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1 Περί του προγράµµατος

1.1 Τι κάνει το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τις προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών και υπηρεσιών
σύµφωνα µε το νόµο 3316/2005. Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται οι ακόλουθες
κατηγορίες µελετών και υπηρεσιών:

Γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και
τοπογραφικές µελέτες
Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδικών & σιδηροδροµικών)
Μελέτες τεχνικών έργων
Μελέτες λιµενικών έργων
Μελέτες υδραυλικών έργων
Περιβαλλοντικές µελέτες
Αµοιβές µελετών κτιριακών έργων (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ
Εγκαταστάσεων) και διαµόρφωσης ελεύθερων χώρων
Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές έρευνες και µελέτες
Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου - εργαστηριακές δοκιµές
Γεωτεχνικές µελέτες

Το πρόγραµµα ακολουθεί τη νοµοθεσία όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην
υπουργική απόφαση µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΜΕΟ/α/ο/1257.

Υπάρχει η δυνατότητα να εκτιµηθούν οι απαιτούµενες τάξεις πτυχίων για την εκπόνηση
των µελετών.

Συµπληρώσεις - Τροποποιήσεις

Συµπληρώνεται µε την Α' Βελτίωση 30 ∆εκεµβρίου 2005 υπουργική απόφαση µε
αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΜΕΟ/α/ο/2361.
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Αναπροσαρµογή συντελεστή τιµών τΚ για το έτος 2006 µε την απόφαση µε αριθµό

πρωτοκόλλου ∆17Γ/10/39/ΦΝ439.
Συµπληρώνεται µε τη Β' Βελτίωση 4 Ιουλίου 2006 υπουργική απόφαση µε αριθµό
πρωτοκόλλου ∆ΜΕΟ/α/ο/2229.
Αναπροσαρµογή συντελεστή τιµών τ

Κ
 για το έτος 2007 µε την απόφαση µε αριθµό

πρωτοκόλλου ∆17Γ/10/41/ΦΝ439.
Αναπροσαρµογή συντελεστή τιµών τ

Κ
 για το έτος 2008 µε την απόφαση µε αριθµό

πρωτοκόλλου ∆17Γ/05/27/ΦΝ439.
Αναπροσαρµογή συντελεστή τιµών τ

Κ
 για το έτος 2009 µε την απόφαση µε αριθµό

πρωτοκόλλου ∆17Γ/05/22/ΦΝ439.
Αναπροσαρµογή συντελεστή τιµών τ

Κ
 για το έτος 2010 µε την απόφαση µε αριθµό

πρωτοκόλλου ∆17Γ/06/34/ΦΝ439.
Αναπροσαρµογή συντελεστή τιµών τ

Κ
 για το έτος 2011 µε την απόφαση µε αριθµό

πρωτοκόλλου ∆17Γ/10/19/ΦΝ439.

1.2 Ελάχιστες απαιτήσεις

Για την ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµάτων, θα πρέπει το σύστηµά σας να
ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7 (σε κάθε λειτουργικό αναµένονται
εγκατεστηµένες οι τελευταίες επίσηµες αναβαθµίσεις από την κατασκευάστρια
εταιρεία - service packs, updates & patches)
Pentium III 800 MHz
800x600 µε 256 χρώµατα
700 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
CD-Rom

Εάν το σύστηµά σας δεν ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω
κριτήρια, προτείνεται η αναβάθµισή του πριν την εγκατάσταση των προγραµµάτων. 

Για τη βέλτιστη απόδοση των προγραµµάτων, προτείνεται ο ακόλουθος (ελάχιστος)
συνδυασµός:

Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7 (σε κάθε λειτουργικό αναµένονται
εγκατεστηµένες οι τελευταίες επίσηµες αναβαθµίσεις από την κατασκευάστρια
εταιρεία - service packs, updates & patches)
Pentium IV 2.0 GHz
1280x768 µε 16-bit χρώµατα
1.2 GB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
CD-Rom
Internet σύνδεση

1.3 Τεχνική υποστήριξη

Ηλεκτρονική Υποστήριξη

Υποστήριξη µέσω Internet

24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, η ΤεχνοΛογισµική προσφέρει Τεχνική
Υποστήριξη µέσω Internet.
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Στον ιστόχωρο της ΤεχνοΛογισµικής, µπορείτε να πληροφορηθείτε για τις τελευταίες
εξελίξεις σχετικά µε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ΤεχνοΛογισµικής.

Υποστήριξη µέσω e-mail

Η αποστολή e-mail γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

για ερωτήσεις σχετικά µε πωλήσεις: sales@technologismiki.com
για ερωτήσεις σχετικά µε τα προγράµµατα: support@technologismiki.com
για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή σχόλιο: info@technologismiki.com

Τα e-mail απαντώνται εντός δυο εργάσιµων ηµερών. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό,
θα επικοινωνήσει ένας τεχνικός ή σύµβουλος πωλήσεων της ΤεχνοΛογισµικής µέσω
τηλεφώνου εντός δυο εργάσιµων ηµερών.

∆ιαδραστική Υποστήριξη

Εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09:00 - 17:00), προσφέρεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη
η οποία είναι διαθέσιµη καθ' όλη την διάρκεια ανάπτυξης/υποστήριξης ενός προϊόντος,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ιστόχωρο της ΤεχνοΛογισµικής. Τα στοιχεία
επικοινωνίας είναι:

Τηλεφωνικό κέντρο [3 γραµµές]: +30-210-656-4147
Fax: +30-210-654-8461
∆ιεύθυνση: Υµηττού 5, Χολαργός 15561, Αθήνα, Ελλάδα.
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2 Αρχείο

2.1 Μενού αρχείο

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η διαχείριση των µελετών και η δηµιουργία
εκτυπώσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι
οι ακόλουθες:

Νέα µελέτη
Φόρτωµα µελέτης
Εγγραφή µελέτης
Εγγραφή µελέτης ως...
Μορφοποίηση εκτύπωσης
Εκτύπωση
Εκτύπωση σε Αρχείο
Εκτύπωση στο Word
Εκτύπωση στο Excel
Έξοδος

2.2 Νέα µελέτη

Με την επιλογή αυτή, γίνεται εκκίνηση µιας Νέας Μελέτης. Όλα τα δεδοµένα
εξαφανίζονται, τα αποτελέσµατα σβήνονται και ο τίτλος της µελέτης είναι κενός.

Για τη δηµιουργία µιας νέας µελέτης:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Νέα Μελέτη.
2. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη µια φορτωµένη µελέτη ή έχουν εισαχθεί στοιχεία
που ανήκουν σε κάποια µελέτη, γίνεται η ερώτηση αν ο χρήστης επιθυµεί την εγγραφή
των αλλαγών.
3. Η υφιστάµενη µελέτη διαγράφεται (αν υπάρχει) και αρχίζει µια νέα µελέτη.

2.3 Φόρτωµα µελέτης

Με την εντολή αυτή φορτώνεται µια υπάρχουσα µελέτη από το δίσκο, το τοπικό δίκτυο
(intranet), το περιβάλλον εργασίας (desktop) ή από εξωτερική µονάδα (δισκέτα, CD-
Rom, κλπ). Αν υπάρχει ήδη φορτωµένη µελέτη ή ορισµένα δεδοµένα έχουν εισαχθεί,
γίνεται η ερώτηση στο χρήστη αν επιθυµεί την εγγραφή των αλλαγών. Με το φόρτωµα
µελέτης, η προηγούµενη µελέτη (αν υπάρχει) χάνεται.

Για να φορτωθεί µια υφιστάµενη µελέτη:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Φόρτωµα Μελέτης.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει τη µελέτη που θα φορτωθεί.
3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Μελέτη αµοιβής µελετών" µε επέκταση .eng.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται η επιλεγµένη µελέτη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραδείγµατα µελετών βρίσκονται στον κατάλογο εγκατάστασης του
προγράµµατος:

C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2013\Samples\ProjectFees

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

.m40 (Μελέτη αµοιβής µελετών): ∆ιαβάζονται αρχεία της έκδοσης 2012 και 2013 του
προγράµµατος.
.eng (Μελέτη αµοιβής µελετών): ∆ιαβάζονται αρχεία των εκδόσεων 2011, 2010,
2009, 2008, 2007, Beta 1, Beta 2, 1.0, 1.1 και 1.2 του προγράµµατος.
BCK (Αρχεία αντιγράφων): Εάν έχει επιλεγεί από τις επιλογές του προγράµµατος η
αυτόµατη δηµιουργία αντιγράφου κατά το φόρτωµα µιας µελέτης, τότε µπορεί να
φορτωθεί το αντίγραφο αυτό, επιλέγοντας από τη λίστα των τύπων τα αρχεία
αντιγράφων (*.bck).
*.* (Όλα τα αρχεία): ∆ιαβάζονται αρχεία που ανήκουν στο πρόγραµµα, αλλά δεν
έχουν εγγραφεί µε την επέκταση  m40 ή bck.

Συµβατότητα µε προηγούµενες εκδόσεις
Η συµβατότητα µε προηγούµενες εκδόσεις του προγράµµατος έχει διατηρηθεί, έτσι δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα µε µελέτες που έχουν δηµιουργηθεί µε παλιότερες εκδόσεις.
Για να φορτωθεί µια µελέτη που έγινε µε άλλη έκδοση του προγράµµατος αρκεί να
ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για το φόρτωµα µελέτης. Όταν όµως εγγραφεί η µελέτη
από τη νέα έκδοση, η παλαιότερη έκδοση των προγραµµάτων δεν θα µπορεί να διαβάζει
το αρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Αδύνατο το φόρτωµα της µελέτης από το
δίσκο." τότε γίνεται προσπάθεια να φορτωθεί µια µελέτη που δεν ανήκει στο πρόγραµµα
αυτό ή το αρχείο αυτό είναι κλειδωµένο από άλλο πρόγραµµα που τρέχει στον
υπολογιστή ή στο τοπικό δίκτυο.

2.4 Εγγραφή µελέτης

Με την εντολή αυτή όλα τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί στη µελέτη, αποθηκεύονται σε
ορισµένη από το χρήστη τοποθεσία (σκληρός δίσκος, τοπικό δίκτυο, δισκέτα κλπ.) και µε
όνοµα της επιλογής του. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδοµένων
στο µέλλον και η επανεπεξεργασία τους. Το πλαίσιο διαλόγου εγγραφής της µελέτης
εµφανίζεται µόνο κατά την πρώτη εγγραφή µιας µελέτης. Περαιτέρω εντολές Εγγραφής
Μελέτης θα έχουν ως αποτέλεσµα την αποθήκευση των όποιων αλλαγών στο ίδιο αρχείο
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που έγινε αρχικά η εγγραφή της µελέτης χωρίς να δοθεί η δυνατότητα επιλογής εκ νέου
του ονόµατος και της τοποθεσίας αποθήκευσης.

Στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η αλλαγή, είτε του ονόµατος του αρχείου είτε της
τοποθεσίας αποθήκευσης, τότε θα πρέπει να επιλεχθεί η εντολή Εγγραφή Μελέτης
Ως... από το µενού αρχείο.

Για να εγγραφεί η τρέχουσα µελέτη:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εγγραφή Μελέτης.
2. Η µελέτη εγγράφεται στο δίσκο χωρίς καµία άλλη παρέµβαση ή ειδοποίηση.

2.5 Εγγραφή µελέτης ως

Γίνεται η ίδια διαδικασία µε την Εγγραφή Μελέτης αλλά δίδεται η δυνατότητα αλλαγής
του ονόµατος αρχείου ή της τοποθεσίας αποθήκευσης. Έτσι µπορεί να γίνει δηµιουργία
αντιγράφων ασφαλείας ή µεταφορά της µελέτης σε άλλο µέσο αποθήκευσης.

Για να εγγραφεί η τρέχουσα µελέτη ως:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εγγραφή Μελέτης Ως.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει την µελέτη µετά την εγγραφή της.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save η µελέτη εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει ήδη µια µελέτη µε το ίδιο όνοµα θα γίνει η ερώτηση εάν είναι
επιθυµητή η διαγραφή του υφιστάµενου αρχείου και η αντικατάστασή του µε την
τρέχουσα µελέτη. Απαντώντας ΝΑΙ, το υφιστάµενο αρχείο θα διαγραφεί και θα
αντικατασταθεί µε την τρέχουσα µελέτη. Απαντώντας ΟΧΙ δεν θα γίνει καµία αλλαγή
και ∆ΕΝ θα εγγραφεί η µελέτη στο δίσκο.

2.6 Μορφοποίηση εκτύπωσης

Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι δυνατή η επιλογή των τµηµάτων της µελέτης που θα
σταλθούν προς εκτύπωση. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται το πρόγραµµα, όλα τα
µέρη είναι προεπιλεγµένα. Αν γίνουν οιεσδήποτε αλλαγές, θα κρατηθούν στη µνήµη,
έως ότου ο χρήστης αλλάξει τις επιλογές αυτές.

Η µορφοποίηση της εκτύπωσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:
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1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Μορφοποίηση εκτύπωσης
2. Επιλέγονται οι ενότητες (Τίτλος, Στοιχεία Μελέτης, κλπ) που θα τυπωθούν.
3. Επιλέγονται τα αντικείµενα (Υποέργα) που θα τυπωθούν.
4. Εάν κάθε αντικείµενο πρέπει να είναι σε χωριστή σελίδα, επιλέγεται το "Χρήση νέας
σελίδας για κάθε αντικείµενο".
5. Εάν οι τίτλοι των πινάκων δεδοµένων / αποτελεσµάτων επαναλαµβάνονται για κάθε
αντικείµενο, επιλέγεται το "Επανάληψη τίτλων δεδοµένων / αποτελεσµάτων".
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Οι αλλαγές που θα γίνουν θα σωθούν µε τη µελέτη. Όλες οι αλλαγές εφαρµόζονται σε
όλες τις εκτυπώσεις, είτε αυτές γίνονται στον εκτυπωτή είτε ψηφιακά (αρχείο, Excel,
Word).

Τα πλήκτρα συντόµευσης (Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα, Επιλογή Λοιπών) επιταχύνουν
τη συντόµευση των επιλογών για κάθε µια από τις δυο λίστες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµα
όταν το πλήθος των ενοτήτων και των αντικειµένων είναι µεγάλο, οπότε δεν χρειάζεται
να γίνεται κλικ σε κάθε ενότητα / αντικείµενο χωριστά για την επιλογή ή αποεπιλογή
τους.

2.7 Εκτύπωση

Με την εντολή αυτή εκτυπώνεται η µελέτη σε τοπικό εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου ή
εικονικό εκτυπωτή (όπως ο Adobe PDF Writer). Το ποια µέρη της µελέτης θα
εκτυπωθούν, καθορίζεται από τη µορφοποίηση της εκτύπωσης.

Πατώντας Εκτύπωση παρουσιάζεται µια προεπισκόπηση της µελέτης όπως αυτή θα
τυπωθεί. ∆εν εκτυπώνεται αυτόµατα στον εκτυπωτή το κείµενο, αλλά παρουσιάζεται
καταρχήν στην οθόνη και εάν ο χρήστης το επιθυµεί, τότε µπορεί να σταλεί σε εκτυπωτή
για εκτύπωση.

Για τη δηµιουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εκτύπωση.
2. Εµφανίζεται µια προεπισκόπηση της εκτύπωσης, όπως αυτή θα τυπωθεί.
3. Εάν επιθυµεί ο χρήστης µπορεί να εκτυπώσει τη µελέτη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες της µηχανής εκτύπωσης δίδονται
στο αντίστοιχο αρχείο βοήθειας του προγράµµατος.

2.8 Εκτύπωση σε αρχείο

∆ηµιουργείται ένα απλό αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα
της µελέτης. Είναι δυνατή έτσι η περαιτέρω µορφοποίηση της µελέτης µε έναν
επεξεργαστή κειµένου (Microsoft Word, OpenOffice Writer κλπ.) και η προσαρµογή της
εµφάνισης στις επιθυµίες του χρήστη.

Για την εκτύπωση σε αρχείο:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται η Εκτύπωση Σε Αρχείο.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο εκτύπωσης µετά τη δηµιουργία
του.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save δηµιουργείται το αρχείο και αποθηκεύεται στον
επιλεγµένο κατάλογο.
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Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει σε αρχείο ASCII µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν
ορισθεί στη µορφοποίηση της εκτύπωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει ήδη ένα αρχείο µε το ίδιο όνοµα θα γίνει η ερώτηση εάν είναι
επιθυµητή η διαγραφή του υφιστάµενου αρχείου και η αντικατάστασή του µε την
τρέχουσα εκτύπωση. Απαντώντας ΝΑΙ, το υφιστάµενο αρχείο θα διαγραφεί και θα
αντικατασταθεί µε την τρέχουσα εκτύπωση. Απαντώντας ΟΧΙ δεν θα γίνει καµία αλλαγή
και ∆ΕΝ θα γίνει η εκτύπωση σε αρχείο.

2.9 Εκτύπωση στο Word

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραµµα το Microsoft Word
(έκδοση 2003 ή νεώτερη), τότε µπορεί η εκτύπωση (δεδοµένα, αποτελέσµατα,
γραφήµατα, κλπ) να γίνει κατευθείαν στο Microsoft Word. Σηµειώνεται ότι το Microsoft
Word ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο CD µε τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής και η
ΤεχνοΛογισµική ∆ΕΝ µπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη σχετικά µε προβλήµατα
λειτουργίας του προγράµµατος αυτού.

Για την εκτύπωση στο Word:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται η Εκτύπωση Σε Word.

Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει στο Word µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί στη 
µορφοποίηση της εκτύπωσης.

2.10 Εκτύπωση στο Excel

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραµµα το Microsoft Excel
(έκδοση 2003 ή νεώτερη), τότε µπορεί η εκτύπωση (δεδοµένα, αποτελέσµατα,
γραφήµατα, κλπ) να γίνει κατευθείαν στο Microsoft Excel. Σηµειώνεται ότι το Microsoft
Excel ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο CD µε τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής και η
ΤεχνοΛογισµική ∆ΕΝ µπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη σχετικά µε προβλήµατα
λειτουργίας του προγράµµατος αυτού.

Για την εκτύπωση στο Excel:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται η Εκτύπωση Σε Excel.
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Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει στο Excel µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί στη 
µορφοποίηση της εκτύπωσης.

2.11 Έξοδος

Κλείνει το πρόγραµµα. Εάν υπάρχει φορτωµένη µελέτη και έχουν πραγµατοποιηθεί
αλλαγές χωρίς να έχουν εγγραφεί, τότε το πρόγραµµα:

Θα ρωτήσει για την εγγραφή των αλλαγών στη µελέτη
ή θα εγγράψει τις αλλαγές από µόνο του
ή θα αγνοήσει τις αλλαγές αυτές

ανάλογα µε το τι έχει ορίσει ο χρήστης στην καρτέλα επιλογές.

Για την έξοδο από το πρόγραµµα:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Έξοδος.
2. Εάν έχουν γίνει αλλαγές τότε θα πρέπει να τις εγγράψετε ή να τις αγνοήσετε.
3. Το πρόγραµµα κλείνει.



Κεφάλαιο

III
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3 ∆εδοµένα

3.1 Μενού δεδοµένα

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η εισαγωγή και διαχείριση των δεδοµένων. Πιο
συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Στοιχεία µελέτης
Αναίρεση
Επαναφορά
Γενικά δεδοµένα
Αναθεωρήσεις
Προσθήκη υποέργου
∆ιαγραφή υποέργου
Αλλαγή υποέργου
Τύπος υποέργου
Λεπτοµέρειες υποέργου
Αµοιβή επιστηµόνων
Προσθήκη κατηγορίας
∆ιαγραφή κατηγορίας
Αλλαγή κατηγορίας
Επιλογές
o Γενικές προτιµήσεις

o Κελιά πίνακα

o Μπάρα εργασίας

o ∆είκτης τιµών καταναλωτή

3.2 Στοιχεία µελέτης

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου γίνεται εισαγωγή γενικών στοιχείων για την µελέτη. Τα
στοιχεία που µπορούν, προαιρετικά, να εισαχθούν είναι Τίτλος Μελέτης, Μελετητής και
Σχόλια. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να εκτυπωθούν εάν αυτό είναι επιθυµητό στο
τεύχος της µελέτης. Όσα πεδία µείνουν κενά αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των στοιχείων µελέτης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται Στοιχεία Μελέτης.
2. Εισάγεται ο τίτλος µελέτης, ο µελετητής και τα σχόλια.
3. Εάν είναι επιθυµητή η εισαγωγή ηµεροµηνίας στις εκτυπώσεις, επιλέγεται το "Να
συµπεριληφθεί η ώρα και η ηµεροµηνία της µελέτης".
3.1. Στα πεδία κειµένου πληκτρολογείται ο αριθµός ηµέρας, µήνα, έτους, ωρών και
λεπτών αντίστοιχα. Εναλλακτικά µπορεί να πατηθεί ανά πεδίο το άνω ή κάτω βέλος για
να αυξηθεί ή να µειωθεί η τιµή στο πεδίο.
3.2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Τώρα τοποθετούνται οι τιµές που αντιστοιχούν στη
σηµερινή ηµέρα και ώρα.
4. Εάν είναι επιθυµητό να συµπεριληφθεί στις εκτυπώσεις η πλήρης διαδροµή (path)
και όνοµα του αρχείου της µελέτης, επιλέγεται το "Να συµπεριληφθεί το όνοµα του
αρχείου της µελέτης".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Πατώντας τα πλήκτρα µε τις τρεις τελείες δίπλα από τον τίτλο της µελέτης και τον
µελετητή, ανοίγουν οι βάσεις δεδοµένων για τις µελέτες και τους µελετητές.

Βάση δεδοµένων µελετών

Σε µια µελέτη µπορεί να χρησιµοποιούνται περισσότερα από ένα προγράµµατα. Για
διευκόλυνση, µπορεί να εισαχθεί ο τίτλος της µελέτης σε ένα εξ αυτών και να γίνει
διαθέσιµος από τα υπόλοιπα.

Για τη χρήση της βάσης δεδοµένων µελετών:

1. Με το πάτηµα του πλήκτρου µε τις τρεις τελείες δίπλα από τον τίτλο µελέτης
εµφανίζεται η βάση δεδοµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου τίτλου στη
βάση δεδοµένων.
3. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, ο επιλεγµένος τίτλος διαγράφεται από τη βάση
δεδοµένων. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει
επιλεγεί η επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, ο επιλεγµένος τίτλος µπορεί να τροποποιηθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων
και η επιλεγµένη εγγραφή µεταφέρεται αυτόµατα στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται και δεν µεταφέρεται καµία
πληροφορία πίσω στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης.
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Βάση δεδοµένων µελετητών

Ένας µελετητής µπορεί να συντάσσει παραπάνω από µια µελέτες. Για διευκόλυνση,
µπορεί να εισαχθεί το όνοµα του µελετητή στη βάση δεδοµένων και να γίνει διαθέσιµο
από τα υπόλοιπα προγράµµατα.

Για τη χρήση της βάσης δεδοµένων µελετητών:

1. Με το πάτηµα του πλήκτρου µε τις τρεις τελείες δίπλα από το µελετητή εµφανίζεται η
βάση δεδοµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου µελετητή στη
βάση δεδοµένων.
3. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, ο επιλεγµένος µελετητής διαγράφεται από τη βάση
δεδοµένων. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει
επιλεγεί η επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, ο επιλεγµένος µελετητής µπορεί να τροποποιηθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων
και η επιλεγµένη εγγραφή µεταφέρεται αυτόµατα στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται και δεν µεταφέρεται καµία
πληροφορία πίσω στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης.
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3.3 Αναίρεση

Η αναίρεση ακυρώνει την τελευταία αλλαγή που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αλλαγής:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αναίρεση.
2. Η τελευταία ενέργεια αναιρείται.

Για την αναίρεση της αναίρεσης, υπάρχει η εντολή επαναφορά που περιγράφεται στη
συνέχεια. Η επαναφορά γίνεται διαθέσιµη µόλις χρησιµοποιηθεί η εντολή αναίρεση.

Είναι δυνατή η αναίρεση περισσότερων της µιας αλλαγής που έχουν γίνει διαδοχικά
όπως επίσης και η επαναφορά τους, αρκεί να ακολουθηθεί για κάθε αναίρεση η
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Το πλήθος των αναιρέσεων που κρατούνται
στη µνήµη είναι εξ' ορισµού 20, δηλαδή το πρόγραµµα µπορεί να θυµάται µέχρι 20
αλλαγές και να τις αναιρεί. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αλλάξει για όλα τα προγράµµατα
µέσα από τον κύριο κατάλογο των προγραµµάτων. Περισσότερες πληροφορίες
υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης του κυρίως καταλόγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που δεν αναιρούνται όπως η δηµιουργία νέας
µελέτης ή η εγγραφή της µελέτης.

3.4 Επαναφορά

Η επαναφορά ακυρώνει την τελευταία αναίρεση που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αναίρεσης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Επαναφορά.
2. Η τελευταία αλλαγή που είχε αναιρεθεί επαναφέρεται.

Για την αναίρεση της επαναφοράς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ νέου η εντολή αναίρεση
.

Είναι δυνατή η επαναφορά περισσότερων της µιας αλλαγής που έχουν αναιρεθεί
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διαδοχικά, αρκεί να ακολουθηθεί για κάθε επαναφορά η διαδικασία που περιγράφεται
παραπάνω. Το πλήθος των επαναφορών που κρατούνται στη µνήµη είναι εξ' ορισµού
20, δηλαδή το πρόγραµµα µπορεί να θυµάται µέχρι 20 αναιρέσεις και να τις
επαναφέρει. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αλλάξει για όλα τα προγράµµατα µέσα από τον
κύριο κατάλογο των προγραµµάτων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο 
εγχειρίδιο χρήσης του κυρίως καταλόγου.

3.5 Γενικά δεδοµένα

Επιλέγονται τα τεύχη δηµοπράτησης που θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό της
αµοιβής της µελέτης. Επίσης µπορούν να επιλεγούν η σύνταξη σχεδίου και φακέλου
ασφάλειας - υγείας έργου, η ύπαρξη η µη γενικού µελετητή και το έτος αναφοράς τιµών
γενικού δείκτη καταναλωτών.

Για την επιλογή των γενικών δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Γενικά ∆εδοµένα.
2. Επιλέγονται όσα από τα τεύχη δηµοπράτησης θα συνταχθούν. Με τα δυο πλήκτρα
συντόµευσης επιλέγονται όλα ή αποεπιλέγονται όλα τα τεύχη αντίστοιχα.
3. Εάν θα συνταχθούν ΣΑΥ και ΦΑΥ τότε επιλέγεται η επιλογή "Να συµπεριληφθεί η
αµοιβή για τη σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ"
4. Εάν υπάρχει γενικός µελετητής τότε επιλέγεται η επιλογή "Για το έργο ορίζεται
γενικός µελετητής". Γίνεται διαθέσιµη η επιλογή "Το έργο αφορά µελέτη σήραγγας ή
σηράγγων" µόνο όταν επιλεγεί ο γενικός µελετητής. Η αµοιβή του γενικού µελετητή
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο ΓΕΝ.5 της νοµοθεσίας.
5. Επιλέγεται το έτος αναφοράς τιµών γενικού δείκτη καταναλωτών. Περισσότερες
πληροφορίες για το έτος αναφοράς τιµών γενικού δείκτη καταναλωτών δίδονται εδώ.
Στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί η επιλογή χρήση ακριβώς τριών δεκαδικών
ψηφίων, τότε ο συντελεστής Τκ θα υπολογίζεται µόνο µε τρία δεκαδικά ψηφία, αλλιώς
θα υπολογίζεται ως το αποτέλεσµα της διαίρεσης του τρέχοντος γενικού δείκτη
καταναλωτών προς τον δείκτη βάσης καταναλωτών.
6. Εάν είναι επιθυµητός ο υπολογισµός των απαιτούµενων πτυχίων κατά ΓΕΜ για την
εκπόνηση της µελέτης, τότε:

Επιλέγεται το έτος απόφασης ορίων αµοιβών µελετών. Στην τρέχουσα έκδοση
µπορεί να είναι από το 2002 έως και το 2011.
Επιλέγεται ποιο πτυχίο θα συντάξει τα τεύχη δηµοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ και θα λάβει
την αµοιβή του γενικού µελετητή. Εάν αυτά εκπονηθούν εξίσου από όλα τα πτυχία,
µπορεί να επιλεγεί το "Να επιµεριστούν οι αµοιβές σε όλα τα πτυχία" οπότε και
παύει να είναι διαθέσιµη η επιλογή πτυχίου ανά εργασία.
Επιλέγεται αν για τον υπολογισµό της αµοιβής για τη σύνταξη ΣΑΥ/ΦΑΥ και τευχών
δηµοπράτησης θα γίνει χρήση του Α στον τύπο της αµοιβής (ολική) ή του Α' που
αντιστοιχεί σε ποσοστό της Α ανάλογα µε τα στάδια που θα εκπονηθούν (σταδίων).

7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.6 Αναθεωρήσεις

Επιλέγεται η αναθεώρηση της νοµοθεσίας που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό
των προεκτιµώµενων αµοιβών. Η ρύθµιση αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και για
παλαιότερες µελέτες. Εάν δηλαδή έχει µια µελέτη υπολογιστεί µε την αρχική έκδοση της
νοµοθεσίας (Αύγουστος 2005) και επιλεγεί µια άλλη αναθεώρηση (π.χ. ∆εκέµβριος
2005), τότε οι υπολογισµοί θα γίνουν µε βάση τις νέες τιµές που ορίζονται στην
αναθεώρηση ∆εκέµβριος 2005.

Για την επιλογή της αναθεώρησης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Αναθεωρήσεις.
2. Επιλέγεται η επιθυµητή αναθεώρηση από τη λίστα µε τις διαθέσιµες αναθεωρήσεις.
3. Επιλέγοντας το "Αρχική τιµή για όλες τις νέες µελέτες", η επιλογή αυτή θα είναι η
αρχική για όλες τις νέες µελέτες που θα γίνουν µε το πρόγραµµα στο µέλλον. Εννοείται
ότι υφιστάµενες µελέτες που έχουν υπολογιστεί µε άλλη αναθεώρηση δεν θα
επηρεαστούν από αυτή την ενέργεια.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.7 Προσθήκη υποέργου

Προστίθεται ένα νέο υποέργο στην τρέχουσα µελέτη. ∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς
τον αριθµό των υποέργων που µπορούν να προστεθούν στη µελέτη.

Για να προστεθεί ένα νέο υποέργο:
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1. Επιλέγεται από το µενού ∆εδοµένα η επιλογή Προσθήκη Υποέργου.
2. Εισάγεται το όνοµα του υποέργου και προαιρετικά σχόλια σχετικά µε αυτό.
3. Επιλέγεται ο τύπος της µελέτης, που πρέπει να συµβαδίζει µε τους τύπους της
νοµοθεσίας.
4. Επιλέγεται το πτυχίο του µελετητή το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση του
υποέργου.
5. Εάν πρόκειται για συµπλήρωση, επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάµενης µελέτης
επιλέγεται το "Συµπλήρωση, επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάµενης µελέτης" και
γίνεται διαθέσιµο το ποσοστό της αµοιβής ανάλογα µε το βαθµό αναµόρφωσης. Το
ποσοστό αµοιβής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Η
επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο για αναθεωρήσεις Ιουλίου 2006 ή νεώτερες.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πτυχίο που θα χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση της µελέτης πρέπει να
ανήκει σε µια εκ των 27 κατηγοριών της ΓΕΜ.

3.8 ∆ιαγραφή υποέργου

∆ιαγράφεται το επιλεγµένο στη λίστα υποέργων αντικείµενο. Η διαγραφή είναι οριστική
και όλα τα σχετικά µε το υποέργο δεδοµένα διαγράφονται από το έργο.

Για τη διαγραφή ενός υφιστάµενου υποέργου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η ∆ιαγραφή Υποέργου.
2. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει επιλεγεί η
επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων. Εάν
απαντηθεί ΟΧΙ τότε δεν γίνεται η διαγραφή του υποέργου.
3. Το υποέργο και όλα τα δεδοµένα του διαγράφονται οριστικά από τη µελέτη.
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3.9 Αλλαγή υποέργου

Αλλάζουν τα στοιχεία του επιλεγµένου από τη λίστα των υποέργων αντικειµένου. Αν
έχουν ήδη εισαχθεί δεδοµένα λεπτοµερειών υποέργου και αλλάξει ο τύπος του, τα
δεδοµένα αυτά δεν χάνονται αν και δεν χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της
προεκτιµώµενης αµοιβής. Έτσι, εάν στο µέλλον αλλάξει ξανά το υποέργο στην αρχική
του κατάσταση τα δεδοµένα που είχαν αρχικά εισαχθεί διατηρούνται.

Για την αλλαγή των στοιχείων του υποέργου:

1. Επιλέγεται το υποέργο του οποίου τα δεδοµένα θα αλλάξουν.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αλλαγή Υποέργου.
3. Γίνονται οι αλλαγές σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην προσθήκη υποέργου.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει εκτελούνται οι υπολογισµοί αυτόµατα.

3.10 Τύπος υποέργου

Εισάγονται ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά του υποέργου. Τέτοια στοιχεία είναι για
παράδειγµα το στάδιο της µελέτης και ο τύπος του έργου.

Για την αλλαγή του τύπου του υποέργου:

1. Επιλέγεται το υποέργο του οποίου ο τύπος θα αλλάξει.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται ο Τύπος Υποέργου.
3. Γίνονται οι κατάλληλες επιλογές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

(Η παραπάνω εικόνα είναι ενδεικτική και αλλάζει ανάλογα µε τον τύπο της µελέτης που
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έχει επιλεγεί στην προσθήκη του υποέργου. Η συγκεκριµένη εικόνα αναφέρεται σε
Υδραυλικά Έργα). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δεδοµένα που εµφανίζονται
στις εικόνες αυτές δίδονται στη νοµοθεσία.

3.11 Λεπτοµέρειες υποέργου

Εισάγονται τα απαιτούµενα δεδοµένα που εξαρτώνται από τον τύπο του υποέργου. Με
βάση αυτά τα δεδοµένα υπολογίζονται οι προεκτιµώµενες αµοιβές.

Για την αλλαγή των λεπτοµερειών του υποέργου:

1. Επιλέγεται το υποέργο του οποίου ο τύπος θα αλλάξει.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Λεπτοµέρειες Υποέργου.
3. Γίνονται οι κατάλληλες επιλογές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

(Η παραπάνω εικόνα είναι ενδεικτική και αλλάζει ανάλογα µε τον τύπο της µελέτης που
έχει επιλεγεί στον τύπο του υποέργου). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα
δεδοµένα που εµφανίζονται στις εικόνες αυτές δίδονται στη νοµοθεσία.

3.12 Αµοιβή επιστηµόνων

Εισάγονται προαιρετικά οι ώρες απασχόλησης επιστηµόνων ανά υποέργο, οι οποίες
προστίθενται στην τελική αµοιβή του κάθε υποέργου.

Για να εισαχθούν οι αµοιβές επιστηµόνων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αµοιβή Επιστηµόνων.
2. Συµπληρώνονται τα πεδία εργατοωρών για τους επιστήµονες των τριών κατηγοριών.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αµοιβές των επιστηµόνων πολλαπλασιάζονται µε τους µειωτικούς
συντελεστές των έργων. Για παράδειγµα η οριστική µελέτη υδραυλικού έργου αµείβεται
µε το 50% της συνολικής αµοιβής, άρα και οι αµοιβές των επιστηµόνων θα µειωθούν
κατά 50%.

3.13 Προσθήκη κατηγορίας

Για την καλύτερη κατηγοριοποίηση των υποέργων, είναι δυνατή η χρήση µιας ή
περισσοτέρων κατηγοριών. Για παράδειγµα το έργο µπορεί να περιέχει στατικές και
υδραυλικές µελέτες. Οι υδραυλικές µελέτες µπορεί να χωρίζονται σε αποχέτευση
καταστρώµατος οδού και επίλυση οχετών. Στην περίπτωση αυτή, δηµιουργούνται δυο
κατηγορίες: Στατικά και Υδραυλικά.

Για να δηµιουργηθεί µια κατηγορία:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Προσθήκη Κατηγορίας.
2. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά η ονοµασία του υποέργου και προαιρετικά τα σχόλια.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για να εισαχθούν υποέργα στην κατηγορία:

1. Επιλέγεται το υποέργο µε απλό κλικ.
2. Πατώντας το αριστερό πλήκτρο, µετακινείται το υποέργο έως ότου να µπει στην
κατηγορία (drag & drop).
3. Αφήνοντας το αριστερό πλήκτρο το υποέργο µπαίνει στην επιλεγµένη κατηγορία.

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
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∆εν είναι δυνατόν µια κατηγορία να µπει µέσα σε µια άλλη.
Για να βγει από µια κατηγορία ένα υποέργο, αρκεί να γίνει drag & drop επί της
ονοµασίας του έργου.
Ένα υποέργο µπορεί να µετακινηθεί απευθείας από µια κατηγορία σε µια άλλη.
Εάν υπάρχει πρόβληµα στη µετακίνηση, τότε να επαναληφθούν τα παραπάνω
βήµατα 1-3, µε ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή ολοκλήρωση του βήµατος 1.

3.14 ∆ιαγραφή κατηγορίας

Επιτρέπει τη διαγραφή µιας κατηγορίας από τη µελέτη. Για να διαγραφεί µια κατηγορία,
πρέπει πρώτα να επιλεγεί.

Για τη διαγραφή κατηγορίας:

1. Επιλέγεται η κατηγορία που είναι επιθυµητό να διαγραφεί µε αριστερό κλικ.
2. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού ∆ιαγραφή Κατηγορίας.
3. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει επιλεγεί η
επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων. Εάν
απαντηθεί ΟΧΙ τότε δεν γίνεται η διαγραφή της κατηγορίας.
4. Η κατηγορία διαγράφεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η κατηγορία περιέχει υποέργα, αυτές δεν θα διαγραφούν αλλά θα
µετακινηθούν αυτόµατα εκτός της κατηγορίας. Για να διαγραφούν τα υποέργα θα
πρέπει να τα διαγράψετε χωριστά.

3.15 Αλλαγή κατηγορίας

Αλλάζουν τα στοιχεία της επιλεγµένης κατηγορίας, δηλαδή το όνοµά της και πιθανώς τα
σχόλια που υπάρχουν σε αυτή.

Για να αλλάξουν τα δεδοµένα µιας κατηγορίας:

1. Επιλέγεται η κατηγορία της οποίας θα αλλάξουν τα δεδοµένα µε αριστερό κλικ.
2. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Αλλαγή Κατηγορίας.
3. Πραγµατοποιούνται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.16 Επιλογές

3.16.1 Γενικές προτιµήσεις

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου γίνεται η ρύθµιση του προγράµµατος. Με την εντολή 
Γενικές Προτιµήσεις εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που περιέχει τέσσερις κάρτες
στις οποίες βρίσκονται οµαδοποιηµένες οι επιλογές ρύθµισης του προγράµµατος.

Για να µεταβεί ο χρήστης από την µια κάρτα στην άλλη αρκεί να κάνει κλικ µε το ποντίκι
στο όνοµα της κάθε κάρτας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λειτουργίες της κάθε
κάρτας:

Κάρτα Γενικά

Στην κάρτα αυτή υπάρχουν οι γενικές ρυθµίσεις του προγράµµατος. Εδώ, ο χρήστης,
µπορεί να επιλέξει αν το πρόγραµµα θα καταχωρίσει στο µητρώο των Windows την
κατάληξη αρχείων του προγράµµατος. Αυτή είναι η κατάληξη µε την οποία σώζει η
εφαρµογή τις µελέτες. Έτσι όταν ο χρήστης κάνει διπλό κλικ σε ένα αρχείο µε κατάληξη
αυτή του προγράµµατος, θα εκτελεστεί αυτή η εφαρµογή και θα φορτωθεί αυτόµατα η
επιλεγµένη µελέτη.

Εάν επιλεγεί η αυτόµατη εµφάνιση µηνυµάτων υπολογισµών τότε θα εµφανίζονται
οι πίνακες των αποτελεσµάτων, τα µηνύµατα λαθών ή οι αναφορές των υπολογισµών
αυτόµατα µε το πάτηµα της επιλογής Εκτέλεση υπολογισµών. Στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα η επιλογή αυτή δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στη συµπεριφορά γιατί οι
υπολογισµοί γίνονται αυτόµατα και τα µηνύµατα λάθους φαίνονται επί της κύριας
φόρµας.

Η αυτόµατη δηµιουργία αντιγράφου θα δηµιουργεί ένα αντίγραφο µε επέκταση .bck
τη στιγµή που θα φορτώνεται ένα αρχείο. Το αρχείο θα δηµιουργείται στο φάκελο
προσωρινής αποθήκευσης που αρχικά τίθεται από το πρόγραµµα ως ο προσωρινός
φάκελος των Windows.

Με την επιβεβαίωση διαγραφών θα ερωτάται ο χρήστης εάν συµφωνεί για τη
διαγραφή του αντικειµένου κάθε φορά που πατάει το πλήκτρο διαγραφή. Η εντολή αυτή
επηρεάζει τη συµπεριφορά όλων των εντολών διαγραφής, όπως για παράδειγµα του 
υποέργου και της κατηγορίας.

Επίσης δίνονται οι εξής επιλογές από τις οποίες ο χρήστης µπορεί να διαλέξει αυτή που
προτιµά:
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Κατά την έξοδο να αγνοούνται οι αλλαγές - Όταν ο χρήστης κλείσει την
εφαρµογή όποιες αλλαγές έχει κάνει σε ήδη υπάρχουσα ή σε νέα µελέτη θα χαθούν,
εκτός αν επιλέξει πρώτα το Εγγραφή Μελέτης.
Κατά την έξοδο να σώζονται οι αλλαγές - Με το κλείσιµο της εφαρµογής όποιες
αλλαγές έχουν γίνει σε υπάρχουσα µελέτη αποθηκεύονται αυτόµατα χωρίς να
ερωτηθεί πρώτα ο χρήστης. Αν πρόκειται για νέα µελέτη που δεν έχει αποθηκευτεί
ακόµα θα βγει ένα παράθυρο διαλόγου που θα ζητάει όνοµα για την αποθήκευση
της µελέτης όπως στο Εγγραφή Μελέτης.
Κατά την έξοδο να βγαίνει µήνυµα για ενέργεια - Όταν κλείνει η εφαρµογή θα
βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου που θα ρωτάει το χρήστη αν επιθυµεί να
αποθηκευτούν οι αλλαγές. Αν ο χρήστης απαντήσει θετικά θα βγει το παράθυρο 
Εγγραφής Μελέτης. Αν απαντήσει αρνητικά όλες οι αλλαγές θα χαθούν.

Κάρτα Γλώσσες

Το πρόγραµµα είναι διαθέσιµο µόνο στα ελληνικά και η κάρτα γλώσσες είναι κενή.

Κάρτα ∆εκαδικά

Εδώ γίνεται η επιλογή της επιθυµητής ακρίβειας µε την οποία θα παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα. Επιλέγεται το πλήθος των δεκαδικών για όλα τα µεγέθη που
υπεισέρχονται είτε ως δεδοµένα στο πρόγραµµα, είτε ως αποτελέσµατα. Για να ρυθµιστεί
το πλήθος των δεκαδικών ενός µεγέθους αρκεί να επιλεγεί µε το ποντίκι αυτό το µέγεθος
από την αριστερή λίστα και να αλλαχθεί η αναγραφόµενη τιµή στο πεδίο Αριθµός
∆εκαδικών. Αυτές οι ρυθµίσεις δεν επιδρούν στην ακρίβεια των υπολογισµών παρά
µόνο στον τρόπο παρουσίασης και εκτύπωσης των αποτελεσµάτων.

Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Χρήση 0.1 αντί .1" τότε οι αριθµοί που είναι µικρότεροι
της µονάδας και µεγαλύτεροι της αρνητικής µονάδας θα εµφανίζονται µε ένα µηδενικό
π.χ. -0.08 αντί για -.08 και 0.98 αντί για .98.

Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Χρήση 1.0 αντί 1" τότε οι αριθµοί θα εµφανίζονται
υποχρεωτικά µε όσα δεκαδικά έχουν δηλωθεί. Π.χ. εάν για το µήκος σε µέτρα έχουν
δηλωθεί 4 δεκαδικά και η τιµή του είναι 1.16 θα εµφανίζεται ως 1.1600.

Κάρτα Internet
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Το πρόγραµµα µπορεί µέσω Internet να ελέγχει εάν είναι στην τελευταία έκδοση ή όχι.
Ο έλεγχος µπορεί να γίνεται αυτόµατα εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή Αυτόµατος
έλεγχος για νέες εκδόσεις και θα διεξάγεται σιωπηρά κάθε ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα
ανάλογα µε την προτίµηση του χρήστη χωρίς περαιτέρω παρέµβασή του. Εάν είναι
επιθυµητός ο χειροκίνητος έλεγχος για νέα έκδοση τότε αρκεί να πατηθεί το πλήκτρο 
Έλεγξε Τώρα. Εάν υπάρχει νέα έκδοση, τότε δίδεται στο χρήστη η δυνατότητα να
κατεβάσει και να εγκαταστήσει τη νεώτερη έκδοση στον υπολογιστή του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤεχνοΛογισµική σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου νέων εκδόσεων µέσω Internet δεν πραγµατοποιείται καµία
µεταφορά δεδοµένων από τον υπολογιστή προς το Internet.

Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.16.2 Κελιά πίνακα

Αλλάζει η συµπεριφορά των πινάκων εισαγωγής δεδοµένων.

Οι πίνακες που µπορούν να εισαχθούν δεδοµένα επί αυτών, έχουν συµπεριφορά που
παραµετροποιείται µέσω της φόρµας αυτής.

Με την επιλογή "Κανένας αυτοµατισµός στα κελιά", πατώντας ENTER σε ένα κελί, ο
κέρσορας παραµένει σε αυτό.

Για πίνακες που έχουν τουλάχιστον δυο γραµµές η εισαγωγή κατά στήλες, η δεύτερη
δηλαδή επιλογή, σηµαίνει ότι όταν ο χρήστης πατήσει ENTER σε ένα κελί, θα µεταφερθεί
στο αµέσως από κάτω του. Αυτό βολεύει ιδιαίτερα όταν τα δεδοµένα εισάγονται κατά
στήλες.

Τέλος για πίνακες που έχουν τουλάχιστον δυο στήλες, η εισαγωγή κατά γραµµές, η
τρίτη δηλαδή επιλογή, σηµαίνει ότι όταν ο χρήστης πατήσει ENTER σε ένα κελί, θα
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µεταφερθεί στο αµέσως διπλανό του (δεξιά από αυτό). Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό όταν
τα δεδοµένα εισάγονται κατά γραµµές.

Η επιλογή της αυτόµατης συµπλήρωσης δεν χρησιµοποιείται σε αυτό το πρόγραµµα και
µπορεί να αγνοηθεί. Οποιαδήποτε αλλαγή του χρώµατος δεν θα επηρεάσει καµία
λειτουργία του προγράµµατος. Η επιλογή αυτή µπορεί σε µελλοντικές εκδόσεις του
προγράµµατος να επηρεάζει κάποιες λειτουργίες του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αυτές θα ισχύουν για όλες τις µελέτες παλαιές και
καινούργιες, έως ότου αλλάξουν από το χρήστη.

Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.16.3 Μπάρα εργασίας

Παραµετροποιείται η µπάρα εργασίας που υπάρχει στην κύρια φόρµα του
προγράµµατος.

Για την παραµετροποίηση της µπάρας εργασίας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Επιλογές.
2. Από το µενού Επιλογές γίνεται κλικ στο υποµενού Μπάρα Εργασίας.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Η µπάρα εργασίας που υπάρχει, µπορεί να έχει µικρά ή µεγάλα πλήκτρα, µε ή χωρίς
επεξήγηση (επί του πλήκτρου, επιλογή συνοδευτικό κείµενο στα κουµπιά), ανάλογα
µε τις επιλογές του χρήστη. Επίσης, πολλές φορές βολεύει να εµφανίζεται µια επεξήγηση
εάν ο κέρσορας του ποντικιού µείνει ακίνητος 2-3 δευτερόλεπτα πάνω από ένα πλήκτρο.
Αυτό θα συµβαίνει εάν επιλεγεί το εµφάνιση επεξήγησης κάθε κουµπιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αυτές θα ισχύουν για όλες τις µελέτες παλαιές και
καινούργιες, έως ότου αλλάξουν από το χρήστη.

3.16.4 ∆είκτης τιµών καταναλωτή

Εισάγονται  οι  δείκτες  τιµών  καταναλωτή  για  τα  έτη  2011  έως  2014,  όταν  γίνουν
µελλοντικά διαθέσιµοι από το Υπουργείο. Για τα έτη 2004 έως 2010 έχουν ήδη εισαχθεί
οι συντελεστές τιµών καταναλωτή και δεν µπορούν να διαγραφούν ή να αλλάξουν.

Για να γίνει η διαχείριση των δεικτών τιµών καταναλωτή:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Επιλογές.
2. Από το µενού Επιλογές, γίνεται κλικ στο υποµενού ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή.



Προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών34

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

3. Γίνεται η επεξεργασία των δεδοµένων.
4.  Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει  οι  αλλαγές  αποθηκεύονται  ενώ  µε το  πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για να προστεθεί µια νέα εγγραφή:

1. Πραγµατοποιούνται τα βήµατα 1 & 2 της παραπάνω διαδικασίας.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου προσθήκης δείκτη
τιµών καταναλωτή.
3. Επιλέγεται το έτος και πληκτρολογείται η επιθυµητή τιµή.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει η αλλαγή περνάει στην κύρια φόρµα ενώ µε το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, η αλλαγή αγνοείται.
5. Πατώντας εκ νέου το πλήκτρο Εντάξει  κλείνει  η  φόρµα και  η  αλλαγή αποθηκεύεται
στο πρόγραµµα. Εάν πατηθεί το πλήκτρο Άκυρο καµία αλλαγή δεν αποθηκεύεται τελικά
στο πρόγραµµα.

Για να διαγραφεί µια υφιστάµενη εγγραφή:

1. Πραγµατοποιούνται τα βήµατα 1 & 2 της παραπάνω διαδικασίας.
2. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή η επιλεγµένη εγγραφή διαγράφεται. Ο χρήστης θα
ερωτηθεί  για  επιβεβαίωση  της  διαγραφής,  µόνο  εάν  έχει  επιλεγεί  η  επιβεβαίωση  των
διαγραφών  από  την  καρτέλα  των  γενικών  προτιµήσεων.  Εάν  απαντηθεί  ΟΧΙ  τότε  δεν
γίνεται η διαγραφή της κατηγορίας.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει  οι  αλλαγές  αποθηκεύονται  ενώ  µε το  πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν µπορούν να διαγραφούν οι εγγραφές που αντιστοιχούν στα έτη 2004
έως 2010.

Για να τροποποιηθεί µια υφιστάµενη εγγραφή:

1. Πραγµατοποιούνται τα βήµατα 1 & 2 της παραπάνω διαδικασίας.
2. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή η επιλεγµένη εγγραφή τροποποιείται µέσω της φόρµας
που εµφανίζεται.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει  οι  αλλαγές  αποθηκεύονται  ενώ  µε το  πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ∆εν  µπορούν  να  τροποποιηθούν  οι  εγγραφές  που  αντιστοιχούν  στα  έτη
2004 έως 2010.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλαγές στον δείκτη τιµών καταναλωτή επηρεάζουν όλες  τις  µελέτες  που
τον χρησιµοποιούν είτε παλαιότερες είτε µελλοντικές.



Κεφάλαιο

IV
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4 Αποτελέσµατα

4.1 Μενού αποτελέσµατα

Στο µενού Αποτελέσµατα εκτελούνται οι υπολογισµοί και παράγονται συγκεκριµένα
αποτελέσµατα ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη. Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες στο
χρήστη είναι οι ακόλουθες:

Ενεργά άρθρα
Υπολογισµός αποτελεσµάτων
Ποσοστά αµοιβών - πτυχία
Αµοιβή πτυχίου Α' τάξης

4.2 Ενεργά άρθρα

Επιλέγονται εκείνα τα άρθρα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της συνολικής
αµοιβής. Παρόλο που ένα έργο µπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθµό άρθρων, ωστόσο
µπορεί µερικές φορές να είναι επιθυµητή η αγνόηση µερικών εξ' αυτών.

Για τον ορισµό των ενεργών άρθρων:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Ενεργά Άρθρα.
2. Επιλέγονται όσα από τα άρθρα θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της αµοιβής
του έργου.
3. Με τα πλήκτρα συντόµευσης µπορούν να επιλεγούν όλα τα άρθρα, να
αποεπιλεγούν όλα ή να επιλεγούν τα µη επιλεγµένα και αντίστροφα.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Ενεργοποιώντας την επιλογή "µόνο τα ενεργά άρθρα θα εκτυπώνονται" τότε µόνο τα
υποέργα που είναι ενεργά θα εκτυπώνονται. Αυτό µπορεί βέβαια να αλλάξει και µέσα
από τη φόρµα της µορφοποίησης εκτύπωσης.

Η επιλογή ενεργών άρθρων έχει νόηµα πολλές φορές όταν πρόκειται να γίνουν χωριστοί
διαγωνισµοί µελετών ανά πτυχίο. 

4.3 Υπολογισµός αποτελεσµάτων

Το πρόγραµµα υπολογίζει αυτόµατα τις αµοιβές χωρίς να χρειάζεται παρέµβαση από το
χρήστη. Η εντολή αυτή δεν χρειάζεται να χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα αυτό. Εάν
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χρησιµοποιηθεί, τότε οι υπολογισµοί θα επαναληφθούν, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα.

Σε σπάνιες περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν γίνονται αλλαγές στο πρόγραµµα (για
παράδειγµα αλλάζουν οι δείκτες τιµών καταναλωτή ή η αναθεώρηση), τότε συνίσταται ο
χρήστης να εκτελεί τους υπολογισµούς από µόνος του.

Για να εκτελεστούν χειροκίνητα οι υπολογισµοί:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Υπολογισµός Αποτελεσµάτων.
2. Οι υπολογισµοί εκτελούνται και εµφανίζονται τα αποτελέσµατα αυτόµατα στην κύρια
φόρµα.

4.4 Ποσοστά αµοιβών - πτυχία

Το πρόγραµµα υπολογίζει αυτόµατα τις τάξεις των πτυχίων κατά ΓΕΜ που απαιτούνται
για την εκπόνηση των µελετών. Να τονισθεί ότι οι τάξεις των πτυχίων που απαιτούνται
υπολογίζονται µε βάση τα εκάστοτε όρια αµοιβών και την πλήρη αµοιβή της µελέτης Α
και όχι του έργου. ∆ηλαδή αν µια οριστική υδραυλική µελέτη προεκτιµάται στα 50.000
ευρώ, τότε το πτυχίο θα υπολογιστεί για µια µελέτη της τάξης των 100.000 ευρώ.

Για τον υπολογισµό ποσοστών αµοιβών - πτυχίων:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγονται τα Ποσοστά Αµοιβών - Πτυχία.
2. Κάνοντας κλικ στην καρτέλα Ποσοστά, εµφανίζεται ο πίνακας µε τα ποσοστά
συµµετοχής κάθε υποέργου στην ολική αµοιβή.
3. Κάνοντας κλικ στην καρτέλα Πτυχία, εµφανίζονται οι απαιτούµενες τάξεις πτυχίων
για την εκπόνηση της κάθε µελέτης.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει ή Άκυρο κλείνει η φόρµα. Τα δυο πλήκτρα
απλώς κλείνουν τη φόρµα και δεν υπάρχει καµία διαφοροποίηση ως προς τη λειτουργία
τους.
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Από το µενού ∆εδοµένα της φόρµας, µπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες
λειτουργίες:

Αντιγραφή: τα επιλεγµένα κελιά αντιγράφονται στο πρόχειρο αντιγραφής.
Επιλογή όλων: επιλέγονται όλα τα κελιά του πίνακα που είναι ορατός.
Σύστηµα αντιγραφής: επιλέγεται διαχωρισµός δεδοµένων µε κόµµα, tab ή κενό.
Προτείνεται ο διαχωρισµός µε tab για συµβατότητα µε το Excel.
Εκτύπωση: προεπισκόπηση εκτύπωσης του πίνακα που είναι ορατός.
Εκτύπωση σε αρχείο: τα δεδοµένα του ορατού πίνακα εκτυπώνονται σε αρχείο.
Εκτύπωση σε Word: τα δεδοµένα του ορατού πίνακα αποστέλλονται στο Microsoft
Word.
Εκτύπωση σε Excel: τα δεδοµένα του ορατού πίνακα αποστέλλονται στο Microsoft
Excel.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή πρέπει να δοθεί στην εισαγωγή κατηγορίας πτυχίου στην
προσθήκη υποέργου και στο έτος απόφασης ορίων αµοιβών που βρίσκεται στα γενικά
δεδοµένα, αλλιώς τα αποτελέσµατα θα είναι λανθασµένα.

4.5 Αµοιβή Πτυχίου Α' Τάξης

Υπολογίζεται  η  αµοιβή  του  30%  του  πτυχίου  Α'  τάξης,  η  οποία  χρησιµοποιείται  σε
απευθείας  αναθέσεις  µελετών,  από  Οργανισµούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Για  τον
υπολογισµό  χρειάζεται  ο  καθορισµός  της  κατηγορίας  του  πτυχίου  και  του  έτους  που
γίνεται η ανάθεση.

Για τον υπολογισµό της αµοιβής του 30% του πτυχίου Α' τάξης:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγουµε την Αµοιβή Πτυχίου Α' τάξης.
2. Επιλέγουµε την κατηγορία µελέτης.
3. Επιλέγουµε το έτος.
4.  Με το  πάτηµα  του  πλήκτρου  Εντάξει  ή  Άκυρο  κλείνει  η  φόρµα.  Τα  δυο  πλήκτρα
απλώς κλείνουν τη φόρµα και δεν υπάρχει καµία διαφοροποίηση ως προς τη λειτουργία
τους.
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5 Βοήθεια

5.1 Μενού βοήθεια

Στο µενού Βοήθεια υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές που έχουν ως σκοπό την παροχή
βοήθειας στο χρήστη:

Περιεχόµενα
Νοµοθεσία
Εγχειρίδιο χρήσης
Παραδείγµατα επίδειξης
Συµβουλή ηµέρας
Μετατροπή µονάδων
ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο
Αγορά προϊόντων
ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ
ΤεχνοΛογισµική Live!
Περί του προγράµµατος

5.2 Περιεχόµενα

Εµφανίζεται η online βοήθεια του προγράµµατος που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
χρήσης για το πρόγραµµα.

Για την εµφάνιση της βοήθειας:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγονται τα Περιεχόµενα.
2. Εµφανίζεται η online βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί η βοήθεια, τότε δεν
την έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε από το CD ή από το Internet τη βοήθεια.

5.3 Νοµοθεσία

Εµφανίζεται ολόκληρο το κείµενο του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών, σύµφωνα µε το νόµο 3316/2005 µε δυνατότητες διασυνδέσεων και
αναζήτησης. Το κείµενο του κανονισµού ακολουθείται κατά γράµµα από τις φόρµες και
τα πεδία εισαγωγής δεδοµένων του προγράµµατος.

Για την εµφάνιση της νοµοθεσίας:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται η Νοµοθεσία.
2. Από το µενού Νοµοθεσία επιλέγεται η επιθυµητή αναθεώρηση.
3. Εµφανίζεται η νοµοθεσία που επιλέχθηκε σε χωριστό παράθυρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε νεώτερη αναθεώρηση περιέχει όλες τις προηγούµενες.
Αντικαθίστανται µόνο τα άρθρα που αλλάζουν και φυσικά προστίθενται τα νέα άρθρα.
Για παράδειγµα, η νοµοθεσία Ιούλιος 2006, περιέχει όλα τα άρθρα που είναι σε ισχύ
της προηγούµενης αναθεώρησης (∆εκέµβριος 2005) που και αυτή περιέχει όλα τα
ενεργά άρθρα της αρχικής νοµοθεσίας (Αύγουστος 2005). ∆ηλαδή, κάθε φορά αρκεί να
γίνεται αναφορά στην τελευταία (πλέον σύγχρονη) αναθεώρηση που βγαίνει πατώντας
CTRL+F1.



Προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών42

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παλαιότερες εκδόσεις νοµοθεσίας µπορεί να µην ισχύουν πλέον και
υπάρχουν στο πρόγραµµα µόνο για λόγους αναφοράς και πληρότητας.

5.4 Εγχειρίδιο χρήσης

Εµφανίζεται το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
χρήσης για το πρόγραµµα.

Για την εµφάνιση του εγχειριδίου χρήσεως:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται το Εγχειρίδιο Χρήσης.
2. Εµφανίζεται το εγχειρίδιο χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί η βοήθεια, τότε δεν
την έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε από το CD ή από το Internet το εγχειρίδιο
χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται το Adobe Acrobat Reader ή ένα άλλο πρόγραµµα που να
µπορεί να διαβάσει αρχεία pdf για να εµφανιστεί το εγχειρίδιο χρήσης.

5.5 Παραδείγµατα επίδειξης

Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να διαλέξετε ένα από τα διαθέσιµα παραδείγµατα
επίδειξης του προγράµµατος. Τα παραδείγµατα επίδειξης είναι βήµα-προς-βήµα
εφαρµογές που σας βοηθούν να µάθετε το πρόγραµµα γρήγορα και απλά.

Για να εµφανίσετε τα παραδείγµατα επίδειξης:

1. Από το µενού Βοήθεια, επιλέγονται τα Παραδείγµατα Επίδειξης.
2. Επιλέγεται το παράδειγµα και γίνεται κλικ στο πλήκτρο Έναρξη για να εµφανιστεί.
3. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο κλείνει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήθος και το περιεχόµενο των παραδειγµάτων επίδειξης µεταβάλλεται
συνεχώς. Με το σύστηµα αυτόµατων αναβαθµίσεων της ΤεχνοΛογισµικής, συνίσταται η
συχνή σύνδεση µε το Internet για κατέβασµα των τελευταίων παραδειγµάτων επίδειξης.
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5.6 Συµβουλή ηµέρας

Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να ανοίξετε την φόρµα των συµβουλών ηµέρας. Οι
συµβουλές ηµέρας είναι σύντοµες οδηγίες οι οποίες αφορούν την χρήση των
προγραµµάτων και µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµες στον χρήστη.

Για να εµφανίσετε τις συµβουλές ηµέρας:

1. Από το µενού Βοήθεια, επιλέγεται η Συµβουλή ηµέρας.
2. Εµφανίζεται η φόρµα των συµβουλών ηµέρας.
3. Επιλέγεται το Μην δείξεις τη φόρµα αυτή ξανά ώστε να µην εµφανίζεται η
συµβουλή ηµέρας όταν ξεκινά το πρόγραµµα. Πατώντας τα πλήκτρα Προηγούµενη/
Επόµενη µπορείτε να µεταβείτε στην προηγούµενη/επόµενη συµβουλή. 
4. Πατώντας το πλήκτρο Esc κλείνει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήθος και το περιεχόµενο των συµβουλών ηµέρας µεταβάλλεται
συνεχώς. Με το σύστηµα αυτόµατων αναβαθµίσεων της ΤεχνοΛογισµικής, συνίσταται η
συχνή σύνδεση µε το Internet για κατέβασµα των τελευταίων συµβουλών ηµέρας.

5.7 Μετατροπή µονάδων

Με την επιλογή αυτή, τρέχει το βοηθητικό πρόγραµµα µετατροπής µονάδων. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του προγράµµατος δίδονται µέσα από το ίδιο το
πρόγραµµα. Το εργαλείο αυτό µπορεί να είναι ανοικτό χωρίς να επηρεάζεται η
λειτουργία του κυρίως προγράµµατος.

Για την εκκίνηση του βοηθητικού εργαλείου:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται η Μετατροπή Μονάδων.
2. Το βοηθητικό εργαλείο εµφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί το βοηθητικό
εργαλείο, τότε δεν το έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε το από CD ή από το Internet
και προσπαθήστε πάλι να εφαρµόσετε την παραπάνω διαδικασία.

5.8 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η κύρια ιστοσελίδα της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

5.9 Αγορά προϊόντων

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα προϊόντων της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

5.10 ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΝΟΜΟΣ της
ΤεχνοΛογισµικής στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

5.11 ΤεχνοΛογισµική Live!

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας Live! της ΤεχνοΛογισµικής
στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

5.12 Περί του προγράµµατος

Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται ένα ενηµερωτικό πλαίσιο που περιέχει το όνοµα, την
έκδοση και πληροφορίες χρήσης για το πρόγραµµα.

Για να εµφανιστεί η φόρµα περί του προγράµµατος:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται το Περί Του Προγράµµατος.
2. Εµφανίζεται η φόρµα.
3. Με κλικ οπουδήποτε στη φόρµα ή µε πάτηµα του πλήκτρου ESC κλείνει η φόρµα.



Κεφάλαιο

VI
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6 Πρόσθετα θέµατα

6.1 Πτυχία ΓΕΜ

Σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 541/1978, οι µελέτες αναλόγως του κυρίου
αντικειµένου αυτών, διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες.
2. Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες 
3. Μελέτες οικονοµικές.
4. Μελέτες κοινωνικές.
5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας.
6. Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων.
7. Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (∆ιαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
µνηµείων, αποκατάστασης - διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών και
τοπίου).
8. Στατικές µελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών
τεχνικών έργων).
9. Μελέτες µηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές.
10. Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών
έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων και κυκλοφοριακές).
11. Μελέτες λιµενικών έργων.
12. Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
13. Μελέτες υδραυλικών έργων (Εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων και
αποχετεύσεων).
14. Ενεργειακές µελέτες (Θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές).
15. Μελέτες βιοµηχανιών (Προγραµµατισµός - σχεδιασµός - λειτουργία).
16. Μελέτες τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές,
κτηµατογραφικές και τοπογραφικές).
17. Χηµικές µελέτες και έρευνες.
18. Χηµικοτεχνικές µελέτες.
19. Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες.
20. Μελέτες και έρευνες (γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές).
21. Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες.
22. Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες.
23. Μελέτες γεωργικές (Γεωργοοικονοµικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων,
γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων).
24. Μελέτες δασικές (∆ιαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική
διευθέτησης ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών
µεταφορικών εγκαταστάσεων).
25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
26. Μελέτες αλιευτικές.
27. Περιβαλλοντικές µελέτες (προεδρικό διάταγµα 256/1998).
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τύπος     24, 26

υγεία     23

υδραυλικός     46

ύδρευση     46

υδρογεωλογικός     46

υδροηλεκτρικός     46

υπηρεσία     41

υποδοµή     46

υποέργο     24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38

υπολογισµός     30, 37

υπολογιστής     11, 30

υποστήριξη     8, 16, 44

υφιστάµενος     13, 24

φάκελος     23

ΦΑΥ     23

φέρων     46

φόρτωµα     11

φορτωµένος     11

φράγµα     46

φυλλοµετρητής     44

φυτοτεχνικός     46

φωτογραµµετρικός     46

χαρτογραφικός     46

χείµαρρος     46

χειροκίνητος     30

χερσαίος     46

χηµικός     46

χηµικοτεχνικός     46

χρήση     41, 42

χρήστης     30



Ευρετήριο όρων 51

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

χωριστός     13, 37

χώρος     46

ψηφιακός     13

ώρα     19, 27

ως     13



Η σελίδα αυτή είναι επίτηδες κενή.
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