλη ολικού συντελεστή 
Είναι ελεύθερη για απευθείας εισαγωγή δεδοµένων, αλλά κανονικά πρέπει να προκύπτει σαν αποτέλεσµα άλλων 
στηλών. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Προκύπτει ως το γινόµενο του πολλαπλασιασµού των στηλών επιφάνειας [5] και συντελεστών αξίας [12]. 
Συσχετίζεται µε τα χιλιοστά, τα τετραγωνικά και τις ψήφους. 

 [14] Στήλη χιλιοστών οικοπέδου 
Είναι ελεύθερη για απευθείας εισαγωγή δεδοµένων, αλλά κανονικά πρέπει να προκύπτει σαν αποτέλεσµα άλλων 
στηλών. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Εάν γίνει γενική επίλυση, προκύπτει από την αναγωγή της στήλης του «ολικού συντελεστή» [13] στα 1.000 
(χιλιοστά). Εάν θέλετε διαφορετική βάση αναγωγής (διάφορη του 1.000), θα τη δηλώσετε στις «Αρχικές τιµές». 
Εάν γίνει τοπική επίλυση, προκύπτει από την αναγωγή της στήλης «τετραγωνικά µέτρα οικοπέδου» [15] στα 
1.000. 

 [15] Στήλη τετραγωνικών µέτρων οικοπέδου 
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Είναι ελεύθερη για απευθείας εισαγωγή δεδοµένων, αλλά κανονικά πρέπει να προκύπτει σαν αποτέλεσµα άλλων 
στηλών. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Εάν γίνει γενική επίλυση, προκύπτει από την αναγωγή της στήλης του «ολικού συντελεστής» [13] στα 
τετραγωνικά µέτρα του συγκεκριµένου οικοπέδου. Εάν γίνει τοπική επίλυση προκύπτει από την αναγωγή της 
στήλης «χιλιοστά οικοπέδου» [14] στο εµβαδόν του οικοπέδου. 

 [16] Στήλη συντελεστών κατανοµής θέρµανσης 
Εάν κάποιος χώρος συµµετέχει στην κατανοµή θέρµανσης, παίρνει τιµή 1, αλλιώς αφήνετε το κελί κενό. Οι 
χώροι συµµετέχουν στη θέρµανση µε ισότιµο (αναλογικό) τρόπο και το ποσοστό συµµετοχής διαµορφώνεται 
από τον όγκο κάθε χώρου (και όχι και από τη στάθµη ορόφου, µία διαφοροποίηση που είναι δυνατή από το 
πρόγραµµα, µε τη χρήση ακριβώς αυτής της στήλης). 

Σωστότερη µέθοδος είναι η συµπλήρωση των στοιχείων µε στοιχεία που θα αντληθούν από τη µελέτη 
Κεντρικής Θέρµανσης. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Χρησιµοποιείται για την κατανοµή των δαπανών θέρµανσης κάθε χώρου. 

 [17] Στήλη κατανοµής δαπανών κεντρικής θέρµανσης 
Είναι ελεύθερη για απευθείας εισαγωγή δεδοµένων, συστήνεται µάλιστα να µπαίνουν τα διαθέσιµα στοιχεία 
απευθείας από τη µελέτη Κεντρικής Θέρµανσης. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Εάν γίνει επίλυση, προκύπτει από την αναγωγή της στήλης «συντελεστές συνολικού όγκου» [11] µε βάση τη 
στήλη «Συντελεστές κατανοµής δαπανών κεντρικής θέρµανσης»[15]. Η βάση αναγωγής είναι συνήθως 1.000 
(βλέπε όµως και «Αρχικές τιµές»). 

  [18] Στήλη συντελεστών κατανοµής ανελκυστήρα 
Εάν κάποιος χώρος δεν συµµετέχει στην κατανοµή δαπανών ανελκυστήρα παίρνει τιµή 0, (δηλ. αφήνετε το κελί 
κενό), αλλιώς παίρνει τιµές που εξαρτώνται συνήθως από τον όροφο, ενώ προκύπτει και µία διαφοροποίηση 
ανάλογα µε τον όγκο του χώρου. 

Ενδεικτικές τιµές ανά όροφο, µπορεί να είναι: 

Στάθµη ορόφου Συντελεστής κατανοµής 
ανελκυστήρα 

Ισόγειο 0,4 

Α' Όροφος 1,0 

Β' Όροφος 1,5 

Γ' Όροφος 2,0 

∆' Όροφος 2,5 

Ε' Όροφος 3,0 

αυξανόµενες κατά 0,5 για τους ψηλότερους ορόφους. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Χρησιµοποιείται για την κατανοµή των δαπανών ανελκυστήρα κάθε χώρου. 

 [19] Στήλη κατανοµής δαπανών ανελκυστήρα 
Είναι ελεύθερη για απευθείας εισαγωγή δεδοµένων, αλλά είναι προτιµότερο να προκύπτει από άλλες στήλες. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Εάν γίνει επίλυση, προκύπτει από την αναγωγή της στήλης «Συντελεστές συνολικού όγκου» [11] µε βάση τη 
στήλη «Συντελεστές κατανοµής δαπανών ανελκυστήρα» [18]. Η βάση αναγωγής είναι συνήθως το 1.000 ( βλέπε 
όµως και «Αρχικές τιµές»). 
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 [20] Στήλη κατανοµής δαπανών κοινόχρηστων 
Είναι ελεύθερη για απευθείας εισαγωγή δεδοµένων, αλλά είναι προτιµότερο να προκύπτει από άλλες στήλες. 

Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Εάν γίνει επίλυση, είναι ίδια µε τη στήλη «Κατανοµής κοινόχρηστου όγκου» [9]. 

 [21] Στήλη κατανοµής ψήφων 
Επίλυση στήλης - Συσχέτιση µε άλλες στήλες: 

Εάν γίνει επίλυση, προκύπτει από την αναγωγή των χιλιοστών οικοπέδου σε 1.000 ή 10.000 (βλέπε «Αρχικές 
τιµές») και µε στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό. Για ψήφους >0 και <1 λαµβάνεται αυτόµατα από το 
πρόγραµµα η τιµή 1 και γίνεται κάποια σχετική αναπροσαρµογή των υπολοίπων ψήφων (έτσι, αριθµοί όπως 
10,72 είναι δυνατόν να στρογγυλοποιούνται σε 10 αντί 11). 

 [22] Βοηθητική στήλη υπολογισµών (χωρίς τίτλο) 
Τη στήλη αυτή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε σαν βοηθητική για εκτέλεση πράξεων µε άλλες στήλες του 
πίνακα. 

Στην τελευταία γραµµή του πίνακα εµφανίζονται τα αθροίσµατα επιφανειών, όγκων, ψήφων 
και ποσοστών των αντιστοίχων στηλών. 

10.5.1 Παράδειγµα συµπλήρωσης πίνακα χιλιοστών 
 Συµπληρώστε τον πίνακα χιλιοστών µε την εξής σειρά. 

1. Συµπληρώστε πρώτα τις στήλες [1], [2], [3] και [4] µε τις ανάλογες περιγραφές χώρων (Βλέπε 
στοιχεία παραδείγµατος στον πίνακα xxx). 

2. Συµπληρώστε στις στήλες [5] και [6] τις επιφάνειες και τα ύψη των χώρων. 

 Κάντε κλικ στο πλήκτρο στη γραµµή ενεργειών. 

 Η στήλη [7] συµπληρώνεται µε τον όγκο κάθε χώρου. 

3. Συµπληρώστε στη στήλη [8] ποιοι χώροι συµµετέχουν στη κατανοµή των κοινόχρηστων 
χώρων. Συµπληρώστε τη τιµή «1» στις σειρές #3,#4,#5 (Γραφεία). 

 Κάντε κλικ στο πλήκτρο στη γραµµή ενεργειών. 

 Οι στήλες [9] και [20] ενηµερώνονται µε τις αντίστοιχες τιµές. 

4. Συµπληρώστε τη στήλη [12] µε τους συντελεστές αξίας των χώρων. Οι συντελεστές αξίας 
µπορούν να εκφράζονται είτε µε κάποιον συντελεστή, είτε µε δραχµική αξία. Σε κάθε 
περίπτωση εκφράζουν την «αντικειµενική» αξία του χώρου. Συµπληρώστε στο παράδειγµά 
µας τις τιµές 0,30/1,00/0,40/0,40/0,40 στις σειρές #1,#2,#3,#4,#5 αντίστοιχα. 

Κάντε κλικ στο πλήκτρο στη γραµµή ενεργειών. 

Παρατηρήστε πώς διαµορφώνονται οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα. Οι συντελεστές αξίας 
καθορίζουν µεταξύ των άλλων και την αναλογία ψήφων στη στήλη [21]. 

5. Συµπληρώστε στη στήλη [16] ποιοι χώροι συµµετέχουν στη κατανοµή των δαπανών 
θέρµανσης. Συµπληρώστε τη τιµή «1» στις σειρές #3,#4,#5 (Γραφεία). 

 Κάντε κλικ στο πλήκτρο στη γραµµή ενεργειών. 

 Η στήλη [17] ενηµερώνεται µε τη κατανοµή θέρµανσης. 

6. Συµπληρώστε τη στήλη [18] µε τους συντελεστές ανελκυστήρα των χώρων. Συµπληρώστε 
στο παράδειγµά µας τις τιµές 1,00/0,40/1,00/1,50/2,00 στις σειρές #1,#2,#3,#4,#5 αντίστοιχα. 

Κάντε κλικ στο πλήκτρο στη γραµµή ενεργειών. 

Η στήλη [19] ενηµερώνεται µε τη κατανοµή δαπανών ανελκυστήρα. 
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Η σύνταξη του πίνακα χιλιοστών ολοκληρώθηκε. Ο πίνακας είναι έτοιµος για εκτύπωση! 

10.6 Εκτύπωση εντύπων 
Επιλέξτε: Κύριος πίνακας επιλογών  «Εκτύπωση εντύπων». 
Ο πίνακας κατανοµής χιλιοστών συνιδιοκτησίας έχει πολλές στήλες και η παρουσίασή του 
είναι πάντα καλύτερη, όταν γίνεται σε µεγάλο µέγεθος χαρτιού και σε οριζόντια διάταξη. 
Εάν έχετε εκτυπωτή που υποστηρίζει µέγεθος χαρτιού µεγαλύτερο από Α4 (210mm x 
297mm), θα πρέπει να το δηλώσετε στο πρόγραµµα πριν κατασκευάσει το έντυπο, ώστε να 
είναι δυνατή η βέλτιστη εκµετάλλευση του διαθέσιµου χώρου. 
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αλλάξετε το µέγεθος του χαρτιού (έστω από 
Α4 σε Α3) και µόνο εφόσον ο εκτυπωτής σας το υποστηρίζει. 

 Για να αλλάξετε το µέγεθος του χαρτιού. 

1. Επιλέξτε από τη Γραµµή εντολών  «Αρχείο»  «Παράµετροι εκτύπωσης». 

Θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου: 

 
2. Κάντε κλικ στην εντολή «Ρυθµίσεις». 

 Θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου: 

 
 Αλλάξτε το µέγεθος της σελίδας από Α4 σε Α3 και κάντε κλικ στην εντολή «ΟΚ». 

2. Στο προηγούµενο πλαίσιο διαλόγου «Παράµετροι εκτύπωσης» κάντε κλικ στην εντολή 
«Εφαρµογή».  

Παρατήρηση: Εάν επικυρώσετε την ένδειξη «Αποθήκευση», τότε οι αλλαγές που επιφέρατε θα 
χρησιµοποιούνται ως αρχικές (default) τιµές από εδώ και στο εξής, σε ό,τι αφορά την 
κατασκευή των εντύπων του προγράµµατος. 

3. Τώρα είστε έτοιµοι να προχωρήσετε κατά τα γνωστά στην επεξεργασία ή στην εκτύπωση του 
πίνακα κατανοµής χιλιοστών. Ο πίνακας θα «κατασκευαστεί» από το πρόγραµµα λαµβάνοντας 
υπόψη το µέγεθος του χαρτιού που επιλέξατε. 

 Για να δείτε ένα έντυπο µε τον κειµενογράφο «Γράµµα». 
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7. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’την περιγραφή του εντύπου που σας 
ενδιαφέρει. 

Θα δείτε ότι ο δροµέας του ποντικιού αλλάζει σε . 

8. Κάντε κλικ πάνω στην περιγραφή. 

Θα ανοίξει αµέσως ο κειµενογράφος µε το έντυπο που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να το 
διαβάσετε, να το διορθώσετε ή να το στείλετε για εκτύπωση. 

 Για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα έντυπα (δέσµη) και να τα επεξεργαστείτε µαζικά. 

4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω απ’το σύµβολο  για κάθε έντυπο που θέλετε να 
συµπεριλάβετε στη δέσµη εντύπων για µαζική επεξεργασία. 

Επιλέγοντας ένα έντυπο το σύµβολο µετατρέπεται σε . 

Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των εντύπων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω 
απ’το εικονίδιο  που βρίσκεται στη Γραµµή ενεργειών και κάντε κλικ. 

Θα εµφανιστεί το γνωστό πλαίσιο διαλόγου για τις εκτυπώσεις του προγράµµατος, όπου 
µπορείτε να διαλέξετε  

• Την εντολή «Επεξεργασία», για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον εσωτερικό 
κειµενογράφο του προγράµµατος των αµοιβών «Γράµµα». 

• Την εντολή «Word», για να επεξεργαστείτε το έντυπο µε τον επεξεργαστή κειµένου 
«Word για Windows» της Microsoft (ή οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή κειµένου που 
έχει δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων RTF). 

• Την εντολή «Εκτύπωση», για να εκτυπώσετε το έντυπο στον εκτυπωτή που 
επιλέξατε. 

Σύνοψη 
 
 

Ας δούµε τι µάθατε σε αυτό το κεφάλαιο: 

• Με την αποπεράτωση της κατασκευής µιας πολυκατοικίας 
συντάσσεται από Συµβολαιογράφο η «Σύσταση οριζόντιας 
ιδιοκτησίας», στην οποία πρέπει να  προσδιοριστούν, το ποσοστό 
ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, η αναλογία των κοινοχρήστων 
δαπανών καθώς και η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους 
ενοίκους σχετικά µε τη λειτουργία της πολυκατοικίας (ψήφοι 
ιδιοκτήτη). Με τον πίνακα χιλιοστών συνιδιοκτησίας επιµερίζονται 
αναλογικά  υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συνιδιοκτητών µιας 
πολυκατοικίας (ή ενός κτιρίου µε πολλές χρήσεις και πολλούς 
ιδιοκτήτες). 

• Τα προγράµµατα κατανοµής χιλιοστών απλοποιούν τη σύνταξη του 
πίνακα και στη συνέχεια την εκτύπωσή του σε οποιοδήποτε µέγεθος 
χαρτιού. 
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