
© 2012 ΤεχνοΛογισµική

∆ηλώσεις ΙΚΑ

Version 3.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ

ΧΡΗΣΗΣ



∆ηλώσεις ΙΚΑ

ΤεχνοΛογισµική



Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή
µέρους ή του συνόλου του παρόντος σε οιοδήποτε έντυπο, µηχανικό,
ηλεκτρονικό ή ψηφιακό µέσο, περιλαµβάνοντας τη φωτοτύπηση, την
καταγραφή ή την ψηφιακή αποθήκευση χωρίς την έγγραφή άδεια του
εκδότη. Επιτρέπεται η δηµιουργία ενός (1) µη ψηφιακού αντιγράφου για ιδία
χρήση. Απαγορεύεται οιαδήποτε εµπορική εκµετάλλευση του παρόντος.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο κείµενο αυτό, αποτελούν κατοχυρωµένη
πνευµατική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους. Ο εκδότης και οι συγγραφείς δεν
αξιώνουν καµία απαίτηση από αυτά ή τους ιδιοκτήτες τους.

Παρόλο που κατά τη συγγραφή του παρόντος κατεβλήθη ιδιαίτερη και
συνεχής προσπάθεια για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της ορθότητάς
του, ο εκδότης και οι συγγραφείς δεν φέρουν καµία ευθύνη για οιεσδήποτε
παραλήψεις, λάθη ή συνέπειες που επιφέρει η χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτό. Σε καµία περίπτωση ο εκδότης και οι συγγραφείς
µπορούν να καθιστούν υπεύθυνοι για άµεση ή έµµεση ζηµία, φθορά ή
εµπορική ζηµία που προκλήθηκε άµεσα ή έµµεσα µέσω της χρήσης του
παρόντος ή του συνοδευτικού λογισµικού.
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1 Περί του προγράµµατος

1.1 Τι κάνει το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα µπορεί να διαχειρίζεται αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που αφορούν τόσο οικοδοµοτεχνικά έργα όσο και κοινές
επιχειρήσεις (εργοδοσία). Στις δυνατότητές του, εκτός από την εκτύπωση των δηλώσεων
µε τη µορφή που απαιτείται από το ΙΚΑ, υπάγεται η δηµιουργία ψηφιακών αρχείων που
µπορούν να αποσταλούν στο ΙΚΑ για υποβολή.

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)
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Pentium IV 2.0 GHz
1280x768 µε 16-bit χρώµατα
1.2 GB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
CD-Rom
Internet σύνδεση

Σε κάθε περίπτωση, για την παραγωγή των τευχών απαιτείται το πρόγραµµα
επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή 2007.
 

1.3 Τεχνική υποστήριξη

Ηλεκτρονική Υποστήριξη

Υποστήριξη µέσω Internet

24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, η ΤεχνοΛογισµική προσφέρει Τεχνική
Υποστήριξη µέσω Internet.

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...
Εξαγωγή
o Αρχείου Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης

Εκτύπωση
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 τευχών δηµοπράτησης" µε επέκταση .m43.
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\IKAForms

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

m43 (Μελέτη δηλώσεων ΙΚΑ): ∆ιαβάζονται αρχεία των εκδόσεων 2011, 2012 και
2013 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 m43 ή bck.

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
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.
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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 Εισαγωγή

2.6.1 Αρχείου αναλυτικής περιοδικής δήλωσης

Με  την  επιλογή  αυτή  εισάγονται  στο  πρόγραµµα  δεδοµένα  από  ψηφιακό  αρχείο
αναλυτικής  περιοδικής  δήλωσης  στο  ΙΚΑ.  Λόγω  της  µορφής  των  αρχείων  αυτών,  δεν
υπάρχει  πλήρης  συµβατότητα  µε  το  πρόγραµµα,  για  το  λόγο  αυτό  συνίσταται  να
ελέγχετε τα  αποτελέσµατα  του  φορτώµατος  µετά  από  κάθε  εισαγωγή.  Προαιρετικά,  τα
στοιχεία  των  εργοδοτών  και  των  εργαζοµένων  µπορούν  να  εισαχθούν  στις  βάσεις
δεδοµένων  του  προγράµµατος,  έτσι  ώστε  να  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  µετέπειτα
από το πρόγραµµα για τη σύνταξη άλλων ΑΠ∆.

Για την εισαγωγή αρχείου αναλυτικής περιοδικής δήλωσης στο πρόγραµµα:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται Αρχείου αναλυτικής περιοδικής
δήλωσης.
3. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Επιλογή µπορεί να επιλεγεί το αρχείο το οποίο θα
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εισαχθεί στο πρόγραµµα.
4. Επιλέγεται εάν τα στοιχεία των εργοδοτών που περιέχονται στο αρχείο θα
καταχωρηθούν στη βάση δεδοµένων του προγράµµατος.
5. Επιλέγεται εάν τα στοιχεία των εργαζοµένων που περιέχονται στο αρχείο θα
καταχωρηθούν στη βάση δεδοµένων του προγράµµατος.
6. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει φορτώνονται οι πληροφορίες από το αρχείο ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο, η διαδικασία ακυρώνεται.

2.7 Εξαγωγή

2.7.1 Αρχείου αναλυτικής περιοδικής δήλωσης

Με την επιλογή αυτή δηµιουργείται ένα ψηφιακό αρχείο για την υποβολή της
επιλεγµένης ΑΠ∆ στο ΙΚΑ. Το αρχείο αυτό τηρεί όλες τις απαιτήσεις της έκδοσης 1.1 των
προδιαγραφών ψηφιακών αρχείων υποβολής ΑΠ∆ του ΙΚΑ.

Το πρόγραµµα αναγνωρίζει αυτόµατα αν το αρχείο αυτό περιγράφει εργοδοτικές
εισφορές οικοδοµοτεχνικού έργου ή κοινής επιχείρισης.

Για τη δηµιουργία αρχείου αναλυτικής περιοδικής δήλωσης:

1. Επιλέγεται στη λίστα η ΑΠ∆ για την οποία θα δηµιουργηθεί το ψηφιακό αρχείο.
2. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εξαγωγή.
3. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται Αρχείου αναλυτικής περιοδικής
δήλωσης.
4. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Επιλογή µπορεί να επιλεγεί ο κατάλογος στον οποίο θα
εγγραφεί το αρχείο CLSxx, όπου xx ένας αριθµός από το 01 ως το 99, που επιλέγεται
από τη λίστα αµέσως από κάτω από το πλήκτρο Επιλογή.
5. Επιλέγεται το µέσο το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την υποβολή του αρχείου.
6. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει δηµιουργείται το αρχείο ενώ µε το πλήκτρο Άκυρο, η
διαδικασία ακυρώνεται χωρίς να δηµιουργηθεί το αρχείο.
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2.8 Εκτύπωση

Με την εντολή αυτή εκτυπώνεται η επιλεγµένη Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆) σε
τοπικό εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου ή εικονικό εκτυπωτή (όπως ο Adobe PDF Writer). 

Πατώντας Εκτύπωση παρουσιάζεται µια προεπισκόπηση της δήλωσης 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 τη λίστα µε τις ΑΠ∆ επιλέγεται η ΑΠ∆ που θα εκτυπωθεί.
2. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εκτύπωση.
3. Εµφανίζεται µια προεπισκόπηση της εκτύπωσης, όπως αυτή θα τυπωθεί.
4. Εάν επιθυµεί ο χρήστης µπορεί να εκτυπώσει τη δήλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εκτύπωση είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί το Microsoft
Word 2003 ή νεώτερο.

2.9 Εξοδος

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
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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
Τύπος δήλωσης
Εργοδότης
Οικοδοµοτεχνικό έργο
Προσθήκη δήλωσης
Προσθήκη εργαζόµενου
Ιδιότητες εγγραφής
∆ιαγραφή Εγγραφής
Επιλογές
o Γενικές προτιµήσεις

o Κελιά πίνακα

o Μπάρα εργασίας

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 Τύπος δήλωσης

Εισάγονται γενικά δεδοµένα σχετικά µε τον τύπο και τα βασικά χαρακτηριστικά της
δήλωσης ΑΠ∆.

Για την επιλογή του τύπου δήλωσης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Τύπος ∆ήλωσης.
2. Επιλέγεται αν η ΑΠ∆ αφορά οικοδοµοτεχνικό έργο ή δήλωση κοινών επιχειρήσεων.
3. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται να χαρακτηριστεί το έργο ως Ιδιωτικό ή ∆ηµόσιο.
4. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται να διευκρινιστεί αν η δήλωση είναι µηνιαία ή
τριµηνιαία. Αν είναι τριµηνιαία, ενεργοποιείται η αντίστοιχη επιλογή.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ΑΠ∆ οικοδοµοτεχνικού έργου µπορεί µεταγενέστερα να µετατραπεί σε
κοινής επιχείρησης, όχι όµως το αντίστροφο.

3.6 Εργοδότης

Εισάγονται δεδοµένα σχετικά µε τον εργοδότη. Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να
συµπληρωθούν όλα τα στοιχεία της φόρµας, καλό είναι να συµπληρώνονται για λόγους
πληρότητας. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµαίνονται µε ένα αστερίσκο στα αριστερά της
περιγραφής κάθε πεδίου.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων του εργοδότη:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Εργοδότης.
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2. Εάν έχει εισαχθεί στη βάση δεδοµένων, τότε πατώντας το πλήκτρο Από βάση
δεδοµένων, τα στοιχεία του µπορούν να εισαχθούν αυτόµατα.

3. Όνοµα ή πλήρης επωνυµία: Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι µη φυσικό
πρόσωπο, αναγράφεται η πλήρης επωνυµία όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα επίσηµα
έγγραφα π.χ. καταστατικό ΦΕΚ, κοινοπρακτικό έγγραφο, σύσταση κοινωνίας κ.λ.π.
καθώς επίσης και το έντυπο Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη ή στο έντυπο Αίτησης
Απογραφής.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο (ατοµικές επιχειρήσεις, οικίες),
ως επωνυµία αναγράφεται το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του εργοδότη. Για
πολυκατοικίες ως επωνυµία αναγράφεται "∆ιαχείριση πολυκατοικίας".
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οχήµατος (ΤΑΞΙ, φορτηγό, αυτοκίνητο, πούλµαν) και από
κοινού απασχόλησης προσωπικού, αναγράφεται σαν επωνυµία το είδος και ο αριθµός
κυκλοφορίας του οχήµατος και τα ονόµατα των συνιδιοκτητών του οχήµατος π.χ.
Φορτηγό Αυτοκίνητο ∆Χ αριθµός κυκλοφορίας ..... συνιδιοκτησίας Περή ∆ηµητρίου του
Κωνσταντίνου και Μαρή Ιωάννη του Πέτρου.

Για οικοδοµοτεχνικά έργα, όσα από αυτά έχουν απογραφεί πριν από την 01-01-2002,
στην επωνυµία του εργοδότη και στη διεύθυνση του έργου θα αναγράφονται η
Επωνυµία του Εργοδότη και η ∆ιεύθυνση του Έργου αντίστοιχα, όπως έχουν δηλωθεί
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κατά την απογραφή και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Οικοδοµοτεχνικών Έργων του
ΙΚΑ. Όσα οικοδοµοτεχνικά έργα θα απογραφούν από 01-01-2002, συµπληρώνεται η
πλήρης επωνυµία του εργοδότη ως εξής:

Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο (κύριος έργου): Επώνυµο - Όνοµα - Πατρώνυµο ή
Επωνυµία αντίστοιχα.
Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο (Εργολάβος µε αντιπαροχή): Επώνυµο - Όνοµα -
Πατρώνυµο ή επωνυµία του εργολάβου αντίστοιχα. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
εκτέλεσης ιδιωτικού οικοδοµοτεχνικού έργου µε το σύστηµα της αντιπαροχής,
αναγράφεται µόνο η επωνυµία του εργολάβου.
Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο (Εργολάβος δηµοσίου έργου): Επώνυµο - Όνοµα -
Πατρώνυµο ή επωνυµία του εργολάβου αντίστοιχα

4. Αριθµός µητρώου εργοδότη: Συµπληρώνεται ο νέος δεκαψήφιος Αριθµός
Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), που αποδόθηκε από το ΙΚΑ µετά την επεξεργασία του
εντύπου Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη ή του Εντύπου Αίτησης Απογραφής.

5. Οδός και αριθµός: Συµπληρώνεται η διεύθυνση της έδρας του Εργοδότη. Σε
περίπτωση που η διεύθυνση αφορά χωριό όπου οι οδοί δε διαθέτουν όνοµα, το πεδίο
αυτό αφήνεται κενό. Εάν υπάρχει αριθµός οδού, τότε συµπληρώνεται, αλλιώς αφήνεται
κενός.

6. Τ.Κ.: Συµπληρώνεται ο αριθµός του Ταχυδροµικού Κώδικα του Εργοδότη.

7. Πόλη: Συµπληρώνεται το Ταχυδροµικό Γραφείο της έδρας του Εργοδότη.

8. ΑΦΜ: Συµπληρώνεται ο εννιαψήφιος Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του Εργοδότη
που αποδόθηκε από τη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Για τις πολυκατοικίες δεν
συµπληρώνεται ο ΑΦΜ. Εάν ο ΑΦΜ δεν έχει συµπληρωθεί ορθά, τότε εµφανίζεται ως
κόκκινο το πεδίο του.

Για οικοδοµοτεχνικά έργα, συµπληρώνεται ο ΑΦΜ του κυρίου του έργου όταν τα εκτελεί
ο ίδιος µε αυτεπιστασία ή του εργολάβου για έργα που εκτελούνται µε αντιπαροχή ή για
δηµόσια έργα.

9. Ονοµατεπώνυµο πατρός: αυτό συµπληρώνεται µόνο όταν ο εργοδότης είναι
φυσικό πρόσωπο (βλέπε 3).

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

3.7 Οικοδοµοτεχνικό έργο

Συµπληρώνονται τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται µόνο σε ΑΠ∆ οικοδοµοτεχνικών
έργων. Η φόρµα αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν η ΑΠ∆ που δηµιουργείται αφορά κοινές
επιχειρήσεις.

Για την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν οικοδοµοτεχνικά έργα:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Οικοδοµοτεχνικό Έργο.
2. Τίτλος έργου: Συµπληρώνεται ο τίτλος - ονοµασία του έργου, όπως αναγράφεται
στους πίνακες (1), (2), (3) που συµπληρώνει ο µηχανικός, προκειµένου για ιδιωτικά
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έργα (π.χ. ανέγερση διώροφης οικοδοµής), ή όπως αναγράφεται στη σύµβαση που
υπογράφει ο ανάδοχος - εργολάβος µε την αναθέτουσα αρχή (φορέα εκτέλεσης του
έργου) προκειµένου για δηµόσια έργα (π.χ. κατασκευή νέου οδικού άξονα Θήβας -
Λιβαδειάς).
3. Αριθµός Μητρώου Οικοδοµοτεχνικού Έργου: Συµπληρώνεται ο Αριθµός
Μητρώου Οικοδοµοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ) ως εξής:

Για τα έργα που έχουν απογραφεί µέχρι 31-12-2001, θα αναγράφεται ο εννιαψήφιος
αριθµός µητρώου του οικοδοµοτεχνικού έργου. Τα τρία πρώτα ψηφία θα είναι ο
τριψήφιος κωδικός του υποκαταστήµατος όπου έχει απογραφεί το έργο και τα επόµενο
έξι ο αριθµός µητρώου του έργου.
Για τα έργα που απογράφονται από 01-01-2002 και µετά, θα αναγράφεται ο
δεκαψήφιος ΑΜΟΕ του έργου που δίδεται κατά την απογραφή.

4. Οδός και αριθµός: για όσα οικοδοµοτεχνικά έργα απογράφονται από 01-01-2002
συµπληρώνεται η διεύθυνση του έργου ως εξής:

Για Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο (Κύριος έργου) ή Εργολάβος µε αντιπαροχή, η
διεύθυνση εκτέλεσης του έργου.
Για δηµόσιο έργο που εκτελείται µε αυτεπιστασία, η διεύθυνση της ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας.
Για δηµόσιο έργο που εκτελείται µε ανάθεση σε µια ασφαλιστική περιοχή, η διεύθυνση
εκτέλεσης του έργου.
Για δηµόσιο έργο που εκτελείται µε ανάθεση ή εργολαβία και µε ενιαίο προϋπολογισµό
σε περισσότερες της µίας ασφαλιστικές περιοχές, η διεύθυνση της έδρας του
Αναδόχου.
Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά χωριό όπου οι οδοί δε διαθέτουν όνοµα, τότε τα
πεδία αυτά αφήνονται κενά.

5. Τ.Κ. και πόλη: συµπληρώνεται ο αριθµός του Ταχυδροµικού Κώδικα και το
Ταχυδροµικό Γραφείο της διεύθυνσης του έργου.
6. ∆ιακοπή εργασιών: εάν ο τύπος της δήλωσης είναι έκτακτη, τότε ενεργοποιείται η
επιλογή αυτή και επιλέγεται η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε διακοπή των εργασιών.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.8 Προσθήκη δήλωσης

Προστίθεται µια νέα δήλωση στη µελέτη.

Για να προστεθεί µια νέα δήλωση:

1. Επιλέγεται από το µενού ∆εδοµένα η επιλογή Προσθήκη δήλωσης.
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2. Εισάγεται η ονοµασία της ΑΠ∆, π.χ. "Οκτώβριος 2010". Το στοιχείο αυτό
χρησιµοποιείται από το πρόγραµµα µόνο εσωτερικά, για διευκόλυνση αναγνώρισης κάθε
εγγραφής ΑΠ∆.
3. Επιλέγεται ο τύπος της δήλωσης: κανονική, έκτακτη, συµπληρωµατική ή
επανυποβολή.
4. Στην περίπτωση που ο τύπος της δήλωσης είναι έκτακτη, απαιτείται η ηµεροµηνία
διακοπής των εργασιών για οικοδοµοτεχνικό έργο ή η ηµεροµηνία παύσης απασχόλησης
προσωπικού για κοινές επιχειρήσεις.
5. Εισάγεται ο Κωδικός και η ονοµασία του υποκαταστήµατος. Για διευκόλυνση και
επιτάχυνση της διαδικασίας, πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες, εµφανίζονται όλα
τα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ.
5.1. Επιλέγεται ένα υποκατάστηµα.
5.2. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει, κλείνει η φόρµα και το επιλεγµένο υποκατάστηµα
µεταφέρεται στην πάνω φόρµα αυτόµατα.

6. Επιλέγεται ο µήνας και το έτος για το οποίο συντάσσεται η ΑΠ∆. Στην περίπτωση
τριµηνιαίας ΑΠ∆ ο µήνας είναι ο πρώτος µήνας του τριµήνου στο οποίο αναφέρεται.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.9 Προσθήκη εργαζόµενου

Προστίθεται µια νέα εγγραφή εργαζόµενου στην επιλεγµένη ΑΠ∆. Κάθε τύπος αποδοχών
απαιτεί µια νέα εγγραφή. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση τριµηνιαίας ΑΠ∆, προστίθεται
µια εγγραφή εργαζόµενου για κάθε µήνα.
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∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς τον αριθµό των εργαζοµένων και συνδυασµό τους µε
τύπους αποδοχών που µπορούν να προστεθούν σε µια ΑΠ∆.

Για να προστεθεί ένας νέος εργαζόµενος µε συγκεκριµένο τύπο αποδοχών:

1. Επιλέγεται µια υφιστάµενη ΑΠ∆.
2. Επιλέγεται από το µενού ∆εδοµένα η επιλογή Προσθήκη εργαζόµενου. Ανάλογα
µε το αν η ΑΠ∆ αναφέρεται σε οικοδοµοτεχνικό έργο ή σε κοινές επιχειρήσεις,
εµφανίζεται µια ελαφρά διαφορετική φόρµα.

2.1. Για οικοδοµοτεχνικό έργο:

2.1.1. Επιλέγεται προαιρετικά το υποκατάστηµα ΙΚΑ εκτέλεσης του έργου στο οποίο
εργάστηκε ο εν λόγω εργαζόµενος. Το πεδίο αυτό είναι απαραίτητο µόνο για δηµόσια
οικοδοµοτεχνικά έργα που απογράφονται από 01-01-2002 και τα οποία εκτελούνται σε
περισσότερες από µία ασφαλιστικές περιοχές µε ενιαίο προϋπολογισµό. Το
υποκατάστηµα απασχόλησης δηλώνεται από τον ανάδοχο στο Υποκατάστηµα
απογραφής του έργου, είτε κατά τη συµπλήρωση της Αίτησης - ∆ήλωσης Απογραφής
Οικοδοµοτεχνικού Έργου, είτε µε το Έντυπο ∆ήλωσης Μεταβολών Οικοδοµοτεχνικού
Έργου, πριν από την έναρξη των εργασιών.
2.1.2. Αναγράφεται ο Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου (ΑΜΑ)
συµπεριλαµβανοµένων και των µηδενικών που προτάσσονται αυτού ώστε να γίνει
επταψήφιος. Τυχόν αστερίσκος και ψηφίο ελέγχου µετά τον αστερίσκο, παραλείπονται.
2.1.3. Συµπληρώνεται ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του
ασφαλισµένου, εφόσον του έχει αποδοθεί. ∆ιαφορετικά το πεδίο µπορεί να µείνει κενό.
2.1.4. Επιλέγεται η συζυγική κατάσταση (άγαµος ή έγγαµος) του ασφαλισµένου.
2.1.5. Συµπληρώνεται το πλήθος των Κυριακών που απασχολήθηκε ο ασφαλισµένος
κατά τη διάρκεια του µήνα.
2.1.6. Επιλέγεται ο κωδικός ειδικότητας πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες. Οι
βασικοί κωδικοί ειδικότητας είναι Τεχνίτης 933110, Βοηθός Τεχνίτη 933120 και Εργάτης
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933130.
2.1.7. Επιλέγεται το πακέτο κάλυψης πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες. Το
πρόγραµµα απαιτεί να έχει επιλεγεί ο κωδικός ειδικότητας, έτσι ώστε να παρουσιάσει τα
διαθέσιµα πακέτα κάλυψης για κάθε ειδικότητα. Για τους κανονικούς εργαζόµενους ο
κωδικός είναι ο 781, αλλά µπορεί να αλλάξει εάν υπάρχει κάποια ειδική περίπτωση
ασφάλισης.
2.1.8. Ειδική περίπτωση ασφάλισης: Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο ο
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης δεν είναι αυτός που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του
ασφαλισµένου. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρµογής είναι οι απασχολούµενοι
συνταξιούχοι, ασφαλισµένοι σε κάποιο κλάδο άλλου φορέα, κ.λ.π.
2.1.9. Επιλέγεται ο αριθµός τριετιών (0 έως 7) ανάλογα µε τα ηµεροµίσθια του
ασφαλισµένου:

Τριετίες Ηµεροµίσθια
0 0 - 599
1 600 - 1199
2 1200 - 1799
3 1800 - 2399
4 2400 - 2849
5 2850 - 3299
6 3300 - 3749
7 3750 και άνω

2.1.10. Συµπληρώνεται η πρώτη ηµέρα απασχόλησης και η τελευταία εντός του µήνα
στον οποίο αναφέρεται η ΑΠ∆.
2.1.11. Το πρόγραµµα µπορεί να υπολογίσει αυτόµατα τις εργάσιµες ηµέρες µε βάση
τα στοιχεία που εισήχθησαν στο 2.1.10, αλλά αν για κάποιο λόγο ο εργαζόµενος
απασχολήθηκε λιγότερες ηµέρες, τότε εισάγεται ο αριθµός τους στο πεδίο.
2.1.12. Ηµεροµίσθιο: αν µείνει κενό, τότε το πρόγραµµα υπολογίζει το ηµεροµίσθιο µε
βάση την ειδικότητα, τις τριετίες, τη χρονική στιγµή και τη συζυγική κατάσταση κάθε
εργαζοµένου. Αν εισαχθεί αριθµός, τότε το πρόγραµµα χρησιµοποιεί τον αριθµό που έχει
εισαχθεί. Εάν επιλεγεί η Απενεργοποίηση τότε οι αποδοχές του εργαζόµενου
λαµβάνονται από το πεδίο αποδοχές. Σηµειώνεται ότι οι τελικές αποδοχές του
ασφαλισµένου µπορεί να προκύψουν από συνδυασµό και των δυο, και από ηµεροµίσθιο
επί ηµέρες απασχόλησης και από τακτικές αποδοχές.
2.1.13. Επίδοµα λόγω προσαυξήσεων: εάν υπάρχει λόγος για προσαύξηση λόγω
επιδόµατος, κάντε κλικ στο πλήκτρο µε τις τρεις τελείες για να εµφανιστούν και να
επιλεγούν οι προσαυξήσεις.

2.1.14. Συµπληρώνονται οι ηµέρες απασχόλησης που αφορούν απασχόληση µόνο σε
εργασίες απολογιστικές. Όταν, δηλαδή, από τη σύµβαση ανάθεση του έργου
προβλέπεται ότι µέρος ή όλο το έργο εκτελείται απολογιστικά, οι ηµέρες απασχόλησης
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για αυτές τις εργασίες χαρακτηρίζονται ως ηµέρες απολογιστικές. Αφορά µόνο δηµόσια
έργα.
2.1.15. Επιλέγεται ο τύπος των αποδοχών.
2.1.16. Επιλέγεται η κατασκευαστική φάση προκειµένου για έργα ιδιωτικά ή η εργασία
δηµοσίου προκειµένου για έργα δηµόσια.

2.2. Για κοινές επιχειρήσεις:

2.2.1. Επιλέγεται ο κωδικός αριθµός δραστηριότητας του εργαζοµένου. Ο ΚΑ∆ δεν έχει
σχέση µε τον Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας που έχει χορηγηθεί από τη ∆ΟΥ και έχει
καταχωρηθεί στο ΕΒΣΕ ή στο έντυπο Αίτησης Απογραφής εργοδότη, αλλά ο
τετραψήφιος κωδικός δραστηριότητας που περιγράφεται στον ΟΣΥΚ. Σηµειώνεται ότι ο
αριθµός αυτός σχηµατίζεται από τα τρία πρώτα ψηφία του κωδικού αριθµού που έχει
δοθεί από τη ∆ΟΥ και προσδιορίζει την οµάδα επαγγελµατικής δραστηριότητας, και από
τέταρτο ψηφίο το οποίο χρησιµοποιείται για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους (π.χ. για
να εξειδικευτεί περισσότερο η δραστηριότητα του εργοδότη ή για λόγους που έχουν
σχέση µόνο µε την ασφάλιση του εργαζόµενου). Έτσι διακρίνονται εργοδότες:

Ανάλογα µε το µέγεθος αυτών σε βιοµηχανίες - βιοτεχνίες. Εδώ παρατηρείται συχνά
διαφορετική ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού τους κυρίως όσον αφορά
υποχρέωση καταβολής εισφορών επαγγελµατικού κινδύνου ή βαρέων επαγγελµάτων.
Ανάλογα µε την υπαγωγή του προσωπικού τους στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ή άλλου
επικουρικού ταµείου (π.χ. εµπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ποτοποιίας, κ.λ.π.)

2.2.2. Πλήρες Ωράριο: Επιλέγεται ανάλογα µε το αν ο ασφαλισµένος απασχολείται
σύµφωνα µε το προβλεπόµενο από την αντίστοιχη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
ωράριο ή όχι.
2.2.3. Όλες οι εργάσιµες: Επιλέγεται ανάλογα µε το αν ο ασφαλισµένος απασχολείται
όλες τις εργάσιµες ηµέρες του µήνα ή όχι (δηλαδή αν υπάρχει έγγραφη συµφωνία για
την απασχόληση µερικές ηµέρες το µήνα, η οποία έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση
Εργασίας).
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2.2.4. Απασχόληση από - έως: στην περίπτωση τριµηνιαίας υποβολής ΑΠ∆, ο µήνας
αλλάζει και µπορεί να πάρει τιµές για κάθε έναν από τους τρεις µήνες που καλύπτει η
ΑΠ∆.
2.2.5. Επιδότηση ασφαλισµένου (€): Συµπληρώνεται το ποσό της επιδότησης εργατικής
εισφοράς των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόµου
2837/2000. Η επιδότηση είναι ίση µε το ποσό της εισφοράς του ασφαλισµένου (6,67%)
για τον κλάδο της σύνταξης, υπολογισµένου επί του βασικού ηµεροµισθίου για τους
ηµεροµίσθιους και του βασικού µισθού για τους µισθωτούς. Την επιδότηση δικαιούνται
οι ηµεροµίσθιοι ασφαλισµένοι που αµείβονται µε βάση την Εθνική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας και οι µισθωτοί που εργάζονται µε πλήρη απασχόληση και αµείβονται µε βάση
την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Εξαιρούνται, δηλαδή, οι αµειβόµενοι
σύµφωνα µε κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
2.2.6. Επιδότηση εργοδότη: Συµπληρώνεται το ποσοστό της µείωσης της εργοδοτικής
εισφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόµου 2874/2000 (το ποσοστό
είναι σήµερα 2%). Επιδότηση δικαιούνται οι εργοδότες για το προσωπικό τους που
ασφαλίζονται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ µε απασχόληση όλες τις εργάσιµες ηµέρες
και µε πλήρες ωράριο εργασίας. Οι µηνιαίες αποδοχές κάθε εργαζόµενου δεν θα πρέπει
να υπερβαίνουν τα 600 ευρώ το µήνα και οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να
καταβάλλονται εµπρόθεσµα.

∆ε δικαιούνται επιδότηση:
Το δηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
Οι εργοδότες, για απασχολούµενους που είναι συνταξιούχοι, αµειβόµενοι µε τεκµαρτές
αποδοχές ή ασφαλισµένοι στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ κατ' εφαρµογή ειδικών
διατάξεων π.χ. οικοδόµοι, εφηµεριδοπώλες, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, µέλη οικογένειας
εργοδότη και κατ' οίκον απασχολούµενοι που ασφαλίζονται στο 50% του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, κατ' εφαρµογή του άρθρου 26 του νόµου
2639/1998.

Επίσης µπορεί εναλλακτικά να συµπληρωθεί το κελί ποσοστό (%) στην επιδότηση του
εργοδότη επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόµου 2874/2000.

Τα υπόλοιπα πεδία συµπληρώνονται όπως στην παράγραφο 2.1.

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

3.10 Αλλαγή εγγραφής

Ανάλογα µε το είδος της επιλεγµένης εγγραφής, αλλάζουν οι ιδιότητές της. Μπορεί να
επιλεγεί είτε ΑΠ∆ είτε εγγραφή εργαζόµενου.

Για την αλλαγή των ιδιοτήτων της τρέχουσας εγγραφής:

1. Επιλέγεται η εγγραφή της οποίας τα δεδοµένα θα αλλάξουν.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται Αλλαγή εγγραφής.
3. Γίνονται οι 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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3.11 ∆ιαγραφή εγγραφής

∆ιαγράφεται η τρέχουσα εγγραφή. Αν αυτή είναι ΑΠ∆, διαγράφονται επίσης όλα τα
δεδοµένα εργαζόµενων που αυτή περιλαµβάνει.

Για την διαγραφή της τρέχουσας εγγραφής:

1. Επιλέγεται η εγγραφή προς διαγραφή.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται ∆ιαγραφή εγγραφής.
3. Ζητείται επιβεβαίωση της διαγραφής.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει πραγµατοποιείται η διαγραφή.

3.12 Επιλογές

3.12.1 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.
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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.

Επίσης δίνονται οι εξής επιλογές από τις οποίες ο χρήστης µπορεί να διαλέξει αυτή που
προτιµά:

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.
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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

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. 

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

3.12.2 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



∆εδοµένα 33

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

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 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
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.

3.12.3 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.
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4 Βιβλιοθήκη

4.1 Μενού βιβλιοθήκη

Στο µενού Βιβλιοθήκη γίνεται η διαχείριση των διαφόρων δεδοµένων που είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία του προγράµµατος.  Με εξαίρεση τις δυο πρώτες βάσεις
που ο χρήστης µπορεί να αλλάζει κατά βούληση ώστε να διευκολύνεται και να
επιταχύνεται η εισαγωγή των δεδοµένων (εργοδότες και εργαζόµενοι), οι λοιπές βάσεις
δεδοµένων δεν θα πρέπει να αλλάζουν γιατί το ΑΠ∆ θα απορριφθεί από το ΙΚΑ.

Εργοδότες
Εργαζόµενοι
Πίνακας αποδοχών
Κωδικοί ΚΑ∆
Κωδικοί ειδικότητας
Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης
Παραρτήµατα ΙΚΑ

4.2 Εργοδότες

Γίνεται η διαχείριση των στοιχείων των εργοδοτών, ώστε η επαναχρησιµοποίησή τους να
γίνεται εύκολα και γρήγορα.

Για την διαχείριση των στοιχείων των εργοδοτών:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκη γίνεται κλικ στο µενού Εργοδότες.

2. Επιλέξτε Προσθήκη για την εισαγωγή των στοιχείων ενός νέου εργοδότη. Θα
εµφανιστεί η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων της εγγραφής. Συµπληρώνονται κατ'
ελάχιστον τα πεδία που έχουν αστερίσκο στα αριστερά τους, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο Εργοδότης του κεφαλαίου ∆εδοµένα:
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3. Επιλέξτε ∆ιαγραφή για την διαγραφή ενός εργοδότη.
4. Επιλέξτε Αλλαγή για να αλλάξετε τα στοιχεία ενός εργοδότη.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.3 Εργαζόµενοι

Γίνεται η διαχείριση των στοιχείων των εργαζοµένων, ώστε η επαναχρησιµοποίησή τους
να γίνεται εύκολα και γρήγορα.

Για την διαχείριση των στοιχείων των εργαζοµένων:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκη γίνεται κλικ στο µενού Εργαζόµενοι.

2. Επιλέξτε Προσθήκη για την εισαγωγή των στοιχείων ενός νέου εργαζόµενου. Θα
εµφανιστεί η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων της εγγραφής. Συµπληρώνονται κατ'
ελάχιστον τα πεδία που έχουν αστερίσκο στα αριστερά τους, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο Προσθήκη εργοζόµενου του κεφαλαίου ∆εδοµένα:
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3. Επιλέξτε ∆ιαγραφή για την διαγραφή ενός εργαζόµενου.
4. Επιλέξτε Αλλαγή για να αλλάξετε τα στοιχεία ενός εργαζόµενου.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.4 Πίνακας αποδοχών

Ο πίνακας αποδοχών σας επιτρέπει να δείτε τις προκαθορισµένες αµοιβές µη
ηµεροµίσθια για εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχνικά έργα, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του
ΙΚΑ. Τα δεδοµένα δεν µπορούν να αλλάξουν.

Για να δείτε τον πίνακα αποδοχών:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκη, επιλέγεται ο Πίνακας Αποδοχών.
2. Επιλέγεται η ηµεροµηνία εφαρµογής.
3. Επιλέγεται ο κωδικός του εργαζόµενου.
4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο, η φόρµα κλείνει.
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4.5 Κωδικοί ΚΑ∆

Ο πίνακας κωδικών δραστηριότητας σας επιτρέπει να δείτε τους προκαθορισµένους
κωδικούς µε τις περιγραφές τους για εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχνικά έργα ή σε κοινές
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον ΟΣΥΚ. Τα δεδοµένα δεν µπορούν (ούτε πρέπει) να
αλλάξουν. Ανανεώνονται περιοδικά µέσω Internet.

Για να δείτε τον πίνακα κωδικών δραστηριότητας:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκη, επιλέγονται οι Κωδικοί ΚΑ∆.
2. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο, η φόρµα κλείνει.

4.6 Κωδικοί ειδικότητας

Ο πίνακας κωδικών ειδικότητας σας επιτρέπει να δείτε τους προκαθορισµένους κωδικούς
µε τις περιγραφές τους για εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχνικά έργα ή σε κοινές
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον ΟΣΥΚ. Τα δεδοµένα δεν µπορούν (ούτε πρέπει) να
αλλάξουν. Ανανεώνονται περιοδικά µέσω Internet.

Για να δείτε τον πίνακα κωδικών ειδικότητας:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκη, επιλέγονται οι Κωδικοί ειδικότητας.
2. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο, η φόρµα κλείνει.
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4.7 Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης

Ο πίνακας κωδικών ειδικών περιπτώσεων ασφάλισης σας επιτρέπει να δείτε τις
προκαθορισµένες ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης µε τις περιγραφές τους για
εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχνικά έργα ή σε κοινές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον ΟΣΥΚ.
Τα δεδοµένα δεν µπορούν (ούτε πρέπει) να αλλάξουν. Ανανεώνονται περιοδικά µέσω
Internet.

Για να δείτε τον πίνακα κωδικών ειδικών περιπτώσεων ασφάλισης:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκη, επιλέγονται οι Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης.
2. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο, η φόρµα κλείνει.

4.8 Παραρτήµατα ΙΚΑ

Ο πίνακας παραρτηµάτων ΙΚΑ, σας επιτρέπει να δείτε τα στοιχεία όλων των
παραρτηµάτων ΙΚΑ και να προσθέσετε δικά σας παραρτήµατα (δεν συνίσταται).

Για να δείτε τα στοιχεία των παραρτηµάτων ΙΚΑ:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκη, επιλέγονται τα Παραρτήµατα ΙΚΑ.
2. Με το πλήκτρο Προσθήκη προστίθεται ένα νέο παράρτηµα ΙΚΑ.
3. Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή, το επιλεγµένο παράρτηµα ΙΚΑ που έχει προστεθεί από το
χρήστη διαγράφεται. Σηµειώνεται ότι τα παραρτήµατα του ΙΚΑ που έχουν ενσωµατωθεί
στο πρόγραµµα δεν µπορούν να διαγραφούν.
4. Με το πλήκτρο Αλλαγή, το στοιχεία του επιλεγµένου παραρτήµατος ΙΚΑ που έχει
προστεθεί από το χρήστη µπορούν να αλλάξουν. Σηµειώνεται ότι τα παραρτήµατα του
ΙΚΑ που έχουν ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα δεν µπορούν να τροποποιηθούν.
5. Με το πλήκτρο Αρχικές, διαγράφονται όλα τα παραρτήµατα του ΙΚΑ που έχουν
προστεθεί από το χρήστη.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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5 Αποτελέσµατα

5.1 Μενού αποτελέσµατα

Στο µενού Αποτελέσµατα εκτελούνται οι υπολογισµοί και παράγονται τα κείµενα. Οι
επιλογές που είναι διαθέσιµες στο χρήστη είναι οι ακόλουθες:

Εκτέλεση υπολογισµών
Τεύχος αναλυτικής περιοδικής δήλωσης

5.2 Εκτέλεση υπολογισµών

Πραγµατοποιείται η εκτέλεση των υπολογισµών και συµπληρώνονται τα αθροίσµατα.

Για την εκτέλεση των υπολογισµών:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Εκτέλεση υπολογισµών.

5.3 Τεύχος αναλυτικής περιοδικής δήλωσης

∆ηµιουργείται το Τεύχος αναλυτικής περιοδικής δήλωσης. Το τεύχος προετοιµάζεται µε
την βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003
ή 2007.

Για την δηµιουργία του Τεύχους αναλυτικής περιοδικής δήλωσης:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Τεύχος αναλυτικής
περιοδικής δήλωσης.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο και µορφοποιηµένο το τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.



Κεφάλαιο

VI
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6 Βοήθεια

6.1 Μενού βοήθεια

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

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

6.2 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.

6.3 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.
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6.4 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.

6.5 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.
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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.

6.6 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.

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.

6.7 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

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

6.8 Αγορά προϊόντων

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

6.9 ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ

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

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

6.11 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.
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