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1. Γενικά 

 
Το σεµινάριο αφορά την αξιοποίηση του λογισµικού Πόλης της CivilTech στην 
τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, και συγκεκριµένα, στη διδασκαλία του 
µαθήµατος «O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων» της ειδικότητας «Σχεδιαστών 
∆οµικών Έργων», του τοµέα ∆οµικών Έργων στην Γ τάξη ΕΠΑΛ.  
Βασίζεται στην πραγµατοποίηση ενός επιµορφωτικού σεναρίου µε θέµα την 
Οργάνωση Μελετών Νέας ∆ιώροφης Οικοδοµής που έχει αναλάβει εταιρία µελετών 
και σχεδιαστών δοµικών έργων και ενσωµατώνεται στις διδακτικές ενότητες του 
βιβλίου «O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων» που διδάσκεται στην Γ τάξη ΕΠΑΛ 
του τοµέα ∆οµικών Έργων. 
Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε µικρές οµάδες, κάθε µία από τις οποίες 
αντιπροσωπεύει τα µέλη της υποτιθέµενης εταιρίας. Ο επιµορφωτής αναλαµβάνει 
ρόλο συντονιστή του έργου. 
Οι πρώτες δραστηριότητες αφορούν τη γνωριµία µε το λογισµικό και τις βασικές 
αρχές λειτουργίας του καθώς επίσης και την οργάνωση της εργασίας στον 
υπολογιστή.  
Οι επιµορφούµενοι καλούνται να υπολογίσουν τις αµοιβές και τα φορολογικά της 
οικοδοµικής άδειας της «Νέας ∆ιώροφης Οικοδοµής µε Υπόγειο», το Ελάχιστο 
Κόστος της Κατασκευής της, να συµπληρώσουν το έντυπο και τον φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας και να προγραµµατίσουν χρονικά το έργο. Επίσης καλούνται 
να υπολογίσουν το πρόστιµο της οικοδοµής στην περίπτωση που ήταν αυθαίρετο. 
Τέλος µέσα από την εφαρµογή Κ1000 θα κατανείµουν τα Χιλιοστά Συνιδιοκτησίας 
βάση ενός πίνακα που αφορά µια τετραώροφη οικοδοµή.  
Στους επιµορφούµενους δίνονται τα απαραίτητα σχέδια την «Νέας ∆ιώροφης 
Οικοδοµής µε Υπόγειο» τυπωµένα ή ηλεκτρονικά σε αρχεία AutoCAD και ένα 
αρχείο word που περιέχει στοιχεία τα οποία µας είναι χρήσιµα στις δραστηριότητες 
που θα πραγµατοποιήσουµε. Για την επέκταση των δραστηριοτήτων δίνονται 
ηλεκτρονικά σχέδια άδειας «Γηπέδου 5χ5 µε αναψυκτήριο». 
Στις πρώτες ενότητες θα πραγµατοποιηθεί µια γνωριµία – ξενάγηση στο 
περιβάλλον της Πόλης για εξοικείωση και εκτέλεση των βασικών αρχών και 
εντολών του προγράµµατος. 
Στις επόµενες ενότητες θα παρουσιαστούν και θα πραγµατοποιηθούν 
συγκεκριµένες εφαρµογές και το τελικό αποτέλεσµα/έντυπα θα τυπώνεται και θα 
στέλνεται και ηλεκτρονικά µε email στον επιµορφωτή. Στην τελευταία 
δραστηριότητα πραγµατοποιείται µια περιήγηση στις υπόλοιπες εφαρµογές της 
Πόλης που δεν παρουσιάστηκαν, αναλύοντας τον σκοπό και τον τρόπο εφαρµογής 
τους. 
  

2. Ένταξη Σεµιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές ώρες: 36 

 

3. Περιγραφή επιµορφωτικού σεναρίου 

 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και ο καθένας 
αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ρόλο ανάλογα µε την εξοικείωσή του στη χρήση 
του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος WINDOWS, του δικτύου, του 
λογισµικού Πόλης και του AutoCAD. Στην συνέχεια όµως αφού και οι 
υπόλοιποι εξοικειωθούν µε τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα, 
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αλλάζουν ρόλους σε κάθε δραστηριότητα. Στις οµάδες δίνονται σε έντυπη ή 
σε ηλεκτρονική µορφή (AutoCAD),τα σχέδια των ασκήσεων και του διαγράµµατος 
κάλυψης της οικοδοµικής άδειας της οποίας πρόκειται να υπολογιστούν αµοιβές-
φορολογικά, υπολογισµός ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδοµής, µελέτη 
πυροπροστασίας, χρονικός προγραµµατισµός κλπ.  

 

Το σενάριο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιεί όλους τους 
επιµορφούµενους να αντιµετωπίσουν όλα τα απαιτούµενα στάδια, προκειµένου να 
καταλήξουν στον υπολογισµό των αµοιβών-φορολογικά, του ελάχιστου κόστους 
κατασκευής της οικοδοµής, µελέτη πυροπροστασίας, χρονικό προγραµµατισµό 
κλπ. (οι οποίοι µπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε οµάδα ανάλογα µε το 
διάγραµµα κάλυψης που θα δοθεί) για την οικοδοµική άδεια της Νέας ∆ιώροφης 
Οικοδοµής µε Υπόγειο που τους δίνεται. 

Κατανέµονται ρόλοι ανάλογα µε το δυναµικό του κάθε επιµορφούµενου για να 
αποσαφηνίζονται έννοιες και να υιοθετούνται πρακτικές µεταξύ των µελών των 
οµάδων, αλλά και µεταξύ των οµάδων και του επιµορφωτή, ώστε οι 
επιµορφούµενοι να γίνονται ικανοί να λύνουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. 

 

Τα µέλη της οµάδας καλούνται να υπολογίσουν τις αµοιβές και τα φορολογικά της 
οικοδοµικής άδειας της «Νέας ∆ιώροφης Οικοδοµής µε Υπόγειο», το Ελάχιστο 
Κόστος της Κατασκευής της, να συµπληρώσουν το έντυπο και τον φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας και να προγραµµατίσουν χρονικά το έργο. Επίσης καλούνται 
να υπολογίσουν το πρόστιµο της οικοδοµής στην περίπτωση που ήταν αυθαίρετο. 
Τέλος µέσα από την εφαρµογή Κ1000 θα κατανείµουν τα Χιλιοστά Συνιδιοκτησίας 
βάση ενός πίνακα που αφορά µια τετραώροφη οικοδοµή. 

 

Η επιλογή του θέµατος του επιµορφωτικού σεναρίου έχει σαν σκοπό τη σύνδεση 
του µαθήµατος «O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων» µε την επαγγελµατική 
πράξη διότι το αντικείµενο του µαθήµατος αφορά θέµατα που πλέον χειρίζονται 
ευκολότερα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια µε τη βοήθεια Η/Υ και κατάλληλων 
λογισµικών. 

 

Η θεωρητική στήριξη του σεναρίου βασίζεται κυρίως στο πλαίσιο της 
εµπλαισιωµένης µάθησης (situated learning), µέσω της ανάπτυξης κοινοτήτων 
πρακτικής (community of practice), οι οποίες δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για 
ένα αυθεντικό πλαίσιο µάθησης, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να αξιοποιούν την 
εµπειρία των εκπαιδευοµένων (αρχαρίων και ειδικών), όταν αυτοί κινούνται από 
την περιφέρεια προς το κέντρο δηλ. το µαθησιακό στόχο (legitimate peripheral 
participation). 

 

4. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σεναρίου οι 

επιµορφούµενοι αναµένεται: 

� Nα εξοικειωθούν µε το περιβάλλον της Πόλης. 

� Να γνωρίσουν την οθόνη εργασίας και τις γραµµές εργαλείων και τον κύριο 
πίνακα επιλογών.  

� Να εκτελέσουν της κύριες εφαρµογές της Πόλης.  

� Να χρησιµοποιήσουν τη σελίδα εργαλεία και να καλέσουν βοηθητικές 
εφαρµογές. 

� Να οργανώσουν τις µελέτες του γραφείου σε φακέλους. 
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5. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 

 
� Εργαστηριακοί χώροι 

Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου  
� ∆ιαδικτυακή υποδοµή 

Τοπικό δίκτυο και σύνδεση στο Internet.  
� Υλικό (Hardware) 

Υπολογιστές, ένας server, ένας εκτυπωτής συνδεδεµένος στο δίκτυο. 
� Λογισµικά Εργαλεία (Software) 

Tο λογισµικό CIVIL , ένας browser (π.χ. Internet Explorer) και άλλες 
εφαρµογές όπως ΑutoCAD ,Acrobat Reader, Word. 

 

6. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 
Το εκπαιδευτικό σεµινάριο αποτελείται από δέκα δραστηριότητες. Το θέµα και η 
διάρκεια κάθε µαθήµατος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το δύο πρώτα 
τρίωρα είναι εισαγωγικά και αφορούν τις δυνατότητες, τις λειτουργίες και γενικά 
τη φιλοσοφία του λογισµικού CIVIL. Οι επόµενες δραστηριότητες αποτελούν το 
εκπαιδευτικό σενάριο. Εκτενέστερη αναφορά στην περιγραφή και στους στόχους 
των δραστηριοτήτων γίνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα του σεµιναρίου. 
 

Αρ. ∆ιάρκεια 
(ώρες) 

Θέµα 

1 3 
Ξενάγηση  στο περιβάλλον της ΠΟΛΗΣ – η φιλοσοφία του 
προγράµµατος 

2 3 Βασικές αρχές - Γραµµές της Πόλης 

3 6 Εφαρµογή Αµοιβές-Υπολογισµός αµοιβών-φορολογικών 

4 6 
Εφαρµογή ΕΚΚΟ-Υπολογισµός Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής 
Οικοδοµών 

5 3 
Εφαρµογή Μέτρα Ασφάλειας – Συµπλήρωση σχεδίου και φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας 

6 3 Εφαρµογή PYR199 – Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 

7 3 Εφαρµογή XRONOS – Χρονικός προγραµµατισµός έργων 

8 3 Εφαρµογή ΕΚΤΟS98 – Υπολογισµός προστίµων αυθαιρέτων 

9 3 Εφαρµογή Κ1000 – Κατανοµή χιλιοστών συνιδιοκτησίας 

10 3 Περιήγηση στις υπόλοιπες εφαρµογές της Πόλης 

 
Κάθε δραστηριότητα του επιµορφωτικού σεναρίου πραγµατοποιείται ύστερα από 
την ολοκλήρωση της αµέσως προηγούµενης.  
 

Θα δοθούν σε έντυπη µορφή: α) πίνακες µε τις εργαλειοθήκες του λογισµικού, β) 
τα σχέδια (διάγραµµα κάλυψης κλπ,) που είναι απαραίτητα για τη συλλογή 
στοιχείων{Ηλεκτρονικά (ΑutoCAD) ή σε έντυπη µορφή}.    

 

7. Περιγραφή ρόλων συµµετεχόντων 

 
Στην πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων οι επιµορφούµενοι έχουν 
συγκεκριµένους ρόλους: 
 
Ρόλος επιµορφούµενου 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ή πέντε ατόµων. Όλοι 
εκτελούν τις εργασίες και δραστηριότητες κάθε ενότητας του σεµιναρίου. Τέλος 
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παραδίδει την εργασία του στον εκπρόσωπο της οµάδας του είτε ηλεκτρονικά µέσω 
email είτε αποθηκεύοντας την σε ένα κοινό φάκελο που έχουν δηµιουργήσει στο 
τοπικό δίκτυο σαν οµάδα. 

 

Οι εκπαιδευτικές θεωρίες για τη συνεργατική µάθηση προτείνουν ότι µια οµάδα 
πρέπει να αποτελείται από µονό αριθµό µελών µε καταλληλότερους τους αριθµούς 
τρία και πέντε. 

 
Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Κάθε οµάδα αντιπροσωπεύει την εταιρία µελετών και οργάνωσης και διαχείρισης 
δοµικών-τεχνικών έργων η οποία καλείται να παραδώσει τα στοιχεία που τις έχουν 
ζητηθεί (προϋπολογισµοί, µελέτες, χρονικοί προγραµµατισµοί κλπ).   

Η κάθε οµάδα ή ο επιµορφούµενος αποθηκεύει τα προσωπικά της αρχεία σε δικό 
της φάκελο και τα εκτυπώνει για αξιολόγηση (τα υποβάλλει και ηλεκτρονικά µέσω 
email). 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν µία οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους. 

 

Επιµορφούµενος  Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του CIVIL. 

Κατά τη διαδικασία της εισαγωγής στοιχείων, είναι υπεύθυνος για την σωστή 
συλλογή τους από τα σχεδία της οµάδας του. Αναλαµβάνει επίσης να βοηθήσει τα 
άλλα µέλη της οµάδας αν έχουν δυσκολίες στον εντοπισµό των στοιχείων.  

 

Ο επιµορφούµενος Α, έχει αυξηµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη, 
ώστε να µπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν µέσα στην 
οµάδα. Επίσης συντονίζει συζήτηση µέσα στην οµάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. Στην πορεία βέβαια όλοι οι επιµορφούµενοι θα 
κληθούν να πάρουν την θέση αυτή καθώς όλοι πρέπει να περάσουν από 
όλες τις θέσεις.  

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάγνωση 
σχεδίων. Αναλαµβάνει την ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας της οµάδας στον 
επιµορφωτή µέσω e-mail καθώς και την εκτύπωση της. 

 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια του διαγράµµατος κάλυψης και των επιµέρους 
στοιχείων της άδειας που τους έχουν δοθεί. 

Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express) 
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8. ∆ραστηριότητες 

 

∆ραστηριότητα 1η:   
Ξενάγηση στο περιβάλλον της ΠΟΛΗΣ – Η Φιλοσοφία της 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά στην παρουσίαση του λογισµικού Civil και στη χρήση των 
βασικών ενεργειών/εντολών του προγράµµατος, εργαλείων  και επιλογών. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των Κτιριακών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Ξενάγηση στο Περιβάλλον της Πόλης 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 
� Nα εξοικειωθούν µε το περιβάλλον της Πόλη. 
� Να γνωρίσουν την οθόνη εργασίας και τις γραµµές εργαλείων.  
� Να εκτελέσουν της κύριες εφαρµογές της Πόλης.  
� Να χρησιµοποιήσουν τη σελίδα εργαλεία και να καλέσουν βοηθητικές 

εφαρµογές. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Civil. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
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Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της άδειας που τους 
έχουν δοθεί. 

Λογισµικά: Civil, Microsoft Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(Outlook Express) 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  
 
Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους βασικές αρχές λειτουργίας 
του Civil: 

α. Εκτέλεση προγράµµατος - Η οθόνη εργασίας του Civil (εικόνα 1). 

 

 

EΙΚΟΝΑ 1 

 

Με την κεντρική εφαρµογή της Πόλης µπορούµε να εκτελέσουµε τις εφαρµογές 
της, να χρησιµοποιήσουµε τα εργαλεία και τις βοηθητικές εφαρµογές της και να 
οργανώσουµε τις µελέτες του γραφείου µας σε φακέλους. 

 

Στην οθόνη εµφανίζεται η Αρχική Σελίδα που καλύπτει και το µεγαλύτερο µέρος 
της οθόνης, στην αριστερή περιοχή βρίσκεται ο κύριο πίνακας επιλογών, οριζόντια 
βρίσκεται η γραµµή εντολών. Μέσα στην αρχική σελίδα υπάρχει ο δείκτης ο οποίος 
κινείται όταν κινείται το ποντίκι. Αν περάσουµε τον δείκτη από τα µεγάλα εικονίδια 
της περιοχής  σηκώνονται ελαφρώς και εµφανίζεται σύντοµη περιγραφή της 
λειτουργίας τους. 
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Στην αρχική σελίδα βρίσκονται συγκεντρωµένες οι βασικές 
εντολές της Πόλης (εικόνα 2). 

 

α. Προγράµµατα : Χρησιµοποιείτε για να τρέξουµε τις 
κύριες εφαρµογές της Πόλης. 

β. Εργαλεία : Χρησιµοποιείτε για να τρέξουµε τις 
βοηθητικές  εφαρµογές της Πόλης. 

γ. Φάκελοι : Επιλέγουµε την εντολή για να δουλέψουµε 
τους φακέλους µας. Από το σηµείο αυτό έχουµε πρόσβαση 
στο σύστηµα διαχείρισης του λογισµικού µας. 

δ. Ενέργειες: Εκτελούµε άµεσα λειτουργίες του 
προγράµµατος που αφορούν την παρακολούθηση του 
ιστορικού των ενεργειών, µετατροπές αρχείων παλιότερων 
εκδόσεων κλπ. 

ε. Κυβερνοχώρος :Άµεση πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην 
ιστοσελίδα της CivilTech. 

ζ. Θέµατα : Ανάγνωση επιλεγµένων κειµένων νοµοθεσίας. 

η. Κέλυφος : Πρόσβαση στους πόρους του συστήµατος του 
υπολογιστή χωρίς την έξοδο από το λογισµικό.  

θ. Επιλογές : Καθορισµός και τρόπος εµφάνισης της 
λειτουργίας του προγράµµατος. 

          EΙΚΟΝΑ 2 

 

     

β. Γραµµή εντολών (µενού)   

Λίστα εντολών που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης. Οι εντολές 
οµαδοποιούνται όπως και στα Windows (εικόνα 3) 

 

 

EΙΚΟΝΑ 3 

 

� Αρχείο 

� Εργαλεία 

� Παράθυρο 

� Βοήθεια 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Οι επιµορφούµενοι τρέχουν το λογισµικό της Πόλης. 

Βήµα 2ο: Επιλέγουν την εντολή προγράµµατα και τρέχουν κύριες εφαρµογές 
(εικόνα 4). 
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ΕΙΚΟΝΑ 4 

 

Βήµα 3ο: Κλείσιµο της κύριας εφαρµογής π.χ. Αµοιβές και επιστροφή στην 
κεντρική εφαρµογή. (εικόνα 5) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5 

 

 

Βήµα 4ο: Επιλέγουν την εντολή προγράµµατα και τρέχουν βοηθητικές 
εφαρµογές.(εικόνα 6) 
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ΕΙΚΟΝΑ 6 

 

Βήµα 5ο: Κλείνουµε το πρόγραµµα. 

 

 

∆ραστηριότητα 2η:   
Βασικές αρχές – Γραµµές της Πόλης 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την εξοικείωση µε τις εντολές κέλυφος, την γραµµή 
εντολών, διαχείρισης ,θέσης, κατάστασης και ενεργειών καθώς και την οργάνωση 
των µελετών σε φακέλους.   

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Βασικές αρχές της Πόλης  

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 
� Να οργανώσουν τις µελέτες του γραφείου σε φακέλους. 
� Να γνωρίσουν τα πλαίσια διαλόγου, την οθόνη εργασίας και τις γραµµές 

εργαλείων.  
� Να εκτελέσουν της εφαρµογές της Πόλης 
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δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας αναµορφούµενων 

Στην δραστηριότητα αυτή όλα τα µέλη της οµάδας εκτελούν τις ασκήσεις. Ο 
επιµορφούµενος Α βοηθάει όποιο από τα άλλα δύο µέλη έχει πρόβληµα στη 
εκτέλεση της δραστηριότητας. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Λογισµικά: Civil,Microsoft Office,Πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία  

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνει στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες στις 
οποίες αναλύεται ο γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας. 

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση  

Ο επιµορφωτής παρουσιάζει αναλυτικότερα στους επιµορφούµενους τις παρακάτω 
εντολές του Civil: 

1. Φάκελοι: Η φιλοσοφία του προγράµµατος είναι προσαρµοσµένη στην 
φιλοσοφία φακέλων.  

Στο σύστηµα διαχείρισης φακέλων της Πόλης διακρίνονται τέσσερις επιµέρους 
ενέργειες : 

� Η περιοχή  

Η περιοχή έχει σκοπό να υποδέχεται και να οργανώνει τους φακέλους. Σε κάθε 
χρονική στιγµή υπάρχει µία µόνο περιοχή φακέλων που είναι ενεργή. 

Ωστόσο η περιοχή αποτελείται από τις εξής επιµέρους λειτουργίες (εικόνα 7): 

∆ηµιουργία περιοχής, αλλαγή περιοχής, διαγραφή περιοχής, µετονοµασία 
περιοχής, εξοµοίωση περιοχής, µεταφορά περιοχής, αντιγραφή σε δισκέτα, κλπ. 

 

 

Εικόνα 7 
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� Φάκελος 

Κάθε νέα µελέτη που κάνουµε πρέπει να µπαίνει στο φάκελο της. Εάν ο φάκελος 
δεν υπάρχει θα πρέπει να τον δηµιουργήσουµε.  

Ο φάκελος αποτελείται από τις εξής επιµέρους λειτουργίες (εικόνα 8): 

∆ηµιουργία φακέλου, δεδοµένα φακέλου, διαγραφή φακέλου, εξοµοίωση 
φακέλου, µετονοµασία φακέλου, µεταφορά φακέλου, αντιγραφή σε δισκέτα, 
ανάκτηση από δισκέτα, αποστολή φακέλου. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 8 

� Μελέτη 

Για να καταργήσουµε µία µελέτη που έχουµε δηµιουργήσει θα πρέπει πρώτα να 
την επιλέξουµε. (Σηµείωση: τα αρχεία που διαγράφονται οδηγούνται στον κάδο 
ανακύκλωσης του υπολογιστή µας) 

Η µελέτη αποτελείται από τις εξής επιµέρους λειτουργίες (εικόνα 9): 

∆ιαγραφή µελέτης, εξοµοίωση µελέτης, µετονοµασία µελέτης, µεταφορά µελέτης, 
αντιγραφή σε δισκέτα, ανάκτηση από δισκέτα, αποστολή µελέτης. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 9 
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� Συνηµµένα 

Με την ενέργεια αυτή µπορούµε να προσθέσουµε ένα αρχείο στον κατάλογο 
συνηµµένων ενός φακέλου.  

 

2. Κέλυφος: Από την εντολή αυτή µπορούµε να αποκτήσουµε πρόσβαση στους 
πόρους του συστήµατος µας (εκτυπωτές, γραµµατοσειρά κ.λ.π.) χωρίς να 
χρειάζεται να βγούµε από το πρόγραµµα (εικόνα 10). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 10 

 

Τέλος ζητείται από τους επιµορφούµενους να επιλέξουν µία κύρια εφαρµογή από 
την εντολή προγράµµατα για να τους αναλυθεί η γραµµή διαχείρισης, η γραµµή 
θέσης, η γραµµή κατάστασης και η γραµµή ενεργειών.  

 

3.Γραµµή διαχείρισης (εικόνα 11):  

Στη γραµµή διαχείρισης βρίσκονται οι εντολές που αφορούν την διαχείριση 
µελετών ή την διαχείριση του προγράµµατος. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 11 

 

� Το κουµπί µε το σύµβολο του ευρώ (€) καλεί την κεντρική εφαρµογή 
διαχείρισης φακέλων και µελετών της Πόλης. 

� Με το Πίσω και το Εµπρός µας επιτρέπετε να συγκρίνουµε διαδοχικά δύο ή 
περισσότερες σελίδες του προγράµµατος, βλέποντας τον τρόπο που συνδέονται 
δεδοµένα και αποτελέσµατα. 

� Με την διαδικασία της σύνθεσης µπορούµε να προσαρτήσουµε στην κύρια 
µελέτη και άλλες µελέτες.(Η ενέργεια  της συγχώνευσης συγχωνεύει τα 
αποτελέσµατα δύο µελετών.)  

� Στον φάκελο εξαφανίζονται τα στοιχεία του φακέλου στην οποία ανήκει η 
µελέτη επεξεργασίας. 
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Γραµµή Θέσης 

Γραµµή Ενεργειών Γραµµή Κατάστασης 

4. Γραµµή θέσης (εικόνα 12): 

Στη γραµµή θέσης εµφανίζεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, η λογική διαδροµή 
που ακολουθήσαµε για να βρεθούµε στην τρέχουσα σελίδα. Ο τίτλος της 
τρέχουσας σελίδας εµφανίζεται  πάντα στο δεξιό πεδίο της γραµµής θέσης. Στο 
µέσο εµφανίζεται του  σταδίου στον οποίο ανήκει η εντολή. Αριστερά και δεξιά από 
τον τίτλο εµφανίζονται τα βελάκια αριστερά και δεξιά: κάνοντας κλικ αντίστοιχα σε 
κάποιο από αυτά, µπορούµε να καλέσουµε την προηγούµενη ή την επόµενη 
σχετική σελίδα χωρίς να χρειάζεται να την εντοπίσουµε στον κύριο πίνακα 
επιλογών. 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 12 

 

5.Γραµµή κατάστασης: 

Στην γραµµή αυτή εµφανίζονται πληροφορίες σχετικές µε το πρόγραµµα, όπως : 
έκδοση προγράµµατος, η διαδροµή της µελέτης στον σκληρό δίσκο, το 
ονοµατεπώνυµο του χρήστη του προγράµµατος κ.λ.π. 

 

6.Γραµµή ενεργειών:  

Τέλος στην γραµµή των ενεργειών είναι προσαρµοσµένα πλήκτρο ενεργειών, 
πλήκτρα πλοήγησης πινάκων, µεγέθυνσης ή ελάττωσης του µεγέθους της σελίδας 
εργασίας, πλήκτρο αναίρεσης, επανάληψης και πλήκτρο εκτύπωσης.  

 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

1. Οι επιµορφούµενοι καλούνται να δηµιουργήσουν στην επιφάνεια εργασίας µία 
περιοχή µε το όνοµα τους και µέσα σε αυτή να δηµιουργήσουν ένα φάκελο µε το 
επώνυµό τους. Στην συνέχεια να προσθέσουν στο φάκελο ένα τουλάχιστο 
συνηµµένο αρχείο π.χ το αρχείο AutoCAD που του έχει δοθεί και στη να το 
διαγράψουν. Στην συνέχεια να µετονοµάσουν τον φάκελο µε τα αρχικά του 
ονοµατεπώνυµό τους και να τον αποστείλουν σε λογαριασµό email που θα τους 
δοθεί. 
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Βήµα 1ο: Οι επιµορφούµενοι ανοίγουν την εφαρµογή Civil. 

Από την βασική εντολή φάκελοι και περιοχή και τις επιµέρους λειτουργίες τους θα 
πραγµατοποιήσουµε την εφαρµογή.  

 

Βήµα 2ο:Με την εντολή δηµιουργία περιοχής επιλέγουµε την τοποθεσία και 
δίνουµε το όνοµα του φακέλου (εικόνα 13).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 13 

 

Βήµα 3ο: Με την εντολή φάκελο δηµιουργία επιλέγουµε την περιοχή που θέλουµε 
και δίνουµε στον φάκελο το επώνυµο µας (εικόνα 14). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 14 
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Βήµα 4ο: Από την εντολή συννηµένα βρίσκουµε το αρχείο και το επισυνάπτουµε 
(εικόνα 15). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 15 

 

Βήµα 5ο: Αφού έχουµε επισυνάψει τα αρχείο κάνουµε κλικ επάνω του και από τις 
επιλογές της εντολής συνηµµένο, διαγραφή αρχείου το διαγράφουµε (εικόνα 16). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 16 

 

Βήµα 6ο: Από την εντολή φάκελος και την επιλογή µετονοµασία αλλάζουµε το 
όνοµα του φακέλου δίνοντας του τα αρχικά από το ονοµατεπώνυµό µας (εικόνα 
17). 
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ΕΙΚΟΝΑ 17 

 

Βήµα 7ο: Από την εντολή αποστολή (email) φακέλου αποστέλλουµε τον φάκελο 
στο email που µας έχει δοθεί (εικόνα 18). 

 (θα πρέπει να έχουµε ορίσει κάποιο πρόγραµµα αποστολή email π.χ outlook 
express.) 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 18 

 

Βήµα 8ο: Κλείνουµε την εφαρµογή. 
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∆ραστηριότητα 3η:   
Εφαρµογή Αµοιβές – Υπολογισµός Αµοιβών-Φορολογικών 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την εφαρµογή Αµοιβές που υπολογίζει τις αµοιβές των 
µηχανικών και τα φορολογικά, προκειµένου να εκδοθεί µια οικοδοµική άδεια. 
Επίσης δηµιουργεί και εκτυπώνει τα απαιτούµενα έντυπα της άδειας, έτοιµα να 
υποβληθούν στην πολεοδοµία. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Η εφαρµογή Αµοιβές 

∆ιδακτικές ώρες: 6 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 
� Nα εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας της εφαρµογής Αµοιβές. 
� Να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές εργαλείων. 
� Να εκτελέσει την εφαρµογή Αµοιβές 
 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Όλα τα µέλη εκτελούν όλες τις ασκήσεις. 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Civil. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Αναλαµβάνει την αποστολή των εκτελεσµένων ασκήσεων στον επιµορφωτή. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της 
άδειας που τους έχουν δοθεί. 
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Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express) 
 
Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές του 
Civil: 

1. Αρχείο Άδειας 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να καλέσουµε κάποιο αρχείο µελέτης ή να 
δηµιουργήσουµε ένα νέο (εικόνα 19). 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 19 

 

2. ∆εδοµένα 

Κάνοντας κλίκ στην επιλογή δεδοµένα του κατακόρυφου µενού αριστερά στην 
οθόνη ανοίγουµε παρακάτω menu: 

1. Είδος Έργου 

2. Αρχικές τιµές 

3. Ανάλυση επιφανειών κατοικιών 

4. Συµβατικός προϋπολογισµός κτιρίου 

5. Ρύθµιση προϋπολογισµών – αµοιβών 

6. Αµοιβή τοπογραφικού 

Αν έχουµε κάνει αποτύπωση των οµόρων οικοπέδων συµπληρώνουµε και την 
επιφάνειά τους (σε στρέµµατα). 

7. Κατηγορίες µελετών 

8. Παράµετροι αµοιβών – φορολογικών 

9. ∆εδοµένα Ι.Κ.Α. 

10. Στοιχεία έργου, ιδιοκτήτη, µηχανικού 
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3. Αποτελέσµατα 

1. Αµοιβές ανά εργασία 

2. Αµοιβές ανα µηχανικό 

3. Σύνολο φορολογικών-αµοιβών 

 

4. Βασικά έντυπα αδείας   

Όλα τα βασικά έντυπα αδείας βρίσκονται σε αυτό το menu: βασικά έντυπα 
(αίτηση, δήλωση αναθέσεων, προϋπολογισµός έργου, δαπάνη µελετών, έντυπο 
τράπεζας, κ.α), συµπληρωµατικά έντυπα (τεχνική περιγραφή έργου, στατιστικό 
δελτίο, πληροφοριακά δελτία, δήλωση ανάληψη κατασκευής κ.α), αιτήσεις 1 
(αίτηση για βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδου, αίτηση για καθορισµό οικοδοµικής 
γραµµής κ.α), αιτήσεις 2 (αίτηση για προσωρινή σύνδεση µε ∆ΕΗ, αίτηση για 
αυτοψία, αίτηση για χορήγηση άδειας από κοινότητα), άλλα έντυπα (γενική αίτηση 
µηχανικού, γενική αίτηση ιδιοκτήτη, εξώφυλλο τεύχους αµοιβών) (εικόνα 20). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 20 

 

5. Εκτύπωση εντύπων 

Μπορούµε να τυπώσουµε όλα τα παραπάνω έντυπα. 

 

6. Σηµειώσεις αδείας 

Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται ο κειµενογράφος της Πόλης και µας δίνετε η 
δυνατότητα να γράψουµε κάποιες σηµειώσεις για θέµατα σχετικά µε την άδεια. 

 

7.Συντελεστές 

Στο σηµείο αυτό του προγράµµατος βρίσκονται όλοι οι συντελεστές οι οποίοι 
υπεισέρχονται στον υπολογισµό των αµοιβών και φορολογικών. 

 

8.Χρήσιµες πληροφορίες 

Εδώ βρίσκονται πληροφορίες σχετικά µε τιµές ζώνης, εγκυκλίους, αποφάσεις 
Ι.Κ.Α., αποφάσεις αποκατάστασης σεισµόπληκτων κτιρίων κ.α. 
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Στάδιο 3ο: Εφαρµογή 
Η εφαρµογή αφορά τον υπολογισµό αµοιβών των µηχανικών και των 
φορολογικών, προκειµένου να εκδοθεί οικοδοµική άδεια για Νέα ∆ιώροφη 
Οικοδοµή µε Υπόγειο. Επίσης να δηµιουργηθούν και να εκτυπωθούν τα έντυπα 
σύνταξη προϋπολογισµού έργου, δαπάνη µελετών καθορισµός αµοιβής µηχανικού, 
συγκεντρωτικός πίνακας αµοιβών, φορολογικά ΙΚΑ και το σηµείωµα κατάθεσης 
εισφορών της άδειας, προκείµενου να υποβληθούν στην πολεοδοµία. 
 

Βήµα 1ο: Από τι κύριες εφαρµογές της Πόλης επιλέγουµε και τρέχουµε εφαρµογή 
την Αµοιβές (εικόνα 21). 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 21 

 

Βήµα 2ο: Από την εντολή αρχείο άδειας επιλέγουµε την περιοχή και τον φάκελο 
που είχαµε δηµιουργήσει στην προηγούµενη δραστηριότητα και δηµιουργούµε µια 
νέα µελέτη δίνοντας τίτλο: ΝΕΑ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (εικόνα 
22). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 22 
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Βήµα 3ο: Από την επιλογή δεδοµένα δίνουµε µε την παρακάτω  σειρά τα δεδοµένα 
για τον υπολογισµό των αµοιβών και των φορολογικών (εικόνα 23). 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 23 

1) Είδος έργου: Νέα οικοδοµή 

2) Αρχικές Τιµές 

α) ∆ίνουµε Τ.Α : περιοχή Θεσσαλίας, τιµές Τ.Ζ. : 80,00€ και  Σ.Ζ. : 0,75  

β) Συντελεστές Ι.Κ.Α. και φορολογικών που ισχύουν κατά τη φάση υπολογισµού 
της άδειας. 

γ) Ισχύοντες συντελεστές λ: 0,21399 και λ΄:0,21399 (σύµφωνα µε τους τρέχον 
συντελεστές) 

  

3) Ανάλυση επιφανειών κατοικιών  

∆ίνουµε τις τιµές αντίστοιχα για τ.µ : 100,35 για το ισόγειο και 63 για το όροφο  
και 21,74 και 15,90 για ηµιπαίθριους αντίστοιχα (εικόνα 24). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 24 
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4) Συµβατικός προϋπολογισµός κτιρίου 

Εδώ συµπληρώνουµε τα µ2 ανάλογα µε τη χρήση κάθε χώρου ώστε να γίνει ο 
υπολογισµός  του συµβατικού προϋπολογισµού του κτιρίου. Τα µ2 κατοικίας έχουν 
συµπληρωθεί αυτόµατα από την ανάλυση επιφανειών κατοικιών. Εδώ πρέπει να 
προσθέσουµε τα µ2 του υπογείου:111,06 µ2 (εικόνα 25).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 25 

 

5) Ρύθµιση προϋπολογισµών - αµοιβών 

∆ίνουµε τα µ2 του περιβάλλοντος χώρου (αν η επιφάνεια είναι υπερβολικά 
µεγάλη, µπορείτε να βάλετε επιφάνεια ίση µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη) 
(εικόνα 26). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 26 
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6) Αµοιβή Τοπογραφικού 

Συµπληρώνουµε τα στρέµµατα του οικοπέδου 4,52391 για εκτός σχεδίου και 2 
σηµεία (εικόνα 27). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 27 

  

7) Κατηγορίες µελετών 

∆ηλώνουµε τις κατηγορίες των µελετών που πρέπει να υποβάλλουµε για την 
έκδοση της συγκεκριµένης άδειας (αρχιτεκτονικά, περιβάλλων χώρος, στατικά, 
θερµοµόνωση, ύδρευση, αποχέτευση, παθητική πυροπροστασία) (εικόνα 28). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 28 

 

8) Παράµετροι αµοιβών - φορολογικών 

Εδώ δηλώνουµε ότι το κτίριο βρίσκεται εκτός έδρας. 
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9) ∆εδοµένα Ι.Κ.Α. 

Τα δεδοµένα Ι.Κ.Α. αναγράφονται αυτόµατα από το πρόγραµµα στη σωστή 
συνήθως θέση του πίνακα υπολογισµού ηµεροµισθίων Ι.Κ.Α. 

Θα πρέπει όµως να προσέξουµε τα παρακάτω: 

 

α) Επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου:  

Η επιφάνεια αυτή δεν είναι απαραίτητα ίδια µε την επιφάνεια που δώσαµε στην 
οθόνη Ρύθµιση Προϋπ/σµών αµοιβών. Μπορούµε ειδικά για τον υπολογισµό του 
Ι.Κ.Α. να δώσουµε επιφάνεια ακάλυπτου ίση µε την κάλυψη του κτιρίου. 

β) Τρόπος υπολογισµού Ι.Κ.Α. 

Συνήθως δηλώνουµε την τιµή 1 που σηµαίνει ότι οι υπολογισµοί γίνονται µε βάση 
τους συντελεστές του ΠΙΝΑΚΑ 1 του Ι.Κ.Α. Αν είχαµε προκατασκευασµένο κτίριο 
θα δίναµε την τιµή 2. 

  

10) Στοιχεία έργου, ιδιοκτήτη, µηχανικού 

Εδώ συµπληρώνουµε τα στοιχεία του έργου, του ιδιοκτήτη και των µηχανικών 
(ονόµατα, διευθύνσεις κ.λπ.), τα οποία το πρόγραµµα τα τοποθετεί αυτόµατα σε 
όλα τα έντυπα (εικόνα 29). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 29 

 

Βήµα 4ο: Από την επιλογή βασικά έντυπα αδείας βλέπουµε µια προεπισκόπηση των 
εντύπων που θέλουµε να εκτυπώσουµε (εικόνα 30).     
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ΕΙΚΟΝΑ 30 

 

Βήµα 5ο: Από την επιλογή εκτύπωση εντύπων επιλέγουµε και εκτυπώνουµε τα 
έντυπα της αδείας που θέλουµε. 

 

Βήµα 8ο: Κλείνουµε την εφαρµογή 

 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα έντυπα που ανέπτυξε  κάθε οµάδα στο πλαίσιο 
της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε οµάδα 
στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες και 
επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Σας δίδεται ηλεκτρονικά η κάτοψη ενός γηπέδου 5χ5 µαζί µε αναψυκτήριο. Να 
υπολογιστούν οι αµοιβές του µηχανικού και των φορολογικών, προκειµένου να 
εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το γήπεδο 5χ5 µαζί µε το αναψυκτήριο. Επίσης να 
δηµιουργηθούν και να εκτυπωθούν τα αντίστοιχα έντυπα όπως στην εφαρµογή. 
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∆ραστηριότητα 4η:   
Εφαρµογή ΕΚΚΟ-Υπολογισµός Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµών 

 

α. Γενικά 

Η δραστηριότητα αφορά την εφαρµογή ΕΚΚΟ που υπολογίζει το Ελάχιστο Κόστος 
Κατασκευής Οικοδοµών και το κατανείµει στις επιµέρους εργασίες του έργου 
σύµφωνα µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών και 
του ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  
 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Η εφαρµογή ΕΚΚΟ 

∆ιδακτικές ώρες: 6 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 
 
� Nα εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας της εφαρµογής ΕΚΚΟ. 
� Να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές εργαλείων.  
� Να εκτελέσουν την εφαρµογή  ΕΚΚΟ.  

 
δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 
Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Στην δραστηριότητα αυτή όλα τα µέλη της οµάδας εκτελούν τις ασκήσεις. Ο 
επιµορφούµενος Α βοηθάει όποιο από τα άλλα δύο µέλη έχει πρόβληµα στη 
εκτέλεση της δραστηριότητας. 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους. 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Civil-
EKKO.Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των 
βασικών αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Αναλαµβάνει την αποστολή των εκτελεσµένων ασκήσεων στον επιµορφωτή και 
βοηθάει σηµαντικά τον επιµορφούµενο Α ελέγχει τα στοιχεία της εφαρµογής που 
θα πραγµατοποιήσουν. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
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Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της άδειας που τους 
έχουν δοθεί. 

Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft  Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express). 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές της 
εφαρµογής ΕΚΚΟ: 

 

1. Αρχείο Άδειας 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να καλέσουµε κάποιο αρχείο µελέτης ή να 
δηµιουργήσουµε ένα νέο (εικόνα 31). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 31 

 

2. ∆εδοµένα 

Κάνοντας κλίκ στην επιλογή δεδοµένα του κατακόρυφου µενού αριστερά στην 
οθόνη ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων 

Με την εντολή αυτή έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε ένα αρχείο του 
προγράµµατος Civil και στην συνέχεια να κάνουµε αυτόµατη µεταφορά στοιχείων 
στο πρόγραµµα ΕΚΚΟ. 
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2. Γενικά στοιχεία κτιρίου (εικόνα 32) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 32 

 

Στα γενικά στοιχεία του κτιρίου πρέπει οπωσδήποτε να συµπληρώσουµε την Τιµή 
Ζώνης (ΤΖ) και τη Μέση Τιµή Ζώνης (µΤΖ) 

 

Επίσης χρειάζεται να γνωρίζουµε τον αριθµό Α.Φ.Μ. και τη ∆.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη.  

Σαν τον αριθµό όψεων λαµβάνουµε τον αριθµό των δοµών ή των κοινόχρηστων 
χώρων ( πλατείες κ.λπ.) που συνορεύει το κτίριο και όχι τις πραγµατικές όψεις. 
Χρειάζεται επίσης να δηλώσουµε τον τύπο κατασκευής  δίνοντας 0 για οπλισµένο 
σκυρόδεµα ή 1 για σιδηροκατασκευή. 

 

3. Περιγραφή οικοδοµής (εικόνα 33) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ33 
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Στον πίνακα αυτό δίνουµε τα µ2 κάθε χώρου (κύριου ή βοηθητικού) στην 
αντίστοιχη στήλη. Ο τρόπος  κατανοµής εξαρτάται από τον τύπο κατανοµής που 
έχουµε δηλώσει στους συντελεστές στην επιλογή ''συντελεστές Αναγωγής 
Βοηθητικών Χώρων ''.Οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να κατανέµονται µόνο στην 
περίπτωση που δεν τεκµαίρεται η χρήση τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
ελέγξουµε  σχολαστικά την ορθότητα των επιφανειών του πίνακα ''Περιγραφή 
Οικοδοµής'' και ειδικά όταν τα στοιχεία που προέρχονται από την αυτόµατη 
µεταφορά δεδοµένων από το  CIVIL.  

 

∆ιευκρινίζουµε ότι δεν χρειάζεται να δώσουµε την επιφάνεια των ηµυιπαιθρίων 
χώρων. 

 

4. Αρχικές τιµές 

Σαν αρχικές τιµές το πρόγραµµα έχει τις Τιµές Εκκίνησης κάθε κατηγορίας κτιρίου 
ώστε να µην επηρεάζεται η επίλυση από πιθανή αλλαγή των τιµών Εκκίνησης που 
βρίσκονται στους  ''συντελεστές '' και το κάθε αρχείο να έχει τις τιµές Εκκίνησης 
της εποχής του. Το κόστος Εκκίνησης που το πρόγραµµα λαµβάνει υπ ' όψιν του 
για να υπολογίσει το ΚΚΟ  προέρχεται απ' αυτή την επιλογή. 

 
3. Αποτελέσµατα 

Κάνοντας κλίκ στην επιλογή αποτελέσµατα ανοίγει το παρακάτω menu: 

 

1. Συνοπτικά αποτελέσµατα (εικόνα 34) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 34 

 

Εµφανίζεται πίνακας στον οποίο υπολογίζεται το Κ.Κ.Ο ανά χρήση καθώς και το 
συνολικό Κ.Κ.Ο του κτιρίου. 

 

2. Εκτύπωση αποτελεσµάτων 
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4. Πίνακες 

 

 Κάνοντας κλικ στην επιλογή αυτή ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Κ.Κ.Ο. αρχικών πινάκων  

Στον αυτό έρχονται , µετά από την επίλυση των δεδοµένων που έχετε δώσει, 
τα Κ.Κ.Ο. που αντιστοιχούν σε κάθε αρχικό πίνακα.  

 

Σηµείωση:Στον πίνακα αυτό µπορούµε να επεµβαίνουµε στο Κόστος 
Κατασκευής Οικοδοµής του κάθε αρχικού πίνακα. 

 

2. Αρχικός πίνακας 1: αναφέρεται σε κτίρια κατοικιών (πολυκατοικίες-
µονοκατοικίες. 

3. Αρχικός πίνακας 2 : αναφέρεται σε κτίρια γραφείων , καταστηµάτων και 
εµπορικών κέντρων 

4. Αρχικός πίνακας 3: αναφέρεται σε σταθµούς αυτοκινήτων, 
γεωκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις , βιοµηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια και 
αποθήκες. 

5. Αρχικός πίνακας 4: αναφέρεται σε ξενοδοχεία, νοσηλευτήρια, 
εκπαιδευτήρια, µουσεία κτλ. 

6. Τελικός πίνακας 

   

5. Έντυπα 

Η εφαρµογή ΕΚΚΟ περιέχει τα εξής έντυπα: έντυπο Α (πολυκατοικίες), έντυπο Β 
(µονοκατοικία),έντυπο Γ (γραφ./ καταστ./ εµπ.κέντρα), έντυπο ∆, έντυπο Ε-
ΣΤ,(υπόλοιπα κτίρια), αρχικός πίνακας 1 (κατοικίες),αρχικός πίνακας 2 (γραφείο-
καταστήµατα),αρχικός πίνακας 3 (σταθµ.αυτ./γεωργ.), αρχικός πίνακας 4 
(Ξενοδοχ./Νοσηλ./Εκπαιδ.), τελίκος πίνακας ,δήλωση εργασιών (εικόνα 35). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 35 

 

6. Εκτύπωση εντύπων 

Μπορούµε να επεξεργαστούµε και να εκτυπώσουµε τα παραπάνω έντυπα.  
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7.Συντελεστές 

Στο σηµείο αυτό του προγράµµατος βρίσκονται όλοι οι συντελεστές οι οποίοι 
υπεισέρχονται στον υπολογισµό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµών. 

 

8.Χρήσιµες πληροφορίες 

Εδώ βρίσκονται πληροφορίες σχετικά µε σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, 
εγκυκλίους Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Μέσες Τιµές Ζώνης κ.α. 

 
Στάδιο 3ο: Εφαρµογή 
Για την κατοικία της προηγούµενης ενότητας υπολογίστε το Ελάχιστο Κόστος 
Κατασκευής της οικοδοµής και εκτυπώστε τα ανάλογα έντυπα. 
 

Βήµα 1ο: Ανοίγουµε την εφαρµογή ΕΚΚΟ, επιλέγουµε τον φάκελο που 
εργαστήκαµε στην προηγούµενη ενότητα και δίνουµε τίτλο µελέτης NEA 
∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (εικόνα 36). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 36 

Βήµα 2ο:  Από την επιλογή δεδοµένα κάνουµε αυτόµατη εισαγωγή του αρχείου 
που δηµιουργήσαµε στην προηγούµενη δραστηριότητα (εικόνα 37). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 37 
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Βήµα 3ο: Στο πίνακα γενικά στοιχεία κτιρίου δίνουµε Τιµή Ζώνης 80,00€ και για 
Μέση Τιµή Ζώνης επιλέγουµε Θεσσαλίας.  

 

Βήµα 4ο: Στην επιλογή αποτελέσµατα, εµφανίζουµε τον πίνακα Κόστους 
Κατασκευής ανά χρήση και συνολικά (εικόνα 38). 

   

 

ΕΙΚΟΝΑ 38 

 

Βήµα 5ο:Στην επιλογή πίνακες και συγκεκριµένα στον αρχικό πίνακα Ι αφού 
πρόκειται για κατοικία βλέπουµε την κατανοµή που έχει κάνει  η εφαρµογή στις 
διάφορες εργασίες (εικόνα 39). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 39 

 

Βήµα 6ο: Από την επιλογή έντυπα και συγκεκριµένα έντυπο Α έχουµε µια 
προεπισκόπηση του εντύπου που θέλουµε να εκτυπώσουµε (εικόνα 40).     
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ΕΙΚΟΝΑ 40 

 

Βήµα 7ο: Από την επιλογή εκτύπωση εντύπων επιλέγουµε και εκτυπώνουµε το 
έντυπο Α (εικόνα 41). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 41 

Βήµα 8ο: Κλείνουµε την εφαρµογή 
Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα που ανέπτυξε  κάθε οµάδα στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε 
οµάδα στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν αποτυχίες ή 
απορίες της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Στην επέκταση της προηγούµενης δραστηριότητας να υπολογιστεί το ελάχιστο 
κόστος κατασκευής του γηπέδου 5χ5 µε το αναψυκτήριο. Επίσης να 
δηµιουργηθούν και να εκτυπωθούν τα αντίστοιχα έντυπα. 
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∆ραστηριότητα 5η:   
Εφαρµογή Μέτρα Ασφάλειας–Συµπλήρωση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας 

 

α. Γενικά 

Η δραστηριότητα αφορά την εφαρµογή Μέτρα Ασφάλειας µε την οποία 
συµπληρώνουµε το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας. Στο σχέδιο 
περιγράφονται τα διάφορα στάδια κατασκευής του κτιρίου και προβλέπονται 
πιθανοί κινδύνοι που µπορεί να προκύψουν καθώς και το πώς πρέπει να 
αντιµετωπιστούν. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας περιέχει οδηγίες και σχέδια, 
που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
κτιρίου. 

 
β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Εφαρµογή Μέτρα Ασφάλειας – Συµπλήρωση Σχεδίου και 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 
� Nα εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας του ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
� Να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές εργαλείων.  
� Να εκτελέσουν την εφαρµογή του ΣΑΥ-ΦΑΥ.  
 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην δραστηριότητα αυτή όλα τα µέλη της οµάδας εκτελούν τις ασκήσεις. Ο 
επιµορφούµενος Α βοηθάει όποιο από τα άλλα δύο µέλη έχει πρόβληµα στη 
εκτέλεση της δραστηριότητας. 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους. 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του CIVIL. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας. 

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Αναλαµβάνει την συλλογή των στοιχείων που ζητούνται στην εφαρµογή και την 
αποστολή του τελικού αποτελέσµατος  µέσω email. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
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Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της άδειας που τους 
έχουν δοθεί. 

Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express) 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας του ΣΑΥ-ΦΑΥ: 

 

1. Αρχείο Άδειας 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να καλέσουµε κάποιο αρχείο µελέτης ή να 
δηµιουργήσουµε ένα νέο (εικόνα 42). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 42 

2. ∆εδοµένα 

Κάνοντας κλίκ στην επιλογή δεδοµένα του κατακόρυφου µενού αριστερά στην 
οθόνη ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων (όπως και οι προηγούµενες εφαρµογές) 

2. Γενικά στοιχεία κτιρίου 

Συµπληρώνουµε τα στοιχεία που ζητάει ο πίνακας π.χ ηµεροµηνία, έργο, 
διεύθυνση, ιδιοκτήτης κλπ (εικόνα 43). 
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ΕΙΚΟΝΑ 43 

 

3. Περιγραφή κτιρίου 

Στον πίνακας αυτόν πρέπει να δώσουµε δεδοµένα όπως: εµβαδόν οικοπέδου, 
όγκος κτιρίου, αριθµός χώρων στάθµευσης κλπ (εικόνα 44). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 44 

 

4. Τρόπος Κατασκευής Κτιρίου 

Σε αυτό το στάδιο συµπληρώνουµε τον τρόπο κατασκευής των τµηµάτων που 
ζητούνται π.χ του φέροντος οργανισµού, επίστρωση δαπέδων, επενδύσεις, 
κάγκελα κλπ.(Το πρόγραµµα µας δίνει την δυνατότητα επιλογής από την λίστα 
ορισµένων έτοιµων περιγραφών) (εικόνα 55) 
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ΕΙΚΟΝΑ 55 

 

5. Φάσεις  εκτέλεσης του έργου 

Στον πίνακα αυτόν γράφουµε στην πρώτη στήλη την κάθε της εργασίας και 
στις υπόλοιπες περιγράφουµε πιθανούς ή µη κινδύνους ανάλογα µε το θέµα 
της κάθε στήλης. Στην στήλη περίπτωση αναγράφουµε των αύξων αριθµό 
από τις τρεις προηγούµενες περιπτώσεις που περιγράφουµε ανάλογα µε αυτή 
που αντιστοιχεί. Στην τελευταία στήλη εφόσον η εργασία που περιγράφουµε 
συµµετέχει στο συγκεκριµένο έργο δίνουµε την τιµή 1 (εικόνα 56). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 56 

 

3. Βασικά έντυπα 

Κάνοντας κλίκ στην επιλογή αποτελέσµατα ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Σχέδιο ασφάλειας και υγείας 

2. Φάκελος ασφάλειας και υγείας 

3. Τεχνική περιγραφή 
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4. Εκτύπωση εντύπων 

Μπορούµε να επεξεργαστούµε και να εκτυπώσουµε τα παραπάνω έντυπα.  

 

5.Συντελεστές  

Στην εντολή αυτή εµφανίζεται η λίστα των µηχανικών του έργου. 

 

8.Χρήσιµες πληροφορίες 

Εδώ βρίσκονται πληροφορίες σχετικά µε σχετικές Π.∆, Νόµους, Φ.Ε.Κ. κλπ. 
 
Στάδιο 3ο: Εφαρµογή 
Για την Νέα ∆ιώροφη Κατοικία µε Υπόγειο δηµιουργήστε το Σχέδιο και το Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας και εκτυπώστε τα ανάλογα έντυπα. 
 

Βήµα 1ο: Ανοίγουµε την εφαρµογή ASFALEIA, επιλέγουµε τον φάκελο που 
εργαστήκαµε στην προηγούµενη ενότητα και δίνουµε τίτλο µελέτης NEA 
∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (εικόνα 57). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 57 

 

Βήµα 2ο:  Από την επιλογή δεδοµένα κάνουµε αυτόµατη εισαγωγή του αρχείου 
που δηµιουργήσαµε στην προηγούµενη δραστηριότητα. 

 

Βήµα 3ο: Στους πίνακες γενικά στοιχεία κτιρίου και περιγραφή κτιρίου 
συµπληρώνουµε τα κενά που αφορούν το όνοµα του µηχανικού που θα είναι 
υπεύθυνος για το Σ.Α.Υ. και το Φ.Α.Υ τον αριθµό της άδειας, τον όγκο του κτιρίου, 
τον αριθµό χώρων στάθµευσης και των χώρο των αποθηκών (εικόνα 58). 
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ΕΙΚΟΝΑ 58 

 

Βήµα 4ο: Στην επιλογή τρόπο κατασκευής κτιρίου έχουν µεταφερθεί αυτόµατα οι 
επιλογές και έτσι πηγαίνουµε στον πίνακα φάσεις εκτέλεσης του έργου στον οποίο 
συµπληρώνουµε - διορθώνουµε τον πίνακα ανάλογα µε τους κατά περίπτωση 
κινδύνους. 

 

Βήµα 5ο: Από την επιλογή  βασικά έντυπα έχουµε µια προεπισκόπηση των εντύπων 
που θέλουµε να εκτυπώσουµε.     

                                                     

Βήµα 6ο: Από την επιλογή εκτύπωση εντύπων επιλέγουµε και εκτυπώνουµε τα 
έντυπα που θέλουµε. 

 

Βήµα 7ο: Κλείνουµε την εφαρµογή 
 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα σχέδια που ανέπτυξε  κάθε οµάδα στο πλαίσιο 
της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε οµάδα 
στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες και 
επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Για το γήπεδο 5χ5 µε το αναψυκτήριο δηµιουργείστε το σχέδιο και το φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας. 
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∆ραστηριότητα 6η:   
Εφαρµογή PYR199- Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 

 

α. Γενικά 

 
Η δραστηριότητα αφορά την εφαρµογή PYR199 µε την οποία µπορούµε να 
συντάξουµε την µελέτη παθητική πυροπροστασίας ενός καταστήµατος, 
διαµερίσµατος κλπ. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Η εφαρµογή PYR199- Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 

� Nα εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας του PYR199. 

� Να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές εργαλείων.  

� Να εκτελέσουν την εφαρµογή του PYR199. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Όλοι οι επιµορφούµενοι εκτελούν όλες τις ασκήσεις.  
 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Civil- 
PYR 199 και toy AutoCAD. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην σχεδίαση των 
αντικειµένων. 

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Αναλαµβάνει την αποστολή των εκτελεσµένων ασκήσεων στον επιµορφωτή. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της 
άδειας που τους έχουν δοθεί. 
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Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express) 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας. Τους υπενθυµίζει τα αποτελέσµατα των 
προηγούµενων δραστηριοτήτων και πως µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν στην 
παρούσα. 

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας του Civil – Pyr199. 

 

1. Αρχείο Άδειας 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να καλέσουµε κάποιο αρχείο µελέτης ή να 
δηµιουργήσουµε ένα νέο (εικόνα 59). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 59 

 

2. ∆εδοµένα 

Κάνοντας κλίκ στην επιλογή δεδοµένα του κατακόρυφου µενού αριστερά στην 
οθόνη ανοίγει το παρακάτω menu: 

 

1. Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων 

Με την εντολή αυτή έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε ένα αρχείο του 
προγράµµατος Civil και στην συνέχεια να κάνουµε αυτόµατη µεταφορά στοιχείων 
στο πρόγραµµα Pyr199.  

2. Γενικά στοιχεία 

Στον πίνακα αυτόν πρέπει να δώσουµε ορισµένα στοιχεία όπως ηµεροµηνία, έργο, 
διεύθυνση και όνοµα ιδιοκτήτη, διεύθυνση και όνοµα µηχανικού. 
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3. ∆εδοµένα κτιρίου  

Στο στάδιο αυτό συµπληρώνουµε τον πίνακα µε στοιχεία που αφορούν το κτίριο 
όπως: αριθµό τελικών εξόδων, ύψος κτιρίου, τρόπος κατασκευής, επικίνδυνοι 
χώροι, κλπ. 

4. Περιγραφή κτιρίου 

Στον πίνακα αυτό συµπληρώνουµε για κάθε όροφο τα στοιχεία που ζητάει η κάθε 
στήλη, όπως περιγραφή χρήσης, κωδικό χρήσης, εµβαδόν εξωστών, ορόφου και 
συνολικό, min πλάτος κλιµακοστασίου, εµβαδόν τοίχου κλπ (εικόνα 60). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 60 

5. Αποστάσεις από γειτονικά κτίρια. 

Στον πίνακα αυτό συµπληρώνουµε για κάθε πλευρά την απόστασή της από το 
οικόπεδο ή το γειτονικό κτίριο, το εµβαδόν των τοίχων και των ανοιγµάτων, το 
λόγο του εµβαδού των ανοιγµάτων της πλευράς προς το εµβαδόν των τοίχων της 
πλευράς (εικόνα 61). 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 61 
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3. Βασικά έντυπα 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή αποτελέσµατα ανοίγουµε το παρακάτω menu: 

1. Κατοικίες 

2. Χώροι εκθέσεων και πωλήσεων 

3. Υπεραγορές και πολυκαταστήµατα 

4. Κυλικεία και εστιατόρια 

5. Αποθήκες εµπορευµάτων – Parking καταστήµατος 

6. Αποθήκη Ζ1,Ζ2,Ζ3 

7. Βιοµηχανία Ζ1,Ζ2,Ζ3 

8. Γραφεία 

9. Χώροι στάθµευσης-Πρατήρια υγρών καυσίµων 

 

4. Εκτύπωση εντύπων 

Μπορούµε να εκτυπώσουµε έντυπα τα οποία χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα 
µε τα είδη των κτιρίων π.χ κατοικίες, ναούς, θέατρα, κλπ (εικόνα 62).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 62 

 

5.Συντελεστές  

Κάνοντας κλικ στην επιλογή συντελεστές ανοίγουµε ένα menu µε τρείς κατηγορίες 
στις οποίες στην πρώτη περιέχονται οι µέγιστες τιµές των συντελεστών: π.χ το 
συνολικό εµβαδό στα οποία αντιστοιχεί ένα άτοµο για την συγκεκριµένη χρήσης 
του κτιρίου κ.λ.π, στην δεύτερη ο συσχετισµός των περιγραφών των κτιρίων στο 
Civil µε α/α του χώρου πυροπροστασίας στο Pyr199 και στην τρίτη τα ονόµατα των 
µηχανικών που σχετίζονται µε την άδεια του κτιρίου. 
 

6.Χρήσιµες Πληροφορίες 

Η εφαρµογή Pyr199 περιέχει πληροφορίες για γενικές διατάξεις πυροπροστασίας  
καθώς και για κάθε κατηγορία ειδικότερα (εικόνα 63).  
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ΕΙΚΟΝΑ 63 

 
 
Στάδιο 3ο: Εφαρµογή 
Για την Νέα ∆ιώροφη Κατοικία µε Υπόγειο και Στέγη συντάξτε την µελέτη παθητική 
πυροπροστασίας και εκτυπώστε τα ανάλογα έντυπα. 
 

Βήµα 1ο: Ανοίγουµε την εφαρµογή PYR199, επιλέγουµε τον φάκελο που 
εργαστήκαµε στην προηγούµενη ενότητα και δίνουµε τίτλο µελέτης NEA 
∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ. 

 

 

Βήµα 2ο:  Από την επιλογή δεδοµένα κάνουµε αυτόµατη εισαγωγή του αρχείου 
από το Civil (εικόνα 64). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 64 
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Βήµα 3ο: Συµπληρώνουµε τα στοιχεία στον πίνακα δεδοµένα κτιρίου (εικόνα 65).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 65 

Βήµα 4ο: Στους δύο πίνακες που ακολουθούν (Περιγραφή κτιρίου και αποστάσεις 
από γειτονικά κτίρια) συµπληρώνουµε τα στοιχεία βάση των σχεδίων που µας 
έχουν δοθεί σε ηλεκτρονική (εικόνα 66). 
 

  

ΕΙΚΟΝΑ 66 

Βήµα 6ο: Από την επιλογή έντυπα και συγκεκριµένα κατοικίες έχουµε µια 
προεπισκόπηση του εντύπου που θέλουµε να εκτυπώσουµε.     

                                                   

Βήµα 7ο: Από την επιλογή εκτύπωση εντύπων εκτυπώνουµε το κατοικίες. 

Βήµα 8ο: Κλείνουµε την εφαρµογή 

 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα σχέδια που ανέπτυξε  κάθε οµάδα στο πλαίσιο 
της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε οµάδα 
στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες και 
επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Για το γήπεδο 5χ5 µε αναψυκτήριο συντάξτε την µελέτη παθητική πυροπροστασίας 
και εκτυπώστε τα ανάλογα έντυπα. 
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∆ραστηριότητα 7η:   
Εφαρµογή XRONOS – Χρονικός προγραµµατισµός έργων 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την βοηθητική εφαρµογή της Πόλης  XRONOS µε την 
οποία έχουµε την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε το διάγραµµα Gantt το οποίο 
είναι αναγκαίο για τα δηµόσια έργα και για την έκδοση οικοδοµικής άδειας . 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Η εφαρµογή XRONOS – Χρονικός προγραµµατισµός έργων 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 

� Nα εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας του XRONOS. 

� Να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές εργαλείων.  

� Να εκτελέσουν την εφαρµογή του XRONOS. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Όλοι οι επιµορφούµενοι εκτελούν την εφαρµογή. 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Civil-
Xronos.Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην σχεδίαση των 
αντικειµένων. 

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Αναλαµβάνει την αποστολή µετά την ολοκλήρωση της εφαρµογής . 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της 
άδειας που τους έχουν δοθεί. 

Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express) 
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Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας του Xronos: 

 

1. Αρχείο Άδειας 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να καλέσουµε κάποιο αρχείο µελέτης ή να 
δηµιουργήσουµε ένα νέο (εικόνα 67). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 67 

 

2. ∆εδοµένα 

Στην επιλογή δεδοµένα του κατακόρυφου µενού αριστερά στην οθόνη δίνουµε 
περιγραφή και την διεύθυνση του έργου, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, την 
ηµεροµηνία και τα στοιχεία του µηχανικού (εικόνα 68). 
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ΕΙΚΟΝΑ 68 

 

3. Χρονοδιάγραµµα 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή χρονοδιάγραµµα ανοίγουµε το παρακάτω menu: 

1. Παράµετροι Gant. 

Στην επιλογή αυτή δίνουµε δεδοµένα όπως τον τίτλο για το διάγραµµα, τον τρόπο 
παρουσίασης του διαγράµµατος δηλαδή ηµερολογιακή ή µε ηµέρες εργασίας, την 
ηµεροµηνία έναρξης του έργου και την συνολική διάρκεια. 

2. Επεξεργασία Χρονοδιαγράµµατος  

Συµπληρώνουµε τα ζητούµενα σε κάθε στήλη (εικόνα 69). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 69 

3. Υπεραγορές και πολυκαταστήµατα 
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4. Εκτύπωση αναλυτικού 

Με την επιλογή αυτή γίνεται η εκτύπωση του αναλυτικού προϋπολογισµού του 
πίνακα Gantt. Σηµειωτέον ότι το πρόγραµµα µας εκτυπώνει µόνο όσες εργασίες 
έχουν προϋπολογισµό. 

 

5.Προκαθορισµένος πίνακας 

Με την επιλογή αυτή θέτουµε τον τρέχον πίνακα ως προκαθορισµένο για κάθε νέο 
αρχείο διαγράµµατος Gantt. 
  

6.Βιβλιοθήκη µηχανικών 

Η βιβλιοθήκη µηχανικών που είναι κοινή σε όλες τις εφαρµογές του Civil.  

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή 

Για την Νέα ∆ιώροφη Κατοικία µε Υπόγειο δηµιουργήστε το διάγραµµα Gantt και 
εκτυπώστε τα ανάλογα έντυπα. 
 

Βήµα 1ο: Ανοίγουµε την βοηθητική εφαρµογή XRONOS, επιλέγουµε τον φάκελο 
µας και δίνουµε τίτλο µελέτης NEA ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (εικόνα 
70). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 70 

 

Βήµα 2ο: Συµπληρώνουµε τα στοιχεία στον πίνακα αρχικών τιµών (εικόνα 71).  
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ΕΙΚΟΝΑ 71 

Βήµα 3ο: Στην επιλογή χρονοδιάγραµµα  που ακολουθούν (Περιγραφή κτιρίου και 
αποστάσεις από γειτονικά κτίρια) συµπληρώνουµε τις εργασίες που θα 
πραγµατοποιηθούν τις ηµέρες διάρκειας, την µονάδα µέτρησης, την ποσότητα και 
την τιµή µονάδας. (µπορούµε να βασιστούµε στα άρθρα ΑΤΟΕ) (εικόνα 72) 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 72                                             

Βήµα 4ο: Από την επιλογή εκτύπωση αναλυτικού εκτυπώνουµε τον αναλυτικό 
προϋπολογισµό του πίνακα Gantt. 

Βήµα 5ο: Κλείνουµε την εφαρµογή 

 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα σχέδια που ανέπτυξε  κάθε οµάδα στο πλαίσιο 
της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε οµάδα 
στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες και 
επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

Επέκταση 

Για το γήπεδο 5χ5 µε αναψυκτήριο δηµιουργήστε το διάγραµµα Gantt και 
εκτυπώστε τα ανάλογα έντυπα. 
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∆ραστηριότητα 8η:   
Εφαρµογή ΕΚΤΟS98 – Υπολογισµός προστίµων αυθαιρέτων 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την εφαρµογή EKTOS98 µε την οποία υπολογίζουµε τα 
πρόστιµα των αυθαιρέτων κτισµάτων σύµφωνα µε το Π.∆ 267. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Η εφαρµογή ΕΚΤΟS98 – Υπολογισµός προστίµων 
αυθαιρέτων 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 
� Nα εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας του ΕΚΤΟS98. 
� Να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνη εργασίας και τις γραµµές εργαλείων.  
� Να εκτελέσουν την εφαρµογή του ΕΚΤΟS98. 
 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 
Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Όλοι οι επιµορφούµενοι εκτελούν την εφαρµογή. 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του CIVIL 
και του AutoCAD.Αναλαµβάνει σε συνεργασία και συνεννόηση µε τον επιµορφωτή 
να βοηθήσει τα άλλα µέλη. 

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Αναλαµβάνει  την  συλλογή των στοιχείων για την εφαρµογή. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της άδειας που τους 
έχουν δοθεί. 

Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express). 
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Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας της εφαρµογής ΕΚΤΟS: 

 

1. Αρχείο  

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να καλέσουµε κάποιο αρχείο µελέτης ή να 
δηµιουργήσουµε ένα νέο (εικόνα 73). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 73 

 

2. ∆εδοµένα 

Κάνοντας κλίκ στην επιλογή δεδοµένα του κατακόρυφου µενού αριστερά στην 
οθόνη ανοίγει το παρακάτω menu: 

 

1. Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων 

Με την εντολή αυτή έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε ένα αρχείο του 
προγράµµατος Civil και στην συνέχεια να κάνουµε αυτόµατη µεταφορά στοιχείων 
στο πρόγραµµα Εκτοs.  

 

2. Γενικά στοιχεία 

Στον πίνακα αυτόν πρέπει να δώσουµε ορισµένα στοιχεία όπως το είδος του έργου, 
διεύθυνση και όνοµα ιδιοκτήτη, ηµεροµηνία υπολογισµού προστίµου και 
παρατηρήσεις σχετικές µε την υπόθεση. 

Αν το κτίριο δεν είναι τελειωµένο θα πρέπει να δώσουµε το ποσοστό και το είδος 
των εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής. 
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Αν πάλι το κτίριο είναι εξακριβωµένο ότι υπάρχει εδώ και µερικά χρόνια, τότε θα 
πρέπει εκτός του προστίµου ανέγερσης να πληρώσουµε και πρόστιµο διατήρησης 
ανάλογα µε τα έτη. 

Γενικά τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε εργασία σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε στις 16/6/1999 είναι τα παρακάτω: 

1. Εκσκαφές και θεµελιώσεις πάσης φύσεως:                                5% 

2. Φέρον οργανισµός:                                                    15% 

3. Επικάλυψη  µε οποιοδήποτε υλικό ή τρόπο κατασκευής:                           10% 

4. Τοίχοι πληρώσεως:                                           10% 

5. Εργασίες προ επιχρισµάτων  (ηλεκτρικά, υδραυλικά):                               15% 

6. Επιχρίσµατα:                                            10% 

7. Χρωµατισµοί:                                                       5% 

8. Ξυλουργικά (πόρτες, ντουλάπες) και εξωτερικά κουφώµατα:                   10% 

9. ∆άπεδα, σκάλες, ποδιές:                                           10% 

10. Λοιπές απαιτούµενες προς αποπεράτωση εργασίες  

(είδη υγιεινής, κιγκλιδώµατα, γύψινα κ.λπ.):                               10% 

 

3. Αρχικές τιµές 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή αρχικές τιµές εµφανίζεται ένας πίνακας ο οποίος είναι 
συµπληρωµένος και βασίζεται στο άρθρο 4 του Ν.1337/84 το οποίο παραθέτεται : 

 

Άρθρο 4 

   1.   Η παρ. 1 του άρθρου 2 του 267/06.08.1998 Π.∆/τος «∆ιαδικασία    
χαρακτηρισµού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίµησης 
της αξίας και καθορισµός του ύψους των προστίµων αυτών» (Α΄ 195) 
τροποποιείται ως εξής: 

Για την εκτίµηση της συµβατικής αξίας (α) αυθαιρέτων κτισµάτων, κατασκευών ή 
εγκαταστάσεων και για τον εν συνεχεία υπολογισµό των προστίµων της παρ.2 του 
17 του Ν. 1337/83 καθορίζονται οι τιµές µονάδος επιφανείας ανά τ.µ. των 
παρακάτω κατηγοριών οικοδοµικών έργων ανάλογα µε το είδος και τη χρήση 
αυτών ως εξής: 

 

Κατηγορία  Ια = 88 ευρώ/τ.µ. 

Τουριστικές εγκαταστάσεις (όπως ξενώνες, ξενοδοχεία, συγκροτήµατα οικισµών, 
µοτέλ, µαρίνες, καζίνο). Χώροι συνάθροισης κοινού (όπως θρησκευτικοί χώροι, 
θέατρα, κινηµατογράφοι, αίθουσες συγκεντρώσεων, συνεδριακά κέντρα). Κέντρα 
αναψυχής και εστιάσεων (όπως εστιατόρια, εστιατόρια µε µουσική, αναψυκτήρια). 
Κτίρια περίθαλψης (όπως νοσοκοµεία, κλινικές, κέντρα υγείας) καθώς και Κτίρια 
παρεµφερών χρήσεων µε τις προηγούµενες. 

 

Κατηγορία  ΙΙα = 58 ευρώ/τ.µ. 

Κατοικίες, Κτίρια υπηρεσιών – διοίκησης (όπως γραφεία, ιατρεία, τράπεζες, 
ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί). Κτίρια εµπορικών χρήσεων (όπως 
καταστήµατα, εµπορικά κέντρα, υπεραγορές, εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, 
πρατήρια υγρών καυσίµων, πλυντήρια, λιπαντήρια). Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
(όπως υγειονοµικά κέντρα, παιδικοί σταθµοί, οίκοι ευγηρίας). Πολιτιστικά κτίρια 
(όπως βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, πνευµατικά κέντρα). Κτίρια εκπαίδευσης. 
Κτίρια και εγκαταστάσεις µέσων µεταφοράς (όπως αεροδρόµια, σταθµοί 
υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδροµικοί σταθµοί, ελικοδρόµια, λιµάνια) 
Αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως κλειστά γυµναστήρια, κολυµβητήρια). 
Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και καθώς και κτίρια παρεµφερών 
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χρήσεων µε τις προηγούµενες χρήσεις και Κτίρια χρήσεων που τυχόν δεν 
περιλαµβάνονται στις κατηγορίες Ι, ΙΙΙ, IV. 

 

Κατηγορία IΙΙα = 29 ευρώ/τ.µ. 

Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (όπως εργοστάσια, εγκαταστάσεις γεωργικών, 
δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών εκµεταλλεύσεων). Γεωργοκτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες (όπως ορνιθοτροφεία, βουστάσια, χοιροτροφεία, 
ιχθυοκαλλιέργειες. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (όπως βιοτεχνίες, επαγγελµατικά 
εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων). Κτίρια στάθµευσης αυτοκινήτων. 
Αποθηκευτικοί χώροι (όπως χονδρεµπόριο βιοµηχανιών, γεωργικές αποθήκες) 
καθώς και Κτίρια παρεµφερών χρήσεων µε τις προηγούµενες. 

 

Κατηγορία ΙVα = 14 ευρώ/τ.µ. 

Αγροτικές αποθήκες και Υπόστεγα µέχρι 60 τ.µ. καθώς και Κτίρια παρεµφερών 
χρήσεων µε τις προηγούµενες. 

Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 3 του παραπάνω Π.∆/τος τροποποιείται ως 
εξής: 

«Το ύψος του προστίµου ανέγερσης αυθαιρέτων ορίζεται ως ποσοστό (π) επί της 
αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 2 σύµφωνα µε τις 
επόµενες διακρίσεις. Το ύψος του προστίµου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 
295 ευρώ». 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω Π.∆/τος 
τροποποιείται ως εξής: 

 «Το ύψος του προστίµου διατήρησης αυθαιρέτων της παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 
1337/83 ορίζεται για κάθε χρόνο διατήρησης ίσο προς 10% της αξίας του 
αυθαιρέτου, όπως αυτή  προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος δ/τος και δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο των 145 ευρώ».(εικόνα 74) 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 74 
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4. Πίνακας προστίµου 

Μπορούµε να επεξεργαστούµε και να συµπληρώσουµε στις στήλες τα δεδοµένα 
που ζητούνται. Π.χ στην στήλη κατηγόρια αυθαίρετου η διάκριση αλλάζει ανάλογα 
µε τα τετραγωνικά που δηλώνουµε στην στήλη 4 (εικόνα 75).    

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 75 

 

5.Αποτελέσµατα   

Εµφανίζεται ο πίνακας µε τα τελικά πρόστιµα (εικόνα 76). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 76 
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6.Εντυπα 

Εµφανίζεται το έντυπο για το πρόστιµο του αυθαιρέτου (εικόνα 77).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 77 
 

6. Εκτύπωση 

Μπορούµε  να εκτυπώσουµε το παραπάνω έντυπο.  

 

7.Συντελεστές 

Εδώ βρίσκουµε πίνακες µε συντελεστές και ποσοστά βάση του Π∆ 267 (Φ.Ε.Κ. 
195Α/21-8-1998). 

 

8.Χρήσιµες Πληροφορίες 

Εδώ βρίσκουµε το Π∆ 267 (Φ.Ε.Κ. 195Α/21-8-1998) και σχετικές εγκυκλίους του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

 

Στάδιο 3ο: Εφαρµογή 

Για την Νέα Κατοικία µε Υπόγειο υπολογίστε το πρόστιµο σαν αυθαίρετο κτίσµα 
σύµφωνα µε το Π.∆ 267. (∆εδοµένα : 5 Χρόνια διατήρησης και όλες οι 
εργασίες είναι ολοκληρωµένες) 

 

Βήµα 1ο: Ανοίγουµε την εφαρµογή Εκτοs98, επιλέγουµε τον φάκελο που 
εργαζόµαστε και δίνουµε τίτλο  ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (εικόνα 78). 
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ΕΙΚΟΝΑ 78 

 

Βήµα 2ο:  Από την επιλογή δεδοµένα κάνουµε αυτόµατη εισαγωγή του αρχείου 
ΝΕΑ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ από το Civil (εικόνα 79). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 79 

 

Βήµα 3ο: Βλέπουµε τον πίνακα προστίµου (εικόνα 80). 
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ΕΙΚΟΝΑ 80 

 

Βήµα 4ο: Στην επιλογή αποτελέσµατα βλέπουµε το πρόστιµο ανέγερσης και το 
πρόστιµο διατήρησης (εικόνα 81). 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 81 

 

Βήµα 5ο: Από την επιλογή έντυπα έχουµε µια προεπισκόπηση του εντύπου που 
θέλουµε να εκτυπώσουµε.   
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ΕΙΚΟΝΑ 82 

Βήµα 6ο: Από την επιλογή εκτύπωση εκτυπώνουµε το παραπάνω έντυπο, 

 

Βήµα 7ο: Κλείνουµε την εφαρµογή 
 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα σχέδια που ανέπτυξε  κάθε οµάδα στο πλαίσιο 
της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε οµάδα 
στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες και 
επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

∆ραστηριότητα 9η:   
Εφαρµογή Κ1000 – Κατανοµή Χιλιοστών Συνιδιοκτησίας 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την εφαρµογή Κ1000 η οποία µας δίνει την δυνατότητα 
να υπολογίσουµε τον πίνακα ποσοστών οριζόντιας συνιδιοκτησίας και 
κοινόχρηστων κάποιου κτιρίου. 
 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Η εφαρµογή Κ1000 – Κατανοµή Χιλιοστών Συνιδιοκτησίας 

∆ιδακτικές ώρες: 3 
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γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 

� Nα εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας του Κ1000. 

� Να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνη εργασίας και τις γραµµές εργαλείων.  

� Να εκτελέσουν την εφαρµογή του Κ1000.  

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Όλοι οι επιµορφούµενοι εκτελούν όλες τις εφαρµογές.  

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Civil. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατά την διάρκεια της 
εφαρµογής. 

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Αναλαµβάνει την αποστολή των εκτελεσµένων ασκήσεων στον επιµορφωτή. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της άδειας που τους 
έχουν δοθεί. 

Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express) 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας του K1000: 

 

1. Αρχείο Άδειας 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να καλέσουµε κάποιο αρχείο µελέτης ή να 
δηµιουργήσουµε ένα νέο (εικόνα 83). 
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ΕΙΚΟΝΑ 83 

2. ∆εδοµένα 

Κάνοντας κλίκ στην επιλογή δεδοµένα του κατακόρυφου µενού αριστερά στην 
οθόνη ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων 

Με την εντολή αυτή έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε ένα αρχείο του 
προγράµµατος ΑutoDomhsh και στην συνέχεια να κάνουµε αυτόµατη µεταφορά 
στοιχείων στο πρόγραµµα K1000.  

2. Αρχικές Τιµές 

Στον πίνακα αυτόν πρέπει να δώσουµε τον κοινόχρηστο όγκο του κτιρίου και το 
εµβαδόν του οικοπέδου.(Ως κοινόχρηστο χώρο δηλώνουµε των σύνολο του όγκου 
που αποτελείται από τις σκάλες, πλατύσκαλα, λεβητοστάσια, είσοδος ,ασανσέρ, 
µηχανοστάσιο, κλπ.)  

Οι υπόλοιπες τιµές αφορούν τη βάση αναγωγής κάποιων στηλών του πίνακα 
ποσοστών, όπως για παράδειγµα των ψήφων και έχουν συνήθως την τιµή 1000 
(εικόνα 84). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 84 
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3. Πίνακας  

1. Πίνακας Χιλιοστών 

Ο πίνακας αυτός αποτελείται από 22 στήλες στις οποίες συµπληρώνουµε τα 
στοιχεία που ζητούνται. 

 

4. Εκτύπωση 

Μπορούµε να εκτυπώσουµε τον πίνακα των χιλιοστών.  

 
Στάδιο 3ο: Εφαρµογή 
Για τετραώροφο κτίριο γραφείων και καταστήµατος µε υπόγειο και εµβαδόν 
οικοπέδου 80,50 τ.µ σας δίδονται τα παρακάτω στοιχεία. Υπολογίστε τον πίνακα 
ποσοστών οριζόντιας συνιδιοκτησίας και κοινόχρηστων και εκτυπώστε το ανάλογο 
έντυπα. 
 
 
ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΗΣΗ Τ.Μ ΥΨΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ  80,50 2,5 - 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 69,70 3,15 - 
1 ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 62,86 3,15 5,539 
2 ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 62,86 3,15 5,539 
3 ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 40,25 3,15 3,549 
 
 

Βήµα 1ο: Ανοίγουµε την εφαρµογή Κ1000, επιλέγουµε τον φάκελο που 
εργαστήκαµε στην προηγούµενη ενότητα και δίνουµε τίτλο µελέτης Κτίριο 
Γραφείων (εικόνα 85) . 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 85 

 

Βήµα 2ο:  Από την επιλογή αρχικές τιµές συµπληρώνουµε τις τιµές για τον 
κοινόχρηστο όγκο, το εµβαδόν του οικοπέδου και πληροφοριακά στοιχεία για την 
οικοδοµή (εικόνα 86). 
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ΕΙΚΟΝΑ 86 

Βήµα 3ο: Στο σηµείο αυτό συµπληρώνουµε τον πίνακα των χιλιοστών βάση των 
στοιχείων του πίνακα που µας έχει δοθεί (εικόνα 86). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 86 

Βήµα 4: Εκτυπώνουµε τον πίνακα                                                 

Βήµα 5: Κλείνουµε την εφαρµογή 

 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα έντυπα που ανέπτυξε  κάθε οµάδα στο πλαίσιο 
της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε οµάδα 
στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες και 
επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Προσπαθήστε να βρείτε στοιχεία της κατοικίας στην οποία διαµένετε και να 
δηµιουργήσετε των πίνακα χιλιοστών. 
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∆ραστηριότητα 10η:   
Οι υπόλοιπες εφαρµογές της Πόλης 

 

α. Γενικά 

Η δραστηριότητα αφορά την παρουσίαση και των υπολοίπων βασικών και 
βοηθητικών εφαρµογών της Πόλης . 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  

Τοµέας: ∆οµικών Έργων 

Ειδικότητα: Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων 

Μάθηµα: O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Οι υπόλοιπες εφαρµογές της Πόλης 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 
� Nα περιηγηθούν στις υπόλοιπες εφαρµογές της Πόλης.  
� Να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας τους.  
� Να κατανοήσουν την χρησιµότητά τους και την φιλοσοφία λειτουργία τους.  
 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 
Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Όλοι οι επιµορφούµενοι ξεναγούνται και εκτελούν εφαρµογές της Πόλης. Στη 
συνέχεια χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και οργανώνουν µία µικρή 
εφαρµογή σε ένα συγκεκριµένο σχέδιο 
 
Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  
Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Civil 
και του ΑutoCAD. Αναλαµβάνει σε συνεργασία και συνεννόηση µε τα άλλα µέλη 
την ευθύνη για την εφαρµογή. Επίσης συντονίζει συζήτηση µέσα στην οµάδα, για 
να εξασφαλίσει την ποιότητα της εργασίας. 
 
Επιµορφούµενος Α: 2ος Μελετητής 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της άδειας που τους 
έχουν δοθεί. 

Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express). 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
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Στάδιο 1ο: Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής εξηγεί την χρησιµότητα και τον τρόπο λειτουργία των υπόλοιπων 
εφαρµογών στους επιµορφούµενους στις εφαρµογές του τοµέα των ∆οµικών 
Έργων και τους ζητά να ανοίξουν την εφαρµογή Civil.  

 

 

Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 

 

O επιµορφωτής παρουσιάζει και περιηγεί τους επιµορφούµενους στις υπόλοιπες 
εφαρµογές της Πόλης όπως: το AVAX,  Μetal για windows, MSD, RICHTER, Roof 
για windows, ∆ιαχείριση εντύπων Αίτησης και Υπεύθ. ∆ήλωσης, Μελέτη 
αποχέτευσης, Αυθαίρετα 2004, Αυθαίρετα Αύγουστος 1998, ∆ραχµή για Windows, 
Πρόγραµµα µελέτης θερµοµόνωσης, Κτίσµα για Windows, Πολεοδοµία για 
Windows, Ύδρευση, Κτηµατολόγιο και τους αναλύει την χρήση της κάθε 
εφαρµογής και την φιλοσοφία λειτουργία της. 

 

 

1. AVAX 

Ο Άβαξ είναι ένα ελληνικό αυτόνοµο και αυτοτελές  σχεδιαστικό πρόγραµµα 
(εικόνα 87).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 87 

 

2. Όψη: Πρόγραµµα µελέτης θερµοµόνωσης 

Σκοπός της εφαρµογής είναι να µας βοηθήσει να συντάξουµε γρήγορα και εύκολα 
τη µελέτη θερµοµόνωσης σύµφωνα µε την ισχύοντα Kανονισµό  

Η εφαρµογή στηρίζεται στην εύκολη περιγραφή των όψεων του κτιρίου µε 
σκαριφήµατα. Η περιγραφή των όψεων γίνεται, είτε µε εισαγωγή των στοιχείων 
από κάποιο συνεργαζόµενο αρχιτεκτονικό πρόγραµµα, είτε µε επεξεργασία εξαρχής 
των όψεων του κτιρίου. Σε γενικές γραµµές λειτουργεί όπως οι υπόλοιπες 
εφαρµογές της Πόλης (εικόνα 88).  
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ΕΙΚΟΝΑ 88 

 

3. Metal για Windows 

Η εφαρµογή Metal για Windows είναι ένα αυτόνοµο πρόγραµµα που υπολογίζει και 
σχεδιάζει µεταλλικές κατασκευές αποτελούµενες από διαφόρους τύπους πλαισίων ή 
δικτυωµάτων. Βασίζεται στον Ευρωκώδικα 3, που αφορά τον υπολογισµό 
κατασκευών από χάλυβα (εικόνα 89).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 89 
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4. ΑΤΟΕ - Πίνακες προϋπολογισµού δηµοσίων και ιδιωτικών έργων  

Η εφαρµογή ΑΤΟΕ - Πίνακες προϋπολογισµού δηµοσίων και ιδιωτικών έργων µας 
βοηθά στην ακριβή σύνταξη προϋπολογισµών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 
(εικόνα 90).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 90 

 

5. MSD 

Σκοπός της εφαρµογής είναι η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων 
υπολογισµών και η συµπλήρωση των εντύπων για την έγκριση µεταφοράς του 
συντελεστή δόµησης από βαρυνόµενο ακίνητο σε ωφελούµενο ακίνητο και 
καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: νοµιµοποίηση αυθαιρέτου αλλαγής χρήσης, 
µεταφορά σε ζώνη υποδοχής συντελεστή και µεταφορά σε ζώνη αγοράς 
συντελεστή σύµφωνα µε τους νόµους κα τις Υπουργικές αποφάσεις που ισχύουν 
(εικόνα 91).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 91 
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6. RICHTER 

Η εφαρµογή Richter για Windows µας βοηθά να διεκπεραιώσουµε γρήγορα τη 
διαδικασία που αφορά τη σύνταξη των εντύπων επισκευών κτιρίων που υπέστησαν 
βλάβες από τον σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999 (εικόνα 92). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 92 

 

7.  Roof  

Η εφαρµογή Roof για Windows είναι ένα αυτόνοµο πρόγραµµα που υπολογίζει και 
σχεδιάζει ξύλινες στέγες. Βασίζεται στον Ευρωκώδικα 5, που αφορά το σχεδιασµό, 
τον έλεγχο και τη διαστασιολόγηση των ξύλινων δοµικών έργων. Αντιµετωπίζει 
12(+2) µοντελοποιηµένους τύπους δικτυωµάτων (εικόνα 93). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 93 
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Η εισαγωγή δεδοµένων του Κτηρίου - Ζευκτού γίνεται µέσα σε λίγα λεπτά της 
ώρας και µε τη βοήθεια καρτελών δεδοµένων. Το πρόγραµµα εκτελεί αυτόµατα 
πολλαπλές επιλύσεις του φορέα για τους προβλεπόµενους συνδυασµούς 
φορτίσεων σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό. 

 

8. ∆ιαχείριση εντύπων Αίτησης και Υπεύθ. ∆ήλωσης 

Η εφαρµογή Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση µας βοηθά στην ακριβή συµπλήρωση των 
εντύπων της Αίτησης και Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Η συµπλήρωση των εντύπων 
γίνεται µε βάση τις διατάξεις περί "Καθορισµός νέου τύπου και περιεχοµένου της 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75)" (εικόνα 94). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 94 

9. Μελέτη αποχέτευσης 

Η εφαρµογή αυτή είναι ένα πρόγραµµα µελέτης δικτύων αποχέτευσης σε κτίρια 
(εικόνα 95). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 95 
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10.  ∆ραχµή για Windows 

Η εφαρµογή ∆ραχµή για Windows έχει σαν σκοπό να µας βοηθήσει να 
παρακολουθήσουµε τις οικονοµικές συναλλαγές που αφορούν το γραφείο, τις 
κατασκευές, το σπίτι µας ή και σε όλα µαζί συγχρόνως µε έναν τρόπο πρωτότυπο 
και εύκολο. Η περιγραφή των συναλλαγών γίνεται µε απλές προτάσεις της 
καθοµιλουµένης. ∆ηλαδή η εισαγωγή των συναλλαγών στηρίζεται στην σύνταξη 
µιας πρότασης η οποία  αποτελείται από προκαθορισµένες φράσεις και λέξεις (π.χ. 
Έδωσα σήµερα 150.00 € για το έργο «Οικοδοµή Ψυχικού» στον «Αποστόλου 
∆ηµήτρη» για «Πλακάκια») (εικόνα 96). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 96 

11.  Κτίσµα για Windows 

Το πρόγραµµα Κτίσµα για Windows έρχεται να µας βοηθήσει στην προσπάθεια µας  
να οργανώσουµε και να διαχειριστούµε, µε ενιαίο τρόπο, το σύνολο των 
πληροφοριών που αφορούν ένα έργο.(εικόνα 97). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 97 
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12. Πολεοδοµία για Windows 

Η εφαρµογή Πολεοδοµία για Windows µας βοηθά στην ακριβή συµπλήρωση του 
εντύπου της Οικοδοµικής Άδειας και όχι µόνο. Με την εφαρµογή αυτή, έχουµε τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουµε τις άδειες που έχουµε υποβάλει, να 
δηµιουργήσουµε φίλτρα αναζήτησης, να εκτυπώσουµε οικονοµικές αναφορές, να 
δηµιουργήσουµε καταλόγους Μηχανικών, Υπαλλήλων Πολεοδοµίας, Μελετών, 
Ειδών έργου, Σταδίων Ελέγχου και παρατηρήσεων για συγκεκριµένο Στάδιο 
ελέγχου (εικόνα 98).  

 

ΕΙΚΟΝΑ 98 

13.  Ύδρευση 

Τέλος η εφαρµογή αυτή είναι ένα πρόγραµµα µελέτης διανοµής κρύου κα ζεστού 
νερού σε κτίρια (εικόνα 99). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 99 

Εφαρµογή-Επέκταση 

Οι επιµορφούµενοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν από τις παραπάνω εφαρµογές και 
να τις εφαρµόσουν στην δραστηριότητα  «ΝΕΑ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ 
ΥΠΟΓΕΙΟ». 


