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Πρόλογος 

 
Η εφαρμογή e-Κοινόχρηστα .ΝΕΤ (για το περιβάλλον της Microsoft .NET 3.5 και 

για όλες τις εκδόσεις των Windows XP, Vista, 7, 8 και Win10) σας επιτρέπει να 

υπολογίσετε, να αποθηκεύσετε και να τυπώσετε τα κοινόχρηστα μιας 

πολυκατοικίας. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας δαπάνες 

συμπληρώνοντας μόνο τα ποσά των εκάστοτε δαπανών, κάθε μήνα. Υπάρχουν 

έτοιμες οι πιο βασικές και συνηθισμένες δαπάνες μιας πολυκατοικίας όπως τα 

έξοδα θέρμανσης, συντήρηση ανελκυστήρα, καυστήρα και άλλα, ομαδοποιημένες 

ανά κατηγορία δαπάνης. Από την έκδοση 6.2 και μετά υποστηρίζονται οι 

ανεξάρτητες δαπάνες σε κάθε πολυκατοικία. Έτσι μπορεί κανείς να βλέπει και να 

χρησιμοποιεί μόνο μερικές δαπάνες αντί για τη συνολική λίστα των δαπανών. 

 

Υποστηρίζεται επίσης η αγορά πετρελαίου θέρμανσης με υποχρεωτική συμπλήρωση 

του Α.Φ.Μ. αλλά και οι πολλαπλές εγγραφές για κάθε κατηγορία. Αν δηλαδή ο 

διαχειριστής αγοράσει περισσότερες από μια φορά πετρέλαιο στο συγκεκριμένο 

μήνα υπάρχει η δυνατότητα της ανάλυσης σε επίπεδο εγγραφής με την 

ημερομηνία της κίνησης, την αξία και την ποσότητα πετρελαίου. Υπάρχει η 

δυνατότητα εισαγωγής μιας μεμονωμένης δαπάνης αλλά και η χρήση της μαζικής 

εισαγωγής από μια οθόνη.  

 

Η εφαρμογή υποστηρίζει την αυτόνομη θέρμανση και πολλές μικτές περιπτώσεις 

όπου τα ποσά της δαπάνης επιμερίζονται με διαφορετικά ποσοστά. Επίσης διαθέτει 

μια σειρά από εκτυπώσεις για να ρυθμίζετε καλύτερα τις δαπάνες, τα κοινόχρηστα 

και τις αποδείξεις πληρωμής. 

 

Από την έκδοση 7.7.14 μπορείτε να αποθηκεύετε αυτόματα τις εκτυπώσεις σε 

μορφή pdf ή να τις στέλνετε αυτόματα στους ενοίκους με ε-μαιλ, από τον δικό 

σας εταιρικό ή απλό λογαριασμό (πχ gmail). 

 

 

 

Υποστηρίζεται επίσης η 

δυνατότητα πλήρης 

προσαρμογής των 

συγκεντρωτικών και 

αναλυτικών εκτυπώσεων των 

κοινοχρήστων (ειδοποιητήρια, 

εξοφλητικές αποδείξεις και 

κατάσταση για πολυκατοικία) 

σε προεκτυπωμένα έντυπα, 

χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια 

εκτυπώσεων. 
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Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα της οικονομοτεχνικής διαχείρισης της πολυκατοικίας 

με τη δυνατότητα εισαγωγής συνεργατών και εργασιών που έγιναν (πχ καθαρισμός 

λέβητα) αλλά και ο αντίστοιχος προγραμματισμός των εργασιών. Παράλληλα 

υποστηρίζεται και η διαχείριση των οφειλών από τους ενοίκους με τις αντίστοιχες 

εκτυπώσεις, όπως είναι η οικονομική καρτέλα του ενοικιαστή. 

 

 

 

 
Εικόνα 1. Ο υπολογισμός των κοινοχρήστων, τόσο εύκολος όσο ποτέ. 

 

 

 

 

Προσοχή! Στην έκδοση Personal μπορείτε να διαχειριστείτε πέντε μόνο 

πολυκατοικίες, καθώς προορίζεται για προσωπική χρήση. Επιπλέον δεν υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας και αλλαγής των στοιχείων της γεννήτριας εκτυπώσεων 

και μια σειράς από άλλες λειτουργίες που απευθύνονται στην επαγγελματική χρήση 

της εφαρμογής. Για όλες αυτές τις λειτουργίες θα πρέπει να προμηθευτείτε την 

πλήρη έκδοση της εφαρμογής  e-Κοινόχρηστα .ΝΕΤ. 
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1 Εισαγωγή 
 

Για να ξεκινήσετε τον υπολογισμό των κοινοχρήστων θα πρέπει πρώτα να έχετε 

εισάγει την πολυκατοικία, τα διαμερίσματά της και να έχετε επιμερίσει σωστά τα 

χιλιοστά κάθε διαμερίσματος με την δαπάνη που αντιστοιχεί. Είναι μια απαραίτητη 

διαδικασία πάνω στην οποία βασίζεται ο υπολογισμός των κοινοχρήστων. 

 

Η σωστή μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθηθεί αποτελείται από 5 βήματα και 

είναι η εξής: 

1. Δημιουργία των δαπανών 

2. Εισαγωγή της πολυκατοικίας 

3. Επιλογή δαπανών για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία 

4. Εισαγωγή των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας και σύνδεσή τους με τις 

δαπάνες (χιλιοστά διαμερίσματος ανά δαπάνη ή κατηγορία δαπανών). Αν 

υπάρχει αυτόνομη θέρμανση θα πρέπει να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα 

πεδία ei και fi (συντελεστές παραμένουσας επιφανείας και επιβάρυνσης 

ιδιοκτησίας ) 

5. Εισαγωγή ποσών δαπανών για τον συγκεκριμένο μήνα και υπολογισμός των 

κοινοχρήστων 

 

 
 

Εικόνα 2. Ο υπολογισμός των κοινοχρήστων σε απλά βήματα. 
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Δημιουργία δαπανών. Οι δαπάνες χωρίζονται σε κατηγορίες, για να μπορείτε να τις 

ομαδοποιήσετε. Οι ομάδες δαπανών χρησιμεύουν στην πιο εύκολη κατανόηση των 

κοινοχρήστων από τους ενοίκους και τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Συνήθως 

οι δαπάνες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία έχουν τα ίδια επιβάρυνση (χιλιοστά) 

στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.  

Στην εφαρμογή e-Κοινόχρηστα 2008 υπάρχουν 6 διαφορετικές κατηγορίες 

δαπανών, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

Κατηγορία Περιγραφή δαπάνης 

Α Κοινόχρηστα 

Β Ανελκυστήρας 

Γ Θέρμανση 

D Ειδικές δαπάνες 

E Συνιδιοκτησία - Έξοδα Ιδιοκτητών 

F Άλλα Έξοδα 

G Λοιπά Έξοδα 

 

Μπορείτε φυσικά να αλλάξετε την περιγραφή μιας κατηγορίας αλλά και να εισάγετε 

τη δική σας κατηγορία δαπάνης. Σε κάθε κατηγορία δαπανών υπάρχει μια σειρά 

από ομοειδείς δαπάνες όπως, για παράδειγμα,  οι δαπάνες ‘Νερό κοινόχρηστων 

χώρων’ και ‘Υλικά αναλώσιμα’ οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία ‘Κοινόχρηστα’. 

 

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την περιγραφή μιας δαπάνης, να εισάγετε μια νέα 

δαπάνη επιλέγοντας ταυτόχρονα την κατηγορία στην οποία ανήκει, αλλά και να 

διαγράψετε μια δαπάνη. Οι δαπάνες οι οποίες ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες 

συνθέτουν μια γενική λίστα και απευθύνονται σε όλες τις πολυκατοικίες.  

Καλό θα είναι πάντως να αποφύγετε τέτοιου είδους αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν 

τα κοινόχρηστα όλων των πολυκατοικιών. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να 

παραμετροποιήσετε τις δαπάνες στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. 

Μπορείτε στη συνέχεια (Αρχείο, Εισαγωγή Δαπανών πολυκατοικίας) να 

συσχετίσετε τις δαπάνες που θέλετε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Αν για 

παράδειγμα μια πολυκατοικία έχει αυτόνομη θέρμανση θα πρέπει να επιλέξετε την 

αυτόνομη θέρμανση. Αν πάλι μια πολυκατοικία δεν έχει αυτόνομη θέρμανση και 

αντ’ αυτού έχει  κανονική θέρμανση θα πρέπει να επιλέξετε την δαπάνη ‘Αγορά 

πετρελαίου θέρμανσης’. 
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Εικόνα 3. Συσχέτιση δαπανών σε μια Πολυκατοικία 

 

 

Από την έκδοση 6.1 και μετά η εφαρμογή υποστηρίζει διαφορετικές δαπάνες σε 

κάθε πολυκατοικία. Μπορείτε δηλαδή να ‘συσχετίσετε’ τις δαπάνες που χρειάζεστε 

σε μια συγκεκριμένη πολυκατοικία, αγνοώντας κάποιες άλλες που δεν θέλετε. Με 

αυτόν τον τρόπο καλύπτονται πιο εύκολα οι ειδικές ανάγκες μιας πολυκατοικίας. 

 

 

Προσοχή! 

▪ Οι κατηγορίες δαπανών δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν τις 7, διαφορετικά 

μπορεί να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι δαπάνες στη γεννήτρια 

εκτυπώσεων. 

▪ Αν διαγράψετε μια δαπάνη ή αλλάξετε την κατηγορία στην οποία ανήκει 

δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα κοινόχρηστα που έχετε ήδη 

δημιουργήσει. Θα χρειαστεί να ξαναπεράσετε τα ποσά των δαπανών και να 

υπολογίσετε εκ νέου τα κοινόχρηστα του συγκεκριμένου μήνα. 

 

Η εισαγωγή μιας νέας δαπάνης γίνεται από την επιλογή Αρχείο → Δαπάνες -

Σταθερά στοιχεία → Εισαγωγή στοιχείων 

 

 

 

Εισαγωγή πολυκατοικίας. Μόλις δημιουργήσετε τις δαπάνες που θέλετε και 

επιλέξετε την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε μια από αυτές θα πρέπει να 

ξεκινήσετε με την εισαγωγή της πολυκατοικίας και στη συνέχεια την εισαγωγή των 

διαμερισμάτων της. Στο τέλος θα εμφανιστεί μια οθόνη από όπου θα πρέπει να 

συνδέσετε τις δαπάνες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε στη συγκεκριμένη 

πολυκατοικία από τη λίστα δαπανών που έχετε προετοιμάσει. 

Στην εισαγωγή της πολυκατοικίας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα σταθερά 

στοιχεία της πολυκατοικίας, όπως είναι η διεύθυνση, τον διαχειριστή της 
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πολυκατοικίας, το Α.Φ.Μ. του διαχειριστή (ή της πολυκατοικίας αν αλλάξει πάλι ο 

νόμος) και μια σειρά από επιλογές οι οποίες ελέγχουν τον τρόπο υπολογισμού και 

εκτύπωσης των κοινοχρήστων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Μία από αυτές 

τις επιλογές αναφέρεται στην αυτόνομη θέρμανση και θα πρέπει να τσεκαριστεί αν 

η πολυκατοικία διαθέτει διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση. 

 

 

Η εισαγωγή μιας νέας πολυκατοικίας γίνεται από την επιλογή Αρχείο → 

Διαχείριση πολυκατοικίας  → Εισαγωγή στοιχείων πολυκατοικίας 

  

Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων μιας πολυκατοικίας από την 

αντίστοιχη επιλογή Αρχείο → Διαχείριση πολυκατοικίας  → Μεταβολή στοιχείων 

πολυκατοικίας 

 

Αμέσως μετά την εισαγωγή της πολυκατοικίας θα δείτε να εμφανίζεται μια νέα 

οθόνη για να μπορέσετε να εισάγετε (να συσχετίσετε) τις δαπάνες που θέλετε στη 

συγκεκριμένη πολυκατοικία. Αν αργότερα θελήσετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε 

κάποια από τις δαπάνες για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία μπορείτε να το κάνετε 

απλά και εύκολα, από την επιλογή Αρχείο → Διαχείριση Πολυκατοικίας → 

Διαχείριση δαπανών πολυκατοικίας. 

 

 

Εισαγωγή διαμερισμάτων πολυκατοικίας. Αφού δημιουργήσετε την πολυκατοικία 

που θέλετε θα πρέπει να εισάγετε τα διαμερίσματά της και να επιμερίσετε τα 

χιλιοστά κάθε δαπάνης σε κάθε ένα από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Η 

εισαγωγή των διαμερισμάτων απαιτεί αρκετά στοιχεία, όπως είναι ο κωδικός του 

διαμερίσματος, η περιγραφή του, ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης καθώς και μια 

σειρά από επιλογές οι οποίες ελέγχουν τον τρόπο υπολογισμού και εκτύπωσης των 

κοινοχρήστων του συγκεκριμένου διαμερίσματος.  

Υπάρχουν επίσης και μια σειρά από πεδία που αναφέρονται στην αυτόνομη 

θέρμανση και είναι ενεργά μόνο αν έχει δηλωθεί η πολυκατοικία ότι υποστηρίζει 

αυτόνομη θέρμανση.  

Μετά από την συμπλήρωση των σταθερών στοιχείων του διαμερίσματος θα πρέπει 

να γίνει η αντιστοίχιση με τις δαπάνες και τα χιλιοστά που αναλογούν σε κάθε 

διαμέρισμα. Η αντιστοίχιση γίνεται από την ίδια οθόνη της εισαγωγής 

διαμερίσματος, επιλέγοντας την κατηγορία δαπανών, τη συγκεκριμένη δαπάνη και 

συμπληρώνοντας το πεδίο με τα χιλιοστά. 

 

 

Η εισαγωγή ενός νέου διαμερίσματος στην πολυκατοικία γίνεται από την επιλογή 

Αρχείο → Διαμέρισμα Σταθερά στοιχεία  → Εισαγωγή στοιχείων 

διαμερίσματος, αφού έχετε πρώτα επιλέξει την πολυκατοικία που θέλετε. 

 

Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων ενός διαμερίσματος από την 

αντίστοιχη επιλογή Αρχείο → Διαμέρισμα Σταθερά στοιχεία  → Μεταβολή στοιχείων 

διαμερίσματος 
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Προσοχή! 

Ο κωδικός του διαμερίσματος είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί να αλλαχτεί καθώς 

αποτελεί κλειδί για τον υπολογισμό και την εκτύπωση των κοινοχρήστων. Για αυτό 

είναι καλό να ακολουθήσετε τον τρόπο κωδικοποίησης που υπάρχει στα 

παραδείγματα των πολυκατοικιών. 

 

 

 
 

Εικόνα 4. Κάθε πολυκατοικία αποτελείται από πολλά διαμερίσματα, κάθε ένα από 

τα οποία θα πρέπει να συνδεθεί με τις αντίστοιχες δαπάνες βάση των χιλιοστών 

που του αντιστοιχούν.  

 

 



Εγχειρίδιο χρήσης  e-Κοινόχρηστα .NET    σελ. 10  από 134 

 
Εικόνα 5. Αντιστοίχιση χιλιοστών για κάθε δαπάνη 

 

 

 
 

Εικόνα 6. Αντιστοίχιση χιλιοστών για κάθε δαπάνη. Στο διαμέρισμα Α-1, για 

παράδειγμα, μπορεί να αντιστοιχούν 300 χιλιοστά για τη ΔΕΗ κοινόχρηστων 
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χώρων ενώ στο διαμέρισμα ΗΜ-1 40 χιλιοστά (η διαφορά προκύπτει από το 

διαφορετικό εμβαδό –τμ των διαμερισμάτων). 

 

 

Αυτόνομη θέρμανση. Η αυτόνομη θέρμανση είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία δαπάνης 

καθώς ο υπολογισμός για τη συγκεκριμένης δαπάνης γίνεται με ξεχωριστό τρόπο 

ανάλογα τους συντελεστές και τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης του κάθε 

διαμερίσματος. Μπορείτε να έχετε μόνο μία δαπάνη αυτόνομης θέρμανσης η 

οποία δηλώνεται τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο στην οθόνη της εισαγωγής (ή 

μεταβολής) της δαπάνης. Αν επιλέξετε πάλι το πεδίο σε κάποια άλλη δαπάνη, η 

εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει ότι έχετε ήδη επιλέξει την αυτόνομη θέρμανση σε 

άλλη εγγραφή. 

 

 

 

 
Εικόνα 7. Αυτόνομη θέρμανση.  

 

Για να υπολογιστούν τα κοινόχρηστα θα πρέπει να εισαχθούν τα ποσά κάθε 

δαπάνης για τον συγκεκριμένο μήνα. Είναι μια απλή λειτουργία η οποία 

επαναλαμβάνεται κάθε μήνα και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 

υπολογισθούν τα κοινόχρηστα. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για την εισαγωγή των δαπανών του μήνα, τα έξοδα 

δηλαδή της πολυκατοικίας από τα οποία προκύπτουν τα κοινόχρηστα, θα 

βρείτε στο Κεφάλαιο 6. 
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2 Ξεκινώντας με την εφαρμογή e-Κοινόχρηστα 
 

Η εφαρμογή e-Κοινόχρηστα έχει δημιουργηθεί με τα πιο μοντέρνα εργαλεία 

προγραμματισμού και απαιτεί την πλατφόρμα .NET 3.5 της Microsoft. Απευθύνεται 

σε όλες τις εκδόσεις των Windows, από Windows XP έως και Win 10. 

 

Στο zip αρχείο της εφαρμογής e-Κοινόχρηστα θα βρείτε, εκτός από το πρόγραμμα 

εγκατάστασης και τα απαραίτητο υλικό υποστήριξης, και μια σειρά από χρήσιμα 

βοηθητικά προγράμματα όπως είναι το περιβάλλον .ΝΕΤ 3.5, στον κατάλογο \NET. 

 

 

 

2.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής 
 

Η εγκατάσταση της εφαρμογής στα Windows έχει τις ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος. Είναι πιθανόν να χρειαστεί να 

επανεκκινήσετε  τον υπολογιστή σας. Αυτό εξαρτάται από την έκδοση του 

περιβάλλοντος .NET το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο σε αυτόν. Η εφαρμογή e-

Κοινόχρηστα χρειάζεται την έκδοση .ΝΕΤ 3.5 και μια σειρά από βοηθητικά 

εργαλεία για την προεπισκόπηση και την διαχείριση των εκτυπώσεων.  

 

Μόλις ξεκινήσετε την εγκατάσταση στον υπολογιστή σας (setup.exe) θα δείτε να 

εμφανίζεται μια οθόνη από όπου μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση της 

εφαρμογής e-Κοινόχρηστα, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Εγκατάσταση». 

 

 

 

Εικόνα 8. Η εγκατάσταση της εφαρμογής e-Κοινόχρηστα θα ξεκινήσει κάνοντας 

κλικ στην επιλογή «Εγκατάσταση». 
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Εικόνα 9. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα ειδοποιηθείτε για τα βοηθητικά 

προγράμματα που θα απαιτηθούν, όπως είναι το περιβάλλον .ΝΕΤ 3.5  ….  

 

 

 
Εικόνα 10. …. και το βοηθητικό πρόγραμμα για την διαχείριση των εκτυπώσεων 

Crystal Reports. 

 

 

Μετά το τέλος της εγκατάστασης των βοηθητικών προγραμμάτων θα ξεκινήσει η 

εγκατάσταση της βασικής εφαρμογής. Είναι πιθανόν να σας ζητηθεί, περισσότερο 

από μια φορές, η συγκατάθεσή σας καθώς τα Windows Vista διαθέτουν ένα πιο 

«σφικτό» περιβάλλον ασφάλειας. 
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Εικόνα 11. Η εγκατάσταση της βασικής εφαρμογής θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η 

αντίστοιχη εγκατάσταση των βοηθητικών προγραμμάτων. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την διαδικασία, επαναλάβετε και 

πάλι την διαδικασία από την αρχή. Ότι έχει εγκατασταθεί με επιτυχία στον 

υπολογιστή σας δεν θα εγκατασταθεί και δεύτερη φορά. 

 

 

 

 

 

2.2 Επικοινωνία με τον χρήστη 
 

Η επικοινωνία με τον χρήστη βασίζεται σε ένα παράθυρο επιλογών, τύπου Outlook. 

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχουν οι βασικές επιλογές, αυτές που θα 

χρησιμοποιήσετε πιο συχνά. Κάνοντας κλικ σε μια επιλογή θα δείτε να εμφανίζεται 

η αντίστοιχη οθόνη στο κεντρικό τμήμα της εφαρμογής.   

Αν αφήσετε το ποντίκι για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από ένα εικονίδιο θα δείτε να 

εμφανίζεται μια λεζάντα σε κίτρινο χρώμα, η οποία περιγράφει τη συγκεκριμένη 

λειτουργία. 

 

Η εμφάνιση της αρχικής οθόνης μπορεί να αλλάξει από την επιλογή Ρυθμίσεις που 

βρίσκεται στο βασικό μενού επιλογών. Από εκεί μπορείτε να εξαφανίσετε τη 

γραμμή με τα εικονίδια, με τις αναγγελίες, στο κάτω τμήμα της οθόνης, αλλά και 

να αλλάξετε την εμφάνιση της κάθετης μπάρας σε ένα σχήμα που θυμίζει ακόμα 

περισσότερο το Outlook. 
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Εικόνα 12. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζονται οι βασικές επιλογές, 

αυτές που συνήθως χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Στο κάτω μέρος της οθόνης 

φαίνονται τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως είναι ο 

αριθμός χρηστών, η έκδοση και άλλα. 

 

 

Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής βρίσκονται στο μενού επιλογών, στο πάνω 

μέρος της οθόνης. Στην επιλογή Αρχείο βρίσκονται όλες οι λειτουργίες που θα 

εκτελέσετε μια φορά, όταν «στήνετε» την εφαρμογή και περνάτε τις δικές σας 

ιδιαιτερότητες και ανάγκες για τον υπολογισμό των κοινοχρήστων. Από την 

επιλογή Δαπάνες μπορείτε να δηλώσετε τις δαπάνες του συγκεκριμένου μήνα για 

τη συγκεκριμένη πολυκατοικία και από την επιλογή Κοινόχρηστα να υπολογίσετε 

και να δείτε τα κοινόχρηστα άλλων μηνών. 
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3 Διαχείριση Δαπανών 
 

Οι δαπάνες είναι κοινές και χρησιμοποιούνται επιλεκτικά από τις πολυκατοικίες και 

τα διαμερίσματά τους. Η σωστή δημιουργία και διαχείριση των δαπανών είναι 

σημαντικό στοιχείο για τον υπολογισμό και ιδιαίτερα για την ορθολογική εκτύπωση 

των κοινοχρήστων. Επιπλέον, τόσο οι κατηγορίες όσο και οι ίδιες οι δαπάνες, 

χρησιμοποιούνται στα προεκτυπωμένα έντυπα. 

 

 

3.1 Τύποι δαπανών 
 

Κάθε δαπάνη ανήκει σε μια κατηγορία, έτσι ώστε να μπορούν να ομαδοποιηθούν 

μεταξύ τους και να γίνει πιο κατανοητή για τον απλό ενοικιαστή η εκτύπωση των 

κοινοχρήστων.  

Οι δαπάνες, για παράδειγμα,  ‘Έξοδα ανελκυστήρα (ΔΕΗ)’ και ‘Συντήρηση 

ανελκυστήρα’ θα μπορούσαν να ανήκουν στην κατηγορία ‘Ανελκυστήρας’, έτσι 

ώστε οι ενοικιαστές να καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για έξοδα τα οποία 

αναφέρονται στο ασανσέρ. Όποιος ενοικιαστής δεν έχει τη δυνατότητα χρήσης του 

(πχ ισόγειο) δεν θα πρέπει να πληρώνει καμία δαπάνη που αντιστοιχεί σε αυτή την 

κατηγορία. Αυτό δηλώνεται πάντα στο καταστατικό της πολυκατοικίας όπου και 

αναφέρονται όλα τα άλλα χαρακτηριστικά της πολυκατοικίας για κάθε διαμέρισμα.  

 

 

 

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία δαπανών ή να αλλάξετε τα 

χαρακτηριστικά από μια ήδη υπάρχουσα. Η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας 

γίνεται από την επιλογή εισαγωγή μιας νέας δαπάνης γίνεται από την επιλογή 

Αρχείο → Τύποι Δαπανών -Σταθερά στοιχεία → Εισαγωγή στοιχείων.  

 

 

 Εικόνα 13. Δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δαπανών.  
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Προσοχή: Οι κατηγορίες δαπανών δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν τις 6, 

διαφορετικά μπορεί να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι δαπάνες στη 

γεννήτρια εκτυπώσεων. 

Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μιας σειρά τρία μόνο πεδία, τον κωδικό της 

κατηγορίας, την περιγραφή της και ένα πεδίο με σχόλια σχετικά με την κατηγορία 

δαπάνης. 

 

 

 
Εικόνα 14. Οθόνη δημιουργίας μιας νέας κατηγορίας δαπανών.  

 

Πεδία  

Κωδικός  ……….. μονοψήφιος κωδικός για να δηλώσει την κατηγορία της 

δαπάνης. Ήδη στην εφαρμογή υπάρχουν όλες οι κατηγορίες δαπανών που θα 

χρειαστεί κανείς. Αν πάλι υπάρχει μια ειδική κατηγορία που θα πρέπει να 

ακολουθήσει κανείς την ήδη υπάρχουσα σειρά, δίνοντας ένα λατινικό γράμμα μετά 

το F (πχ G).  

 

Περιγραφή  ……….. περιγραφή της συγκεκριμένης κατηγορίας (πχ 

Ανελκυστήρας). 

 

Σχόλια  ……….. Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε μια πιο αναλυτική 

περιγραφή που αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία (πχ Μηνιαία συντήρηση 

Ασανσέρ - Ανταλλακτικά). 

  

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 
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Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 

 

 

 

 

3.2 Δαπάνες 
 

Οι δαπάνες χρησιμοποιούνται από όλες τις πολυκατοικίες. Κάθε μια δαπάνη ανήκει 

σε μια κατηγορία (ομάδα) δαπανών. Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία μιας 

δαπάνης, όπως είναι η περιγραφή της και τα χαρακτηριστικά της, όπως για 

παράδειγμα αν πρόκειται για έξοδα ιδιοκτητών ή αν δεν υπολογίζεται η δαπάνη 

στην περίπτωση των κλειστών διαμερισμάτων. 

Μπορείτε να εισάγεται μια νέα δαπάνη ή να μεταβάλλετε τα στοιχεία μιας 

υπάρχουσας δαπάνης.  

 

Προσοχή! Αν χρησιμοποιείτε την γεννήτρια εκτυπώσεων δεν πρέπει να πειράξετε 

τις δαπάνες καθώς αυτές «δένουν» με την γεννήτρια εκτυπώσεων. Μια νέα 

δαπάνη ΔΕΝ θα εμφανιστεί στις εκτυπώσεις. 

 

3.2.1 Εισαγωγή Δαπανών 
 

Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία που συμβάλλουν στον σωστό 

υπολογισμό των Κοινοχρήστων. Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία 

(ομάδα) της δαπάνης στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη δαπάνη.  

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τον κωδικό της δαπάνης, ένα στοιχείο απαραίτητο για 

την διευκόλυνση της εισαγωγής των ποσών και την εκτύπωση των κοινοχρήστων. 

Στο πεδίο σχόλια περιγράφετε τη συγκεκριμένη δαπάνη, όπως για παράδειγμα 

ΕΥΔΑΠ (νερό) κοινόχρηστων χώρων.  

 

Η εισαγωγή των δαπανών γίνεται από την επιλογή Αρχείο → Δαπάνες -Σταθερά 

στοιχεία → Εισαγωγή στοιχείων.  

 

 
Εικόνα 15. Επιλογή για τη δημιουργία μιας νέας δαπάνης.  
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Εικόνα 16. Η οθόνη εισαγωγής των δαπανών 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

Πεδία  

Κατηγορίες δαπανών  ……….. Από την λίστα θα πρέπει να επιλέξετε (να 

«μπλεδίσετε») την κατηγορία όπου ανήκει η συγκεκριμένη δαπάνη. 

 

Κωδικός  ………..……….. Διψήφιος κωδικός ο οποίος δηλώνει την κατηγορία της 

δαπάνης και τον αύξοντα αριθμό. Είναι ένας μοναδικός κωδικός που 

χρησιμοποιείται στον υπολογισμό και την καλύτερη κατανόηση των κοινοχρήστων 

από τους ένοικους της πολυκατοικίας. Στην κατηγορία Θέρμανση, για παράδειγμα, 

αν θέλετε να προσθέσετε μια ακόμα δαπάνη (πχ Φυσικό αέριο) θα πρέπει να 

δώσετε τον κωδικό Γ4. Το γράμμα Γ είναι ο κωδικός της κατηγορίας Θέρμανση και 

τα Γ1, Γ2 και Γ3 χρησιμοποιούνται για τις δαπάνες Αυτόνομη θέρμανση, Αγορά 

Πετρελαίου και Συντήρηση καυστήρα αντίστοιχα. Ο επόμενος ελεύθερος αριθμός 

είναι το Γ4.   

 

Περιγραφή  ……….. περιγραφή της κατηγορίας δαπάνης όπως φαίνεται στην 

λίστα (πχ Ανελκυστήρας). Τα περιεχόμενα του πεδίου δεν μπορούν να αλλάξουν 

από τον χρήστη. 

 

Σχόλια  ……….. Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε την περιγραφή της 

συγκεκριμένης δαπάνης (πχ Συντήρηση ανελκυστήρα). 
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Κλειστό διαμέρισμα  ……….. Όταν ένα διαμέρισμα  παραμένει κλειστό (δεν υπάρχει 

ενοικιαστής) τότε η συγκεκριμένη δαπάνη μπορεί να υπολογίζεται κανονικά, να 

μην υπολογίζεται καθόλου ή να υπολογίζεται με ένα ποσοστό για το κλειστό 

διαμέρισμα. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα πρέπει να αναφέρεται στο 

καταστατικό (κανονισμό) της πολυκατοικίας. 

• Δεν υπολογίζεται η δαπάνη …. Επιλέξτε το σε περίπτωση που η δαπάνη δεν 

υπολογίζεται στα κλειστά διαμερίσματα (πχ Πετρέλαιο Θέρμανσης). 

• Υπολογίζεται η δαπάνη …. Επιλέξτε το σε περίπτωση που η δαπάνη 

υπολογίζεται στα κλειστά διαμερίσματα (πχ Συντήρηση καυστήρα). Παράλληλα 

θα πρέπει να επιλέξετε και το ποσοστό συμμετοχής. Τις περισσότερες 

περιπτώσεις το ποσοστό συμμετοχής είναι το 100%. Υπάρχουν πάλι 

περιπτώσεις όπου το ποσοστό μπορεί να είναι 50%, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει μια 

δαπάνη  για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης ο υπολογισμός των 

κοινοχρήστων θα γίνει για το μισό της δαπάνης που αναλογεί στο κλειστό 

διαμέρισμα. Το υπόλοιπο κόστος το επιμερίζονται τα υπόλοιπα διαμερίσματα 

της πολυκατοικίας.  

 

 

Φορολογική δήλωση  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν πρόκειται να 

συμπεριλαμβάνονται  οι αποδείξεις στην φορολογική δήλωση του διαχειριστή. 

Πρόκειται για ένα νέο πεδίο που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και την 

υποχρέωση να συμπληρώνεται το ΑΦΜ του διαχειριστή στις αγορές και στα 

παραστατικά αγορών (ένα νομοσχέδιο που ποτέ δεν έγινε πράξη).  

 

Έξοδα Ιδιοκτητών  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν πρόκειται για έξοδα των 

ιδιοκτητών, όπως για παράδειγμα η δαπάνη για την επισκευή της πολυκατοικίας. 

 

Ειδικές περιπτώσεις  ……….. Πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις όπου ένα 

διαμέρισμα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ημιτελές και τα κοινόχρηστα να 

χρειάζεται να υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο. Συνήθως δεν χρησιμοποιείται. 

 

Αυτόνομη θέρμανση  ……….. Αν η πολυκατοικία υποστηρίζει την αυτόνομη 

θέρμανση θα πρέπει να τσεκάρετε το αντίστοιχο πεδίο. Η αυτόνομη θέρμανση είναι 

μια ιδιαίτερη κατηγορία δαπάνης καθώς ο υπολογισμός για τη συγκεκριμένης 

δαπάνης γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο ανάλογα τους συντελεστές και τις ώρες 

λειτουργίας της θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος. Μπορείτε να έχετε μόνο μία 

δαπάνη αυτόνομης θέρμανσης η οποία δηλώνεται τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο 

στην οθόνη της εισαγωγής (ή μεταβολής) της δαπάνης. Αν επιλέξετε πάλι το πεδίο 

σε δεύτερη δαπάνη, η εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει ότι έχετε ήδη επιλέξει την 

αυτόνομη θέρμανση σε άλλη εγγραφή. 

 

Θερμιδομέτρηση  ……….. Συγκεκριμένη δαπάνη όπου η μέτρηση γίνεται βάση 

θερμίδων (πχ θέρμανση με boiler κλπ)  

 

Υπολογίζεται με μετρητή ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν η συγκεκριμένη δαπάνη 

υπολογίζεται με βάση μέτρησης και όχι χιλιοστών, όπως είναι η περίπτωση του 

φυσικού αερίου (ογκομέτρηση) και της αυτόνομης θέρμανσης.  

 

 

  

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 
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Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 

 

3.2.2 Μεταβολή Δαπανών 
 

 

Η οθόνη μεταβολής εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ήδη υπάρχουσες δαπάνες. Στο 

πάνω μέρος της υπάρχει μια επιλογή για την κατηγορία της δαπάνης. Αν επιλέξετε 

μια κατηγορία (ομάδα) δαπάνης θα εμφανιστούν μόνο οι δαπάνες που ανήκουν 

στην συγκεκριμένη κατηγορία. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη 

δαπάνη, για να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και να εκτυπώσετε τη λίστα με 

αρκετές λεπτομέρειες που θα σας χρειαστούν για να συσχετίσετε τις δαπάνες στην 

πολυκατοικία. 

 

 Εικόνα 17. Η οθόνη μεταβολής των δαπανών 

 

 

Η μεταβολή των δαπανών γίνεται από την επιλογή Αρχείο → Δαπάνες -Σταθερά 

στοιχεία → Μεταβολή στοιχείων.  
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 Εικόνα 18. Επιλέγοντας την μεταβολή των δαπανών 

 

Μόλις επιλέξετε μια δαπάνη θα εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη με τα στοιχεία της 

συγκεκριμένης δαπάνης. Η κατηγορία δαπάνης χρησιμοποιείται για να μπορούν να 

ομαδοποιηθούν μεταξύ τους και να γίνει πιο κατανοητή για τον απλό ενοικιαστή η 

εκτύπωση των κοινοχρήστων.  

Μπορείτε να αλλάξετε τα σταθερά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά μιας δαπάνης. 

Μπορείτε να αλλάξετε ακόμα και την κατηγορία (ομάδα) της δαπάνης στην οποία 

ανήκει η συγκεκριμένη δαπάνη, αν και δεν συνιστάται, επιλέγοντας την αντίστοιχη 

εγγραφή από την λίστα «κατηγορίες δαπανών». 

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό της δαπάνης, ένα στοιχείο απαραίτητο για 

την διευκόλυνση της εισαγωγής των ποσών και την εκτύπωση των κοινοχρήστων. 

Στο πεδίο σχόλια περιγράφετε τη συγκεκριμένη δαπάνη, όπως για παράδειγμα 

‘Νερό (ΕΥΔΑΠ) κοινόχρηστων χώρων’.  

 

 

 

 

 

 

Προσοχή! Αν χρησιμοποιείτε την γεννήτρια εκτυπώσεων δεν πρέπει να πειράξετε 

τις δαπάνες καθώς αυτές «δένουν» με την γεννήτρια εκτυπώσεων. Μια νέα 

δαπάνη ΔΕΝ θα εμφανιστεί στις εκτυπώσεις. 
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 Εικόνα 19. Η οθόνη μεταβολής των δαπανών 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

μεταβολής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Πεδία  

Κατηγορίες δαπανών  ……….. Από την λίστα μπορείτε να επιλέξετε (να 

«μπλεδίσετε») την κατηγορία όπου ανήκει η συγκεκριμένη δαπάνη. 

 

Κωδικός  ………..……….. Διψήφιος κωδικός ο οποίος δηλώνει την κατηγορία της 

δαπάνης και τον αύξοντα αριθμό. Είναι ένας μοναδικός κωδικός που 

χρησιμοποιείται στον υπολογισμό και την καλύτερη κατανόηση των κοινοχρήστων 

από τους ένοικους της πολυκατοικίας. Στην κατηγορία Θέρμανση, για παράδειγμα, 

αν θέλετε να προσθέσετε μια ακόμα δαπάνη (πχ Φυσικό αέριο) θα πρέπει να 

δώσετε τον κωδικό Γ4. Το γράμμα Γ είναι ο κωδικός της κατηγορίας Θέρμανση και 

τα Γ1, Γ2 και Γ3 χρησιμοποιούνται για τις δαπάνες Αυτόνομη θέρμανση, Αγορά 

Πετρελαίου και Συντήρηση καυστήρα αντίστοιχα. Ο επόμενος ελεύθερος αριθμός 

είναι το Γ4.   

 

Περιγραφή  ……….. περιγραφή της κατηγορίας δαπάνης όπως φαίνεται στην 

λίστα (πχ Ανελκυστήρας). Τα περιεχόμενα του πεδίου δεν μπορούν να αλλάξουν 

από τον χρήστη. 

 

Σχόλια  ……….. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την περιγραφή της συγκεκριμένης 

δαπάνης (πχ Συντήρηση ανελκυστήρα). 
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Κλειστό διαμέρισμα  ……….. Όταν ένα διαμέρισμα  παραμένει κλειστό (δεν υπάρχει 

ενοικιαστής) τότε η συγκεκριμένη δαπάνη μπορεί να υπολογίζεται κανονικά, να 

μην υπολογίζεται καθόλου ή να υπολογίζεται με ένα ποσοστό για το κλειστό 

διαμέρισμα. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα πρέπει να αναφέρεται στο 

καταστατικό (κανονισμό) της πολυκατοικίας. 

• Δεν υπολογίζεται η δαπάνη …. Επιλέξτε το σε περίπτωση που η δαπάνη δεν 

υπολογίζεται στα κλειστά διαμερίσματα (πχ Πετρέλαιο Θέρμανσης). 

• Υπολογίζεται η δαπάνη …. Επιλέξτε το σε περίπτωση που η δαπάνη 

υπολογίζεται στα κλειστά διαμερίσματα (πχ Συντήρηση καυστήρα). Παράλληλα 

θα πρέπει να επιλέξετε και το ποσοστό συμμετοχής. Τις περισσότερες 

περιπτώσεις το ποσοστό συμμετοχής είναι το 100%. Υπάρχουν πάλι 

περιπτώσεις όπου το ποσοστό μπορεί να είναι 50%, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει μια 

δαπάνη  για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης ο υπολογισμός των 

κοινοχρήστων θα γίνει για το μισό της δαπάνης που αναλογεί στο κλειστό 

διαμέρισμα. Το υπόλοιπο κόστος το επιμερίζονται τα υπόλοιπα διαμερίσματα 

της πολυκατοικίας.  

 

 

Φορολογική δήλωση  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν πρόκειται να 

συμπεριλαμβάνονται  οι αποδείξεις στην φορολογική δήλωση του διαχειριστή. 

Πρόκειται για ένα νέο πεδίο που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και την 

υποχρέωση να συμπληρώνεται το ΑΦΜ του διαχειριστή στις αγορές και στα 

παραστατικά αγορών(ένα νομοσχέδιο που ποτέ δεν έγινε πράξη).   

 

Έξοδα Ιδιοκτητών  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν πρόκειται για έξοδα των 

ιδιοκτητών, όπως για παράδειγμα η δαπάνη για την επισκευή της πολυκατοικίας. 

 

Ειδικές περιπτώσεις  ……….. Πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις όπου ένα 

διαμέρισμα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ημιτελές και τα κοινόχρηστα να 

χρειάζεται να υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο. Συνήθως δεν χρησιμοποιείται. 

 

Αυτόνομη θέρμανση  ……….. Αν η πολυκατοικία υποστηρίζει την αυτόνομη 

θέρμανση θα πρέπει να τσεκάρετε το αντίστοιχο πεδίο. Η αυτόνομη θέρμανση είναι 

μια ιδιαίτερη κατηγορία δαπάνης καθώς ο υπολογισμός για τη συγκεκριμένης 

δαπάνης γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο ανάλογα τους συντελεστές και τις ώρες 

λειτουργίας της θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος. Μπορείτε να έχετε μόνο μία 

δαπάνη αυτόνομης θέρμανσης η οποία δηλώνεται τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο 

στην οθόνη της εισαγωγής (ή μεταβολής) της δαπάνης. Αν επιλέξετε πάλι το πεδίο 

σε δεύτερη δαπάνη, η εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει ότι έχετε ήδη επιλέξει την 

αυτόνομη θέρμανση σε άλλη εγγραφή. 

Ποσοστό συμμετοχής ….. Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνετε το ποσοστό 

υποχρεωτικής συμμετοχής στην δαπάνη αυτόνομης θέρμανσης. 

Χρησιμοποιείται για περιπτώσεις όπου (βάση του καταστατικού της 

πολυκατοικίας) ένα ποσοστό πχ 15% κατανέμεται με βάση τα χιλιοστά των 

διαμερισμάτων και το υπόλοιπο με βάση τον τύπο της αυτόνομης 

θέρμανσης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα πρέπει να συμπληρώσετε το 

πεδίο με τον αριθμό 85 (100% - 15%). Σε διαφορετική περίπτωση (που 

είναι και το πιο σύνηθες)  αφήστε το 0. 

 

Θερμιδομέτρηση  ……….. Συγκεκριμένη δαπάνη όπου η μέτρηση γίνεται βάση 

θερμίδων (πχ θέρμανση με boiler κλπ)  

 

Υπολογίζεται με μετρητή ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν η συγκεκριμένη δαπάνη 

υπολογίζεται με βάση μέτρησης και όχι χιλιοστών, όπως είναι η περίπτωση του 

φυσικού αερίου (ογκομέτρηση) και της αυτόνομης θέρμανσης.  
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Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή! Αν χρησιμοποιείτε την γεννήτρια εκτυπώσεων δεν πρέπει να πειράξετε 

τις δαπάνες καθώς αυτές «δένουν» με την γεννήτρια εκτυπώσεων. Μια νέα 

δαπάνη ΔΕΝ θα εμφανιστεί στις εκτυπώσεις. 
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4 Αυτόνομη Θέρμανση 
 

4.1 Γενικές αρχές  
 

Η αυτόνομη θέρμανση είναι μια ειδική περίπτωση δαπάνης όπου ο υπολογισμός 

δεν γίνεται βάση του επιμερισμού των χιλιοστών αλλά βάση μιας ειδικής εξίσωσης. 

Αυτό που πρακτικά σημαίνει είναι ότι το συγκεκριμένο διαμέρισμα επιβαρύνεται με 

τις ώρες λειτουργίες του καυστήρα και το πετρέλαιο που καίει. 

 

Μπορείτε να έχετε μόνο μία δαπάνη αυτόνομης θέρμανσης η οποία δηλώνεται 

τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο στην οθόνη της εισαγωγής (ή μεταβολής) της 

δαπάνης. Αν επιλέξετε πάλι το πεδίο σε δεύτερη δαπάνη, η εφαρμογή θα σας 

ειδοποιήσει ότι έχετε ήδη επιλέξει την αυτόνομη θέρμανση σε άλλη εγγραφή. 

 

 Εικόνα 20. Επιλέγοντας την δαπάνη Αυτόνομης Θέρμανσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εγχειρίδιο χρήσης  e-Κοινόχρηστα .NET    σελ. 27  από 134 

 

Το σύστημα θα εμφανίσει μια επεξηγηματική οθόνη με τον τύπο υπολογισμού της 

αυτόνομης θέρμανσης, ο οποίος αναλύεται πιο κάτω 

 

 
Εικόνα 21. Η επεξηγηματική οθόνη με τον τύπο υπολογισμού της αυτόνομης 

θέρμανσης 

 

 

 

 

4.2 Τρόπος υπολογισμού 
 

Για να υπολογίσουμε το ποσοστό συμμετοχής (στο πετρέλαιο) κάθε διαμερίσματος 

εφαρμόζουμε την εξίσωση δαπανών που είναι η ακόλουθη: 

 

Π (%) = [fi x εi + (1 - Σ(fi x εi) x (εi x ωi)/(Σ (εi x ωi))] x 100. 

 

Όπου:  

Π (%) είναι το ποσοστό συμμετοχής του διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης 

(φυσικά μόνο στο πετρέλαιο). 

 

Τα  fi και εi  είναι σταθεροί συντελεστές που βρίσκονται στον πίνακα κατανομής 

δαπανών που συνέταξε ο μηχανικός για την οικοδομή. Είναι συντελεστές που 

υπολογίζονται μαθηματικά και πρακτικά δεν σημαίνουν τίποτε. Είναι δηλαδή 

ενδιάμεσα στάδια του υπολογισμού, χωρίς να σημαίνουν κάτι από μόνοι τους.  

 

Το ωi είναι η ένδειξη του ωρομετρητή (σε ώρες) για το διαμέρισμα i.  

 

 

Το fi λέγεται συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας και βγαίνει από 

την πράξη: 

 

fi = ω - ( x + y + z ) 
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Όπου: 

 

Συντελεστής ω 

 

1) Για κτήρια με θερμομόνωση σύμφωνα με τον κανονισμό 

 

• ω=0.55 για ρετιρέ και διαμερίσματα πάνω από πιλοτές 

 

• ω=0.60 για τα υπόγεια και ημιυπόγεια 

 

• ω=0.65 για ενδιάμεσα διαμερίσματα 

 

2) Για κτίρια χωρίς θερμομόνωση σύμφωνα με τον κανονισμό 

 

• ω=ο.45 για ρετιρέ και διαμερίσματα πάνω από πιλοτές  

 

• ω=0.50 για διαμερίσματα σε υπόγειο και ημιυπόγειο 

 

• ω=0.55 για ενδιάμεσα διαμερίσματα 

 

 

Συντελεστής x 

 

• χ=0 αν οι κεντρικές σωληνώσεις για περισσότερα από τα 2/3 των σωμάτων 

της ιδιοκτησίας διέρχονται μέσα από την ιδιοκτησία. 

 

• x=0.06 αν οι κεντρικές  σωληνώσεις λιγότερο από το 1/3 των σωμάτων 

διέρχονται μέσα από την ιδιοκτησία, ή αν οι κεντρικές σωληνώσεις 

θέρμανσης διέρχονται από κοινόχρηστους χώρους  (πλειοψηφία των 

οικοδομών με σύγχρονη κατασκευή)   

 

• x=0.03 για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

 

 

Συντελεστής y  

 

Το y εξαρτάται από το εμβαδόν του διαμερίσματος και είναι:  

• y=0 για εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο από 110m2  

• y=0.04 για εμβαδόν από 75m2 μέχρι 109.99m2  

• y=0.08 για εμβαδόν από 40m2 μέχρι 74.99m2  

• y=0.12 για εμβαδόν μικρότερο από 40m2 

 

  

 

Συντελεστής z  

 

Το z εξαρτάται από τον παράγοντα σf= Fεξi / Fπαρi όπου : 

 

Fεξi = ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας ΧΩΡΙΣ την οροφή και το 

δάπεδο.  

Fπαρi = ΣΥΝΟΛΙΚΗ παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας ΧΩΡΙΣ την οροφή και 

το δάπεδο.  
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Αν  

σf <= 0.20 τότε z = 0.00  

0.20 < σf <= 0.35 τότε z = 0.05  

0.35 < σf <= 0.50 τότε z = 0.10  

0.50 < σf <= 0.65 τότε z = 0.15  

σf > 0.65 τότε z = 0.20    

    

  

 

 

 

 

4.3 Παραδείγματα υπολογισμού 
      

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο (εύρεση fi)  

  

Έστω λοιπόν ότι έχουμε μία οικοδομή κάτοψης 10x12m (εμβαδόν κάτοψης 

120m2) με τέσσερα διαμερίσματα. Η  οικοδομή έχει θερμομονωθεί σύμφωνα με 

τον κανονισμό θερμομόνωσης (πάντα το υποθέτουμε σε καινούριες οικοδομές) και 

ότι οι κεντρικές σωληνώσεις διέρχονται από τον διάδρομο της οικοδομής. Η 

οικοδομή του παραδείγματός μας έστω ότι έχει: 

 

Ένα διαμέρισμα στο ισόγειο (Δ1)(όχι πυλωτής) (120m2, συνολική παράπλευρη 

επιφάνεια = (10 + 12 + 10 + 12) x (ύψος = π.χ. 3m) = 132m2 και έστω ότι τα 

100m2 είναι εξωτερική επιφάνεια, δηλαδή μόνο τα 32m2 παράπλευρης επιφάνειας 

χωρίζουν την ιδιοκτησία από εσωτερικό χώρο) 

 

Δύο διαμερίσματα στον 1ο, Δ2 και Δ3 με 60 + 60 m2 με έστω 80m2 συνολική 

παράπλευρη επιφάνεια το καθένα και 45m2 εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια και 

ένα διαμέρισμα στον 2ο  Δ4 - 120m2 με συνολική παράπλευρη 132m2 και 

εξωτερική παράπλευρη 100m2 με τα εμβαδά να είναι μικτά. 

 

τότε θα έχουμε τους ακόλουθους συντελεστές: 

 

διαμέρισμα Δ1:  

• ω = 0.60  

• x = 0.06  

• y = 0  

• σf = 100/132 = 0.7575 --> z = 0.20 και συνεπώς  

• fi = ω - ( x + y + z ) = 0.60 - ( 0.06 + 0 + 0.20) = 0.34 

 

διαμέρισμα Δ2:  

• ω = 0.65  

• x = 0.06  

• y = 0.08  

• σf = 45/80 = 0.5625 --> z = 0.15 και συνεπώς  

• fi = ω - ( x + y + z ) = 0.65 - ( 0.06 + 0.08 + 0.15) = 0.36 

 

διαμέρισμα Δ3:  

• ω = 0.65  

• x = 0.06  
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• y = 0.08  

• σf = 45/80 = 0.5625 --> z = 0.15 και συνεπώς  

• fi = ω - ( x + y + z ) = 0.65 - ( 0.06 + 0.08 + 0.15) = 0.36 

 

διαμέρισμα Δ4:  

• ω = 0.55  

• x = 0.06  

• y = 0.0  

• σf = 100/132 = 0.7575 --> z = 0.20 και συνεπώς  

• fi = ω - ( x + y + z ) = 0.55 - ( 0.06 + 0 + 0.20) = 0.29  

  

 

Ο εi  λέγεται συντελεστής επιβάρυνσης ιδιοκτησίας, και υπολογίζεται από την 

εξίσωση:  

 

εi = Qi / ΣQi 

 

Όπου Qi οι απώλειες του διαμερίσματος i και ΣQi οι συνολικές απώλειες της 

οικοδομής. (το Σ στα μαθηματικά σημαίνει σύνολο - άθροισμα). 

  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο (εύρεση εi) 

  

 

 Στα παραπάνω τέσσερα διαμερίσματα αν π.χ. έχουμε απώλειες Δ1=18.000 kcal/h, 

Δ2=9.000 kcal/h, Δ3=9.000 kcal/h, Δ4=22.000 kcal/h τότε το ΣQi είναι 58.000 

kcal/h και τα εi θα είναι Δ1=0.3103, Δ2=0.1552, Δ3=0.1552 και Δ4=0.3793  

 

Σημ. θα πρέπει πάντα να στρογγυλεύονται τα νούμερα στο τελευταίο δεκαδικό 

ώστε να δίνουν άθροισμα ΑΚΡΙΒΩΣ 1.0000      

     

 

Έχουμε λοιπόν ανακεφαλαιώνοντας τα παρακάτω μεγέθη για κάθε διαμέρισμα (Δ1 

– Δ4) 

  

Δ1 

 

• fi=0.34 

 

• εi=0.3103 

 

• ωi=10(π.χ) 

 

• fi x εi=0.1055 

 

• εi x ωi=3.103 

    

Δ2  

 

• fi=0.36 

 

• εi=0.1552 

 

• ωi=10(π.χ) 

 

• fi x εi=0.0559 
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• εi x ωi=1.552 

    

Δ3  

 

• fi=0.36 

 

• εi=0.1552 

 

• ωi=10(π.χ) 

 

• fi x εi=0.0559 

 

• εi x ωi=1.552 

    

Δ4  

 

• fi=0.29 

 

• εi=0.3793 

 

• ωi=10(π.χ) 

 

• fi x εi=0.11 

 

• εi x ωi=3.793 

  

 

   Το άθροισμα των fi x εi των τεσσάρων διαμερισμάτων είναι 0,3273 και 

επομένως: 

 

1 - Σ(fi x εi)=1-0,3273=0.6727 

 

Σ (εi x ωi)=3.103+1.552+1.552+3.793=10  

     

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο (εφαρμογή του τύπου) 

 

Εφαρμόζοντας τον τύπο βρίσκουμε:  

  

 

   Ποσοστό συμμετοχής για Δ1 

 

• Π (%) = [fi x εi + (1 - Σ(fi x εi) x (εi x ωi)/(Σ (εi x ωi))] x 100. 

 

• Π (%) = [0.1055+(0.6727 x 3.103/10)] x 100 

 

• Π (%) =(0.1055+0.2087) x 100 

 

• Π (%) =31,42     

 

Ποσοστό συμμετοχής για Δ2 και Δ3 

 

• Π (%) =[0.0559+(0.6727 x 1.552/10)] x 100 

 

• Π (%) =(0.0559+0.1044) x 100 

 

• Π (%) =16.03 
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Ποσοστό συμμετοχής για Δ4 

 

• Π (%) =[0.11+(0.6727 x 3.793/10)] x 100 

 

• Π (%) =(0.11+0.2552) x 100 

 

• Π (%) =36.52  

     

 

 

 

 

4.4 Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις 
 

 

Στην πρώτη εξίσωση   

 

Π (%) = [fi x εi + (1 - Σ(fi x εi) x (εi x ωi)/(Σ (εi x ωi))] x 100) 

 

υπάρχει ένα μέρος σταθερό ανεξάρτητο από την ένδειξη των ωρομετρητών. Είναι 

το 1ο τμήμα της εξίσωσης fi x εi. Το τμήμα αυτό εξαρτάται από τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του διαμερίσματος (εμβαδόν, παράπλευρες επιφάνειες, απώλειες 

κ.λ.π.). 

 

Εκτός του σταθερού, υπάρχει και το 2ο τμήμα της εξίσωσης, το κλάσμα (εi x 

ωι)/Σ(εi x ωi) το οποίο λαμβάνει υπ' όψη τις ενδείξεις των ωρομετρητών. 

 

Στον υπολογισμό των ποσοστών συμμετοχής (στο πετρέλαιο) λοιπόν συμμετέχει 

και το σταθερό και το μεταβλητό μέρος. Δεν ισχύει το ίδιο για τα έκτακτα έξοδα 

(δαπάνες συντήρησης κ.λ.π.) τα οποία υπολογίζονται βάσει ΜΟΝΟ του σταθερού 

μέρους  fi x εi . 

 

Αυτό που θα πρέπει να προσέξει κανείς, είναι ότι τα Qi κ.λ.π. είναι οι ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

στα διαμερίσματα  και ΟΧΙ τα εγκατεστημένα σώματα.   

Είναι άδικο να μπαίνουν στον πίνακα σαν παράμετροι οι απώλειες του κτιρίου και 

όχι τα εγκατεστημένα σώματα, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι όποιος βάλει 

μεγαλύτερα σώματα στο σπίτι του "κλέβει" τους άλλους νόμιμα, αλλά δυστυχώς 

αυτός είναι ο νόμος και έτσι είναι νόμιμος ο υπολογισμός κατανομής δαπανών. 

 

Κάποιοι υπολογίζουν τον πίνακα με εγκατεστημένα σώματα, αλλά μπορεί κάποιος 

ιδιοκτήτης να προσβάλει τον πίνακα αυτόν, με συνέπεια μπερδέματα μεταξύ των 

ενοίκων και σκοτούρες για τον μηχανικό. 

 

Επίσης, το ποσοστό 30% (πάγιο) είναι επίσης λανθασμένο. Το ποσοστό αυτό 

διαφέρει από οικοδομή σε οικοδομή και ισούται με Σ(fi x εi) και όχι με 30%.  

Το ποσοστό αυτό δηλαδή, είναι το σταθερό μέρος της εξίσωσης και όχι κάποιο 

σταθερό ποσοστό όπως το 30%  

 

Όπως καταλαβαίνετε η σύνταξη ενός πίνακα και ο υπολογισμός των διαφόρων 

μεγεθών δεν είναι κάτι απλό αλλά απαιτείται η παρουσία μηχανολόγου μηχανικού. 

 

Άρα λοιπόν, πηγαίνετε σε έναν μηχανολόγο να σας κάνει έναν σωστό πίνακα 

κατανομής, γιατί η πράξη έχει αποδείξει ότι οι ιδιοκτήτες ΔΕΝ μπορούν να τα 

βρουν μεταξύ τους, και εάν δεν υπάρχει πίνακας σφραγισμένος από μηχανικό, 
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πάντα θα υπάρχουν διαφωνίες , υποψίες κακίες κ.λ.π. μεταξύ των ενοίκων. Μόνο 

ένας σωστά συνταγμένος και σφραγισμένος πίνακας έχει ισχύ αν τα πράγματα 

αγριέψουν και οι ιδιοκτήτες φθάσουν ίσως μέχρι και το δικαστήριο.  

 

 

 

 

 

4.5 Θερμιδομέτρηση 
 

Η αυτόνομη θέρμανση με βάση τη θερμιδομέτρηση  είναι μια ειδική περίπτωση 

δαπάνης όπου ο υπολογισμός δεν γίνεται βάση του επιμερισμού των χιλιοστών 

αλλά βάση μιας ειδικής εξίσωσης.  

 

Αυτό που πρακτικά σημαίνει είναι ότι το συγκεκριμένο διαμέρισμα επιβαρύνεται με 

τις ώρες λειτουργίες του καυστήρα και το πετρέλαιο που καίει. 

 

Μπορείτε να έχετε μόνο μία δαπάνη αυτόνομης θέρμανσης με θερμιδομέτρηση  η 

οποία δηλώνεται στις Ειδικές Δαπάνες (Ε) κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πεδίο 

Θερμιδομέτρηση. 

 

Ο υπολογισμός της θερμιδομέτρησης  γίνεται με βάση  τον τύπο  
 
 
 

Ποσόν =  Συνολικό Ποσόν x  (fi x ei) + ( (Mi/ΣMi) x (1-Σ(fi x ei) ) 

 
Όπου: 
Ποσόν = Ποσόν Οφειλής Διαμερίσματος σε ευρώ 
Συνολικό Ποσόν = Συνολικό Ποσόν Πετρελαίου πολυκατοικίας σε 
ευρώ    
Mi = Μέτρηση θερμίδων για το διαμέρισμα 
ΣMi = Σύνολο θερμίδων για την πολυκατοικία 
 
 
 

 

 (  fi x ei   +  ( Mi χ    1 - Σ(fi x ei)  )  ) χ   Συνολικό Ποσόν Πετρελαίου σε ευρώ  = Ποσόν Οφειλής Διαμερίσματος σε ευρώ 

  ΣΜi         
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Εικόνα 21α. Η οθόνη με τον τύπο υπολογισμού της αυτόνομης θέρμανσης όπου 

μπορεί κανείς να επιλέξει την Θερμιδομέτρηση κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πεδίο. 
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5 Διαχείριση Πολυκατοικίας 
 

 

Μια πολυκατοικία μπορεί να διαθέτει ένα ή περισσότερα διαμερίσματα. Ωστόσο 

υπάρχει μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται σε ολόκληρη την 

πολυκατοικία. Αυτά ανήκουν σε δύο κατηγορίες, στα σταθερά στοιχεία και στα 

χαρακτηριστικά. Τα σταθερά στοιχεία, όπως είναι η διεύθυνση της πολυκατοικίας, 

χρησιμοποιούνται κυρίως στην εκτύπωση των κοινοχρήστων. Τα χαρακτηριστικά, 

όπως για παράδειγμα η ύπαρξη αυτόνομης θέρμανσης, αναφέρονται σε ιδιαίτερες 

λειτουργίες της πολυκατοικίας και χρησιμοποιούνται για την διαχείριση και τον 

υπολογισμό των κοινοχρήστων. Διαφορετικά υπολογίζονται τα κοινόχρηστα όταν 

υπάρχει αυτόνομη θέρμανση και διαφορετικά όταν δεν υπάρχει. 

 

Μπορείτε να εισάγεται μια νέα πολυκατοικία ή να μεταβάλλετε τα στοιχεία μιας 

υπάρχουσας πολυκατοικίας.  

 

 

 

5.1 Εισαγωγή Πολυκατοικίας 
 

 

Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία που συμβάλλουν στον σωστό 

υπολογισμό και την εκτύπωση των Κοινοχρήστων. Πρώτα θα πρέπει να εισάγετε τα 

σταθερά στοιχεία, όπως είναι η διεύθυνση, η περιοχή και ο διαχειριστής της 

πολυκατοικίας και στη συνέχεια να εισάγετε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή. 

 

Η εισαγωγή των στοιχείων μιας πολυκατοικίας γίνεται από την επιλογή Αρχείο → 

Διαχείριση Πολυκατοικίας  → Εισαγωγή Στοιχείων Πολυκατοικίας.  

 

 

Εικόνα 22. Επιλέγοντας την εισαγωγή των στοιχείων μιας πολυκατοικίας 
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Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Εικόνα 23. Η οθόνη για την εισαγωγή των στοιχείων μιας πολυκατοικίας 

 

 

Πεδία  

Διεύθυνση  ……….. Η διεύθυνση της πολυκατοικίας. 

 

Περιοχή  ……….. Η περιοχή όπου βρίσκεται η πολυκατοικία. 

  

Πόλη   ……….. Η πόλη όπου βρίσκεται η πολυκατοικία. 

  

Τηλέφωνο  ……….. Το τηλέφωνο του διαχειριστή της πολυκατοικίας. 

  

Fax   ……….. Το φαξ (αν υπάρχει) του διαχειριστή της πολυκατοικίας. 

  

Διαχειριστής  ……….. Το όνομα-επώνυμο του διαχειριστή της πολυκατοικίας. 

  

Διαμέρισμα Διαχειριστή  ……….. Το διαμέρισμα του διαχειριστή της 

πολυκατοικίας. 
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Α.Φ.Μ.  ……….. Το Α.Φ.Μ. του διαχειριστή της πολυκατοικίας (ή το Α.Φ.Μ. 

της ίδια της πολυκατοικίας αν ολοκληρωθεί η τροπολογία για το πετρέλαιο 

θέρμανσης). 

 

Εκτύπωση μέσω ρυθμίσεων  ……….. Αν τσεκάρετε το πεδίο τότε οι συγκεντρωτικές 

και οι αναλυτικές εκτυπώσεις θα γίνουν με βάση τη γεννήτρια εκτυπώσεων. 

Διαφορετικά οι εκτυπώσεις θα γίνουν σε χαρτί Α4, όπως είναι η προεπιλογή της 

εφαρμογής. 

 

Αναλυτικές κινήσεις δαπανών ………..Αν τσεκάρετε το πεδίο θα μπορέσετε να 

εισάγετε και να διαχειριστείτε αναλυτικές κινήσεις δαπανών. Είναι οι κινήσεις όπου 

μια δαπάνη μπορεί να αποτελείται από πολλές εγγραφές. Ένα παράδειγμα είναι η  

δαπάνη θέρμανσης. Όταν μια πολυκατοικία παραγγείλει πετρέλαιο περισσότερες 

φορές στη διάρκεια ενός μήνα (πχ 1000 ευρώ στις 10/2 και άλλα 1200 ευρώ στις 

24/2) τότε μπορεί να εισάγετε τις δαπάνες είτε συγκεντρωτικά (2200 ευρώ 

συμπληρώνοντας παράλληλα στην περιγραφή του παραστατικού ότι πρόκειται για 

δύο παραστατικά) είτε αναλυτικά, εισάγοντας κάθε μια ξεχωριστά. Η δεύτερη 

περίπτωση απαιτεί να είναι τσεκαρισμένο το πεδίο ‘Αναλυτικές κινήσεις δαπανών’. 

 

Έλεγχος χιλιοστών  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να γίνεται έλεγχος για 

τα χιλιοστά των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Ο έλεγχος δίνει σωστό 

αποτέλεσμα αν το σύνολο των χιλιοστών είναι 1000 και εμφανίζει ένα μήνυμα 

λάθους αν το σύνολο των χιλιοστών είναι διαφορετικό από 1000. 

Μόλις τσεκάρετε το πεδίο θα δείτε να εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τις εξής επιλογές 

‘Έλεγχος σε ομάδα δαπάνης  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να 

περιορίσετε τον έλεγχο μόνο σε επίπεδο ομάδας (τύπου) δαπάνης (δηλαδή 

ο τύπος Α Κοινόχρηστα, Β Ανελκυστήρας κοκ). 

‘Έλεγχος σε κάθε δαπάνη  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να 

ελέγξετε την ορθότητα των χιλιοστών σε κάθε δαπάνη και όχι μόνο στις 

ομάδες δαπανών. Αυτή είναι και η προεπιλεγμένη τιμή.  

 

Αυτόνομη θέρμανση  ……….. Αν η πολυκατοικία υποστηρίζει την αυτόνομη 

θέρμανση θα πρέπει να τσεκάρετε το αντίστοιχο πεδίο. Η αυτόνομη θέρμανση είναι 

μια ιδιαίτερη κατηγορία δαπάνης καθώς ο υπολογισμός για τη συγκεκριμένης 

δαπάνης γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο ανάλογα τους συντελεστές και τις ώρες 

λειτουργίας της θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος.  

 

 

 

Νέα πεδία έκδοσης 7.7.14 

Ειδοποίηση με εμαιλ  ……….. Αν θέλετε τα ειδοποιητήρια της πολυκατοικίας να 

αποστέλλονται  αυτόματα με εμαιλ στους παραλήπτες (σε όποιους ενοικιαστές 

έχουν συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο) θα πρέπει να τσεκάρετε το αντίστοιχο 

πεδίο.  

 

 

Εκτύπωση σε pdf μορφή  ……….. Αν θέλετε τα ειδοποιητήρια της πολυκατοικίας 

να εκτυπώνονται  αυτόματα σε μορφή pdf θα πρέπει να τσεκάρετε το αντίστοιχο 

πεδίο. Η επιλογή της θέσης στον δίσκο γίνεται από την οθόνη Ρυθμίσεων 

(Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις εφαρμογής) και η προεπιλογή είναι «c:\nextech\». 
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Εικόνα 24. Η οθόνη για την εισαγωγή των στοιχείων μιας πολυκατοικίας από όπου 

γίνεται η επιλογή του τρόπου υπολογισμού της αυτόνομης θέρμανσης (πρόκειται 

για μια ιδιαίτερη κατηγορία δαπάνης) 

 

Μόλις τσεκάρετε το πεδίο θα δείτε να εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τις εξής επιλογές 

Πάγια δαπάνη  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν υπάρχει μια πάγια 

δαπάνη στην περίπτωση της αυτόνομης θέρμανσης. Όταν δηλαδή το 

καταστατικό της πολυκατοικίας αναφέρει ότι ένα ποσό πληρώνεται από 

όλους ισόποσα, σε μορφή πάγιας δαπάνης.  

Βάση χιλιοστών  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν ο υπολογισμός της 

δαπάνης για την αυτόνομη θέρμανση γίνεται βάση χιλιοστών. 

Βάση τύπου αυτ.  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν ο υπολογισμός της 

δαπάνης για την αυτόνομη θέρμανση γίνεται βάση του αντίστοιχου τύπου, 

που είναι και η προκαθορισμένη επιλογή. 

Βάση τύπου αυτ. B’  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν ο υπολογισμός της 

δαπάνης για την αυτόνομη θέρμανση γίνεται βάση του αντίστοιχου τύπου, 

που είναι και η προκαθορισμένη επιλογή. 

Βάση τύπου χιλιοστών ………..Τσεκάρετε το πεδίο όταν ο υπολογισμός της 

δαπάνης για την αυτόνομη θέρμανση γίνεται βάση χιλιοστών, 

χρησιμοποιώντας το τύπο ωρομέτρησης Κ=Π*Χδ*Ωδ/ΣΧδ*Ωδ, όπου 
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Κ=κόστος διαμερίσματος, Π=κόστος πετρελαίου, Χδ=Χιλιοστά 

διαμερίσματος, Ωδ=Ώρες διαμερίσματος. 

 

  

Προσοχή! Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων αυτόνομης θέρμανσης (Α’ και Β’)  

είναι ο συντελεστής ei. Αν το ei των διαμερισμάτων είναι < 0,01 τότε επιλέξτε τον 

τύπο Β’. Αν το ei των διαμερισμάτων είναι < 0,01 τότε επιλέξτε τον πρώτο τύπο. 

Το αποτέλεσμα θα είναι ότι στον πρώτο τύπο τα κλειστά διαμερίσματα (αυτά με 

μηδενική κατανάλωση) δεν θα επιβαρυνθούν με κάποιο ποσό. Αντίθετα, στον τύπο  

Β’, υπάρχει μια επιβάρυνση βάσει των απωλειών του διαμερίσματος. 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 

 

 

 

 

5.2 Διαχείριση δαπανών Πολυκατοικίας 
 

 

Η οθόνη εμφανίζει μια λίστα με όλες τις δαπάνες που έχετε εισάγει ή έχετε αλλάξει 

τα χαρακτηριστικά τους και που πρέπει να ‘δέσετε’ με την συγκεκριμένη 

πολυκατοικία που επιλέξατε. Αυτή η οθόνη εμφανίζεται αυτόματα, αμέσως μετά 

την επιτυχημένη εισαγωγή μιας νέας πολυκατοικίας. 

Αφού συσχετίσετε τις δαπάνες με την συγκεκριμένη πολυκατοικία θα μπορέσετε να 

εισάγετε τα διαμερίσματα και να επιμερίσετε τα χιλιοστά κάθε δαπάνης, σύμφωνα 

με το καταστατικό της πολυκατοικίας. 

 

Προσοχή! Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συσχετίσετε τις συγκεκριμένες δαπάνες 

στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να 

επιλέξετε ποιες από τις δαπάνες (λίστα δαπανών) χρησιμοποιούνται από την 

συγκεκριμένη πολυκατοικία. Για παράδειγμα, μια πολυκατοικία μπορεί να διαθέτει 

ή να μην διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, να έχει ή να μην έχει Φυσικό αέριο κλπ. 
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Η εισαγωγή (συσχέτιση) των δαπανών στη συγκεκριμένη πολυκατοικία γίνεται από 

την επιλογή Αρχείο → Διαχείριση Πολυκατοικίας →Διαχείριση δαπανών 

Πολυκατοικίας.  

 

 

 

Εικόνα 25. Επιλέγοντας την συσχέτιση των δαπανών στη συγκεκριμένη 

πολυκατοικία 
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Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 Εικόνα 26. Η οθόνη συσχέτισης των δαπανών για  τη συγκεκριμένη πολυκατοικία. 

 

 

Πεδία  

Κατηγορία δαπάνης  ……….. Επιλέξτε την κατηγορία δαπάνης. 

 

Πολυκατοικία  ……….. Επιλέξτε την πολυκατοικία για την οποία θέλετε να 

διαχειριστείτε τις δαπάνες. 

  

Περιγραφή  ……….. Η περιγραφή της δαπάνης.  

 

 

Κλειστό διαμέρισμα  ……….. Όταν ένα διαμέρισμα  παραμένει κλειστό (δεν υπάρχει 

ενοικιαστής) τότε η συγκεκριμένη δαπάνη μπορεί να υπολογίζεται κανονικά, να 

μην υπολογίζεται καθόλου ή να υπολογίζεται με ένα ποσοστό για το κλειστό 

διαμέρισμα. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα πρέπει να αναφέρεται στο 

καταστατικό (κανονισμό) της πολυκατοικίας. 

• Δεν υπολογίζεται η δαπάνη …. Επιλέξτε το σε περίπτωση που η δαπάνη δεν 

υπολογίζεται στα κλειστά διαμερίσματα (πχ Πετρέλαιο Θέρμανσης). 
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• Υπολογίζεται η δαπάνη …. Επιλέξτε το σε περίπτωση που η δαπάνη 

υπολογίζεται στα κλειστά διαμερίσματα (πχ Συντήρηση καυστήρα). Παράλληλα 

θα πρέπει να επιλέξετε και το ποσοστό συμμετοχής. Τις περισσότερες 

περιπτώσεις το ποσοστό συμμετοχής είναι το 100%. Υπάρχουν πάλι 

περιπτώσεις όπου το ποσοστό μπορεί να είναι 50%, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει μια 

δαπάνη  για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης ο υπολογισμός των 

κοινοχρήστων θα γίνει για το μισό της δαπάνης που αναλογεί στο κλειστό 

διαμέρισμα. Το υπόλοιπο κόστος το επιμερίζονται τα υπόλοιπα διαμερίσματα 

της πολυκατοικίας.  

 

Αυτόνομη θέρμανση  ……….. Η αυτόνομη θέρμανση είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία 

δαπάνης καθώς ο υπολογισμός για τη συγκεκριμένης δαπάνης γίνεται με ιδιαίτερο 

τρόπο ανάλογα τους συντελεστές και τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης του κάθε 

διαμερίσματος.  

Ποσοστό συμμετοχής ….. Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνετε το ποσοστό 

υποχρεωτικής συμμετοχής στην δαπάνη αυτόνομης θέρμανσης. 

Χρησιμοποιείται για περιπτώσεις όπου (βάση του καταστατικού της 

πολυκατοικίας) ένα ποσοστό πχ 15% κατανέμεται με βάση τα χιλιοστά των 

διαμερισμάτων και το υπόλοιπο με βάση τον τύπο της αυτόνομης 

θέρμανσης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα πρέπει να συμπληρώσετε το 

πεδίο με τον αριθμό 85 (100% - 15%). Σε διαφορετική περίπτωση (που 

είναι και το πιο σύνηθες)  αφήστε το 0. 

 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

> ......... Κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘>’ η συγκεκριμένη δαπάνη θα συνδεθεί 

με την πολυκατοικία. Θα δείτε ότι θα ‘περάσει’ στο πλαίσιο ‘Δαπάνες 

Πολυκατοικίας’ και θα εμφανιστούν τα αναλυτικά πεδία. Αν υπάρχει ήδη αυτή η 

δαπάνη το σύστημα θα σας ειδοποιήσει με ένα μήνυμα. 

 

< ......... Κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘<’ η συγκεκριμένη δαπάνη θα 

αποσυνδεθεί από την πολυκατοικία. Θα δείτε ότι θα διαγραφεί από το πλαίσιο 

‘Δαπάνες Πολυκατοικίας’. 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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5.3 Μεταβολή Πολυκατοικίας 
 

 

Η οθόνη μεταβολής εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ήδη υπάρχουσες 

πολυκατοικίες. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε μια πολυκατοικία κάνοντας κλικ στο 

κουμπί «Επιλογή» ή να διαγράψετε μια πολυκατοικία και όλες τις εγγραφές που 

σχετίζονται με αυτή, όπως είναι τα διαμερίσματα και τα ποσά των δαπανών, 

κάνοντας κλικ στο κουμπί «Διαγραφή». Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή θα 

σας ζητήσει επιβεβαίωση. Προσοχή, αν θα επιλέξετε την διαγραφή της 

πολυκατοικίας θα διαγραφούν όλα τα συσχετιζόμενα πεδία και θα χρειαστεί να τα 

εισάγετε εκ νέου, μαζί με τα στοιχεία της πολυκατοικίας. 

 

 Εικόνα 27. Η οθόνη της μεταβολής στοιχείων εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ήδη 

υπάρχουσες πολυκατοικίες. 
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Η μεταβολή των στοιχείων μιας πολυκατοικίας γίνεται από την επιλογή Αρχείο → 

Διαχείριση Πολυκατοικίας  → Μεταβολή Στοιχείων Πολυκατοικίας.  

 

 

Εικόνα 28. Επιλέγοντας την οθόνη της μεταβολής στοιχείων. 

 

Μόλις επιλέξετε μια πολυκατοικία θα εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη με τα στοιχεία 

της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Μπορείτε να αλλάξετε τα σταθερά στοιχεία αλλά 

και τα χαρακτηριστικά μιας πολυκατοικίας.  

 

 
Εικόνα 29. Η οθόνη με τα στοιχεία της συγκεκριμένης πολυκατοικίας από όπου 

μπορείτε να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά μιας πολυκατοικίας. 
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Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

μεταβολής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Πεδία  

Διεύθυνση  ……….. Η διεύθυνση της πολυκατοικίας. 

 

Περιοχή  ……….. Η περιοχή όπου βρίσκεται η πολυκατοικία. 

  

Πόλη   ……….. Η πόλη όπου βρίσκεται η πολυκατοικία. 

  

Τηλέφωνο  ……….. Το τηλέφωνο του διαχειριστή της πολυκατοικίας. 

  

Fax   ……….. Το φαξ (αν υπάρχει) του διαχειριστή της πολυκατοικίας. 

  

Διαχειριστής  ……….. Το όνομα-επώνυμο του διαχειριστή της πολυκατοικίας. 

  

Διαμέρισμα Διαχειριστή  ……….. Το διαμέρισμα του διαχειριστή της 

πολυκατοικίας. 

  

Α.Φ.Μ.  ……….. Το Α.Φ.Μ. του διαχειριστή της πολυκατοικίας (ή το Α.Φ.Μ. 

της ίδια της πολυκατοικίας αν ολοκληρωθεί η τροπολογία για το πετρέλαιο 

θέρμανσης). 

 

Εκτύπωση μέσω ρυθμίσεων  ……….. Αν στεκάρετε το πεδίο τότε οι συγκεντρωτικές 

και οι αναλυτικές εκτυπώσεις θα γίνουν με βάση τη γεννήτρια εκτυπώσεων. 

Διαφορετικά οι εκτυπώσεις θα γίνουν σε χαρτί Α4, όπως είναι η προεπιλογή της 

εφαρμογής. 

 

Αναλυτικές κινήσεις δαπανών ………..Αν τσεκάρετε το πεδίο θα μπορέσετε να 

εισάγετε και να διαχειριστείτε αναλυτικές κινήσεις δαπανών. Είναι οι κινήσεις όπου 

μια δαπάνη μπορεί να αποτελείται από πολλές εγγραφές. Ένα παράδειγμα είναι η  

δαπάνη θέρμανσης. Όταν μια πολυκατοικία παραγγείλει πετρέλαιο περισσότερες 

φορές στη διάρκεια ενός μήνα (πχ 1000 ευρώ στις 10/2 και άλλα 1200 ευρώ στις 

24/2) τότε μπορεί να εισάγετε τις δαπάνες είτε συγκεντρωτικά (2200 ευρώ 

συμπληρώνοντας παράλληλα στην περιγραφή του παραστατικού ότι πρόκειται για 

δύο παραστατικά) είτε αναλυτικά, εισάγοντας κάθε μια ξεχωριστά. Η δεύτερη 

περίπτωση απαιτεί να είναι τσεκαρισμένο το πεδίο ‘Αναλυτικές κινήσεις δαπανών’. 

 

 

Έλεγχος χιλιοστών  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να γίνεται έλεγχος για 

τα χιλιοστά των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Ο έλεγχος δίνει σωστό 

αποτέλεσμα αν το σύνολο των χιλιοστών είναι 1000 και εμφανίζει ένα μήνυμα 

λάθους αν το σύνολο των χιλιοστών είναι διαφορετικό από 1000. 

Μόλις τσεκάρετε το πεδίο θα δείτε να εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τις εξής επιλογές 

‘Έλεγχος σε ομάδα δαπάνης  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να 

περιορίσετε τον έλεγχο μόνο σε επίπεδο ομάδας (τύπου) δαπάνης (δηλαδή 

ο τύπος Α Κοινόχρηστα, Β Ανελκυστήρας κοκ). 

‘Έλεγχος σε κάθε δαπάνη  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να 

ελέγξετε την ορθότητα των χιλιοστών σε κάθε δαπάνη και όχι μόνο στις 

ομάδες δαπανών. Αυτή είναι και η προεπιλεγμένη τιμή.  

 

 

Αυτόνομη θέρμανση  ……….. Αν η πολυκατοικία υποστηρίζει την αυτόνομη 

θέρμανση θα πρέπει να τσεκάρετε το αντίστοιχο πεδίο. Η αυτόνομη θέρμανση είναι 
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μια ιδιαίτερη κατηγορία δαπάνης καθώς ο υπολογισμός για τη συγκεκριμένης 

δαπάνης γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο ανάλογα τους συντελεστές και τις ώρες 

λειτουργίας της θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος.  

Μόλις τσεκάρετε το πεδίο θα δείτε να εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τις εξής επιλογές 

Πάγια δαπάνη  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν υπάρχει μια πάγια 

δαπάνη στην περίπτωση της αυτόνομης θέρμανσης. Όταν δηλαδή το 

καταστατικό της πολυκατοικίας αναφέρει ότι ένα ποσό πληρώνεται από 

όλους ισόποσα, σε μορφή πάγιας δαπάνης.  

Βάση χιλιοστών  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν ο υπολογισμός της 

δαπάνης για την αυτόνομη θέρμανση γίνεται βάση χιλιοστών. 

Βάση τύπου αυτ.  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν ο υπολογισμός της 

δαπάνης για την αυτόνομη θέρμανση γίνεται βάση του αντίστοιχου τύπου, 

που είναι και η προκαθορισμένη επιλογή. 

Βάση τύπου αυτ. B’  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν ο υπολογισμός της 

δαπάνης για την αυτόνομη θέρμανση γίνεται βάση του αντίστοιχου τύπου, 

που είναι και η προκαθορισμένη επιλογή. 

Βάση τύπου χιλιοστών ………..Τσεκάρετε το πεδίο όταν ο υπολογισμός της 

δαπάνης για την αυτόνομη θέρμανση γίνεται βάση χιλιοστών, 

χρησιμοποιώντας το τύπο ωρομέτρησης Κ=Π*Χδ*Ωδ/ΣΧδ*Ωδ, όπου 

Κ=κόστος διαμερίσματος, Π=κόστος πετρελαίου, Χδ=Χιλιοστά 

διαμερίσματος, Ωδ=Ώρες διαμερίσματος. 

 

  

Προσοχή! Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων αυτόνομης θέρμανσης (Α’ και Β’)  

είναι ο συντελεστής ei. Αν το ei των διαμερισμάτων είναι < 0,01 τότε επιλέξτε τον 

τύπο Β’. Αν το ei των διαμερισμάτων είναι < 0,01 τότε επιλέξτε τον πρώτο τύπο. 

Το αποτέλεσμα θα είναι ότι στον πρώτο τύπο τα κλειστά διαμερίσματα (αυτά με 

μηδενική κατανάλωση) δεν θα επιβαρυνθούν με κάποιο ποσό. Αντίθετα, στον τύπο  

Β’, υπάρχει μια επιβάρυνση βάσει των απωλειών του διαμερίσματος. 

 

  

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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6 Διαχείριση Διαμερισμάτων 
 

 

Μια πολυκατοικία μπορεί να διαθέτει ένα ή περισσότερα διαμερίσματα. Κάθε ένα 

από αυτά θα πρέπει να εισαχθούν και να αντιστοιχιστούν στην συγκεκριμένη 

πολυκατοικία.  

Τα διαμερίσματα περιλαμβάνουν σταθερά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την καλύτερη εκτύπωση των κοινοχρήστων και μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κοινοχρήστων και τον σωστό 

καταμερισμό των δαπανών.  

Οι ρυθμίσεις αποτελούν την σύνδεση των δαπανών με κάθε διαμέρισμα. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι αριθμητικά πεδία τα οποία εκφράζονται σε 

χιλιοστά, εκτός από την περίπτωση της αυτόνομης θέρμανσης όπου 

χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί συντελεστές (fi - Συντελεστής Παραμένουσας 

Επιφανείας και ei - Συντελεστής Επιβάρυνσης Ιδιοκτησίας). Αυτή η σύνδεση θα 

πρέπει να γίνει μια φορά για κάθε δαπάνη σε κάθε διαμέρισμα, ανεξάρτητα αν 

υπάρχουν ποσά για την δαπάνη τον συγκεκριμένο μήνα.  

Με την εισαγωγή ή μεταβολή ενός διαμερίσματος θα πρέπει να γίνει και η σωστή 

κατανομή των χιλιοστών για κάθε δαπάνη (ή κατηγορία δαπάνης). 

 

6.1 Εισαγωγή Διαμερίσματος 
 

Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία που συμβάλλουν στον σωστό 

υπολογισμό και την εκτύπωση των Κοινοχρήστων. Πρώτα θα πρέπει να εισάγετε τα 

σταθερά στοιχεία, όπως είναι ο κωδικός του διαμερίσματος, η περιγραφή, ο 

όροφος και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να εισάγετε τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή. 

Για να εισάγετε ένα διαμέρισμα θα πρέπει πρώτα να έχετε επιλέξει μια 

πολυκατοικία (Αρχείο → Επιλογή πολυκατοικίας). 

 

Η εισαγωγή των στοιχείων του διαμερίσματος γίνεται από την επιλογή Αρχείο → 

Διαμέρισμα - Σταθερά Στοιχεία  → Εισαγωγή Στοιχείων Διαμερισμάτων.  

 
Εικόνα 30. Επιλέγοντας την οθόνη της εισαγωγής στοιχείων. 
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Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Εικόνα 31. Η οθόνη της εισαγωγής στοιχείων των διαμερισμάτων. 

 

 

Πεδία  

Επιλεγμένη πολυκατοικία  ……….. Η επιλεγμένη πολυκατοικία. Τα στοιχεία της 

δεν μπορούν να αλλάξουν. 

 

Κωδικός  ……….. Ο κωδικός του διαμερίσματος (πχ A-1, Α-2 για το πρώτο και 

δεύτερο διαμέρισμα αντίστοιχα του 1ου ορόφου). Δίπλα στον κωδικό υπάρχει ένα 

ακόμα πεδίο το οποίο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση στις εκτυπώσεις έτσι 

ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των διαμερισμάτων όπως εσείς θέλετε. 

Μπορείτε να εισάγεται έναν αριθμό από το 1 έως το 999. 

 

Περιγραφή  ……….. Η περιγραφή του διαμερίσματος (πχ Β-2 ή Διαμέρισμα Β-2 

για το δεύτερο διαμέρισμα του 2ου ορόφου). 

 

Όροφος  ……….. Η περιγραφή του ορόφου που βρίσκεται το διαμέρισμα (πχ 

2ος όροφος). 

 

Τ.μ.  ……….. Η Επιφάνεια του διαμερίσματος σε τ.μ. έτσι όπως αναφέρονται στον 

κανονισμό της πολυκατοικίας (πχ 191,08). 

 

Στοιχεία Ιδιοκτήτη  ……….. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. 

Όνομα ……….. Το όνομα και το επώνυμο του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. 

Τηλ.  ……….. Το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. 
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Στοιχεία Ενοικιαστή  ……….. Τα στοιχεία του ενοικιαστή του διαμερίσματος. 

Όνομα ……….. Το όνομα και το επώνυμο του ενοικιαστή του διαμερίσματος. 

Τηλ.  ……….. Το τηλέφωνο του ενοικιαστή του διαμερίσματος. 

 

 

Παλαιότερες οφειλές  ……….. Συμπληρώνεται αν υπάρχουν παλαιότερες οφειλές 

από τα κοινόχρηστα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα (πιθανόν από κάποιον 

προηγούμενο ενοικιαστή). 

 

 

Τα πιο κάτω πεδία επηρεάζουν τον υπολογισμό των κοινοχρήστων 

 

Κλειστό διαμέρισμα  ……….. Τσεκάρεται αν το διαμέρισμα είναι κλειστό. Σε αυτή 

την περίπτωση ορισμένες από τις δαπάνες θα επιμεριστούν στα άλλα διαμερίσματα. 

 

Ειδικές περιπτώσεις  ……….. Τσεκάρεται αν το διαμέρισμα ανήκει σε ειδική 

περίπτωση (πχ δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του). Δεν χρησιμοποιείται σε 

αυτήν την έκδοση. 

 

Αυτόνομη θέρμανση  ……….. Πεδία που αφορούν τον υπολογισμό της δαπάνης για 

την αυτόνομη θέρμανση (ωρομετρητές). 

Σταθερό ποσοστό ……….. Τσεκάρεται αν υπάρχει κάποιο σταθερό 

ποσοστό βάση του οποίου γίνεται η κατανομή της αυτόνομης θέρμανσης 

(συνήθως δεν χρησιμοποιείται). 

Σταθερό ποσό ……….. Τσεκάρεται αν υπάρχει κάποιο σταθερό ποσοστό βάση 

του οποίου γίνεται η κατανομή της αυτόνομης θέρμανσης (συνήθως δεν 

χρησιμοποιείται). 

fi  ……….. Συμπληρώνεται με τον Συντελεστή Παραμένουσας 

Επιφανείας του διαμερίσματος ο οποίος προκύπτει από την μελέτη του 

μηχανικού και αναφέρεται στον πίνακα δαπανών για κάθε διαμέρισμα. 

ei  ……….. Συμπληρώνεται με τον Συντελεστή Επιβάρυνσης Ιδιοκτησίας 

του διαμερίσματος ο οποίος προκύπτει από την μελέτη του μηχανικού και 

αναφέρεται στον πίνακα δαπανών για κάθε διαμέρισμα. 

 

Προσοχή! Αν αφήστε το ποντίκι για μερικά δευτερόλεπτα πάνω από τα πεδία fi και 

ei θα δείτε να εμφανίζεται ένα μικρό βοηθητικό μήνυμα, σε κίτρινο φόντο, που 

αλλάζει ανάλογα την κατηγορία υπολογισμού αυτόνομης θέρμανσης που έχετε 

επιλέξει (βλ. Διαχείριση Πολυκατοικίας  → Μεταβολή Στοιχείων Πολυκατοικίας). 

 

 

Νέα πεδία με την έκδοση 7.7.14 

εμαιλ Ενοικιαστή ……….. Αν θέλετε τα ειδοποιητήρια της πολυκατοικίας να 

αποστέλλονται  αυτόματα με εμαιλ στους παραλήπτες θα πρέπει οι ενοικιαστές να 

έχουν συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο.  

 

εμαιλ Ιδιοκτήτη ……….. Αν θέλετε τα ειδοποιητήρια της πολυκατοικίας να 

αποστέλλονται  αυτόματα με εμαιλ στους παραλήπτες θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να 

έχουν συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο.  

 

 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε κάθε μια δαπάνη σε κάθε μια από τις 

κατηγορίες δαπανών και να συμπληρώσετε τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στο 

διαμέρισμα. 
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 Εικόνα 32. Η οθόνη της εισαγωγής στοιχείων των διαμερισμάτων από όπου 

συμπληρώσετε τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. 

 

 

Κατηγορία δαπάνης ……….. Κάντε κλικ στην κατηγορία δαπάνης για να 

εμφανιστούν, στο δεξί μέρος της οθόνης, οι επί μέρους δαπάνες της επιλεγμένης 

κατηγορίας.  

 

Περιγραφή δαπάνης ……….. Κάντε κλικ στην δαπάνη για να εμφανιστούν τα πεδία 

με τα χιλιοστά. 

Ποσοστό που αναλογεί…..……..Συμπληρώνετε  το ποσοστό που αναλογεί 

(τις ο/οο ) στο διαμέρισμα για τη συγκεκριμένη δαπάνη. Τα ποσά πρέπει να 

είναι τις χιλίοις, δηλαδή 45, 150, 170 κλπ. Το συνολικό ποσοστό για όλα τα 

διαμερίσματα για κάθε δαπάνη πρέπει να είναι ίσο με 1000.  

Συντελεστής…..……..Συμπληρώνετε  έναν αριθμό που πολαπλασιάζεται στο 

ποσοστό το οποίο αναλογεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Παίζει το ρόλο 

της «βαρύτητας» ή της «επιβάρυνσης», στην περίπτωση που ένα 

διαμέρισμα θα πρέπει να επιβαρύνεται περισσότερο από τα άλλα την 

συγκεκριμένη δαπάνη. Φυσικά μπορεί να πάρει τιμές μικρότερες του 1 

οπότε και παίζει το ρόλο της «μείωσης». 

 

Ίδια χιλιοστά   ……….. Κάντε κλικ στο συγκεκριμένο πεδίο για να 

υπολογίζονται τα ίδια χιλιοστά σε κάθε δαπάνη στην ίδια κατηγορία. Αυτό γίνεται 

μόνο στην εισαγωγή, όπου τα πεδία είναι μηδέν. Όταν δηλαδή ξεκινήσετε να 

εισάγετε τα χιλιοστά των δαπανών μιας κατηγορίας τσεκάρετε πρώτα το πεδίο 

«Ίδια χιλιοστά ανά κατηγορία δαπάνης» και στη συνέχεια συμπληρώνετε το πεδίο 

με το ποσοστό που αναλογεί στο διαμέρισμα. Θα δείτε ότι ο αριθμός με τα χιλιοστά 

μεταφέρεται αυτόματα στις επόμενες δαπάνες. Και έτσι δεν χρειάζεται να 

πληκτρολογείτε πάλι τα χιλιοστά σε κάθε μια από τις δαπάνες της ίδιας κατηγορίας. 
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Χιλιοστά ανεξάρτητα κατηγορίας ……….. Κάντε κλικ στο συγκεκριμένο πεδίο αν 

το διαμέρισμα (η πολυκατοικία) υπολογίζει τα κοινόχρηστα επιμερίζοντας τις 

δαπάνες με ένα σταθερό ποσοστό ανεξάρτητα της κατηγορίας δαπάνης. Αυτό 

μπορεί να συμβαίνει σε οικογενειακές πολυκατοικίες, όπου κάθε δαπάνη διαιρείται 

ισόποσα και τα κοινόχρηστα υπολογίζονται εύκολα (πχ όλες οι δαπάνες δια του 3, 

σε μια πολυκατοικία τριών διαμερισμάτων). 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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6.2  Μεταβολή Διαμερίσματος 
 

Η οθόνη μεταβολής εμφανίζει μια λίστα με όλα τα διαμερίσματα στην επιλεγμένη 

πολυκατοικία. Θα πρέπει πρώτα να έχετε επιλέξει μια πολυκατοικία. Αν δεν έχετε 

επιλέξει πολυκατοικία θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί.  

Από την λίστα με τα διαμερίσματα μπορείτε να επιλέξετε ένα διαμέρισμα κάνοντας 

κλικ στο κουμπί «Επιλογή» (ή διπλό κλικ στη λίστα) ή μπορείτε να διαγράψετε ένα 

διαμέρισμα και όλες τις εγγραφές που σχετίζονται με αυτό, όπως είναι τα χιλιοστά 

και τα ποσά των δαπανών. Η διαγραφή γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί 

«Διαγραφή». Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή θα σας ζητήσει επιβεβαίωση. 

Προσοχή, αν θα επιλέξετε την διαγραφή του διαμερίσματος θα διαγραφούν όλες οι 

συσχετιζόμενες εγγραφές και θα χρειαστεί να τις εισάγετε εκ νέου, μαζί με τα 

στοιχεία του διαμερίσματος. 

 

 

 Εικόνα 33. Η οθόνη επιλογής του διαμερίσματος της πολυκατοικίας 
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Η μεταβολή των στοιχείων του διαμερίσματος μιας πολυκατοικίας γίνεται από την 

επιλογή Αρχείο → Διαχείριση Πολυκατοικίας  → Μεταβολή Στοιχείων 

Πολυκατοικίας.  

 

 

 

Εικόνα 34. Η οθόνη μεταβολής των στοιχείων του διαμερίσματος μιας 

πολυκατοικίας. 
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Μόλις επιλέξετε μια πολυκατοικία θα εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη με τα στοιχεία 

της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Μπορείτε να αλλάξετε τα σταθερά στοιχεία αλλά 

και τα χαρακτηριστικά του διαμερίσματος μιας πολυκατοικίας.  

 

 

 
Εικόνα 35. Η αναλυτική οθόνη μεταβολής των στοιχείων του διαμερίσματος μιας 

πολυκατοικίας. 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

μεταβολής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

Πεδία  

Επιλεγμένη πολυκατοικία  ……….. Η επιλεγμένη πολυκατοικία. Τα στοιχεία της 

δεν μπορούν να αλλάξουν. 

 

Κωδικός  ……….. Ο κωδικός του διαμερίσματος (πχ A-1, Α-2 για το πρώτο και 

δεύτερο διαμέρισμα αντίστοιχα του 1ου ορόφου). Δίπλα στον κωδικό υπάρχει ένα 

ακόμα πεδίο το οποίο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση στις εκτυπώσεις. 

Μπορείτε να εισάγεται έναν αριθμό από το 1 έως το 999. 

 

Περιγραφή  ……….. Η περιγραφή του διαμερίσματος (πχ Β-2 ή Διαμέρισμα Β-2 

για το δεύτερο διαμέρισμα του 2ου ορόφου). 

 

Όροφος  ……….. Η περιγραφή του ορόφου που βρίσκεται το διαμέρισμα (πχ 

2ος όροφος). 

 

Τ.μ.  ……….. Η Επιφάνεια του διαμερίσματος σε τ.μ. έτσι όπως αναφέρονται στον 

κανονισμό της πολυκατοικίας (πχ 191,08). 
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Στοιχεία Ιδιοκτήτη  ……….. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. 

Όνομα ……….. Το όνομα και το επώνυμο του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. 

Τηλ.  ……….. Το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. 

 

Στοιχεία Ενοικιαστή  ……….. Τα στοιχεία του ενοικιαστή του διαμερίσματος. 

Όνομα ……….. Το όνομα και το επώνυμο του ενοικιαστή του διαμερίσματος. 

Τηλ.  ……….. Το τηλέφωνο του ενοικιαστή του διαμερίσματος. 

 

 

Παλαιότερες οφειλές  ……….. Συμπληρώνεται αν υπάρχουν παλαιότερες οφειλές 

από τα κοινόχρηστα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα (πιθανόν από κάποιον 

προηγούμενο ενοικιαστή). 

 

 

Τα πιο κάτω πεδία επηρεάζουν τον υπολογισμό των κοινοχρήστων 

 

Κλειστό διαμέρισμα  ……….. Τσεκάρεται αν το διαμέρισμα είναι κλειστό. Σε αυτή 

την περίπτωση ορισμένες από τις δαπάνες θα επιμεριστούν στα άλλα διαμερίσματα. 

 

Ειδικές περιπτώσεις  ……….. Τσεκάρεται αν το διαμέρισμα ανήκει σε ειδική 

περίπτωση (πχ δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του). Δεν χρησιμοποιείται σε 

αυτήν την έκδοση. 

 

Αυτόνομη θέρμανση  ……….. Πεδία που αφορούν τον υπολογισμό της δαπάνης για 

την αυτόνομη θέρμανση (ωρομετρητές). 

Σταθερό ποσοστό ……….. Τσεκάρεται αν υπάρχει κάποιο σταθερό 

ποσοστό βάση του οποίου γίνεται η κατανομή της αυτόνομης θέρμανσης. 

Σταθερό ποσό ……….. Τσεκάρεται αν υπάρχει κάποιο σταθερό ποσοστό βάση 

του οποίου γίνεται η κατανομή της αυτόνομης θέρμανσης. 

fi  ……….. Συμπληρώνεται με τον Συντελεστή Παραμένουσας 

Επιφανείας του διαμερίσματος ο οποίος προκύπτει από την μελέτη του 

μηχανικού και αναφέρεται στον πίνακα δαπανών για κάθε διαμέρισμα. 

ei  ……….. Συμπληρώνεται με τον Συντελεστή Επιβάρυνσης Ιδιοκτησίας 

του διαμερίσματος ο οποίος προκύπτει από την μελέτη του μηχανικού και 

αναφέρεται στον πίνακα δαπανών για κάθε διαμέρισμα. 

 

 

 

Νέα πεδία με την έκδοση 7.7.14 

εμαιλ Ενοικιαστή ……….. Αν θέλετε τα ειδοποιητήρια της πολυκατοικίας να 

αποστέλλονται  αυτόματα με εμαιλ στους παραλήπτες θα πρέπει οι ενοικιαστές να 

έχουν συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο.  

 

εμαιλ Ιδιοκτήτη ……….. Αν θέλετε τα ειδοποιητήρια της πολυκατοικίας να 

αποστέλλονται  αυτόματα με εμαιλ στους παραλήπτες θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να 

έχουν συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο.  

 

 

 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε κάθε μια δαπάνη σε κάθε μια από τις 

κατηγορίες δαπανών και να συμπληρώσετε τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στο 

διαμέρισμα. 
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Εικόνα 36. Η αναλυτική οθόνη μεταβολής των στοιχείων του διαμερίσματος μιας 

πολυκατοικίας όπου μπορείτε να συμπληρώσετε τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στο 

διαμέρισμα. 

 

 

 

Κατηγορία δαπάνης ……….. Κάντε κλικ στην κατηγορία δαπάνης για να 

εμφανιστούν, στο δεξί μέρος της οθόνης, οι επί μέρους δαπάνες της επιλεγμένης 

κατηγορίας.  

 

Περιγραφή δαπάνης ……….. Κάντε κλικ στην δαπάνη για να εμφανιστούν τα πεδία 

με τα χιλιοστά. 

Ποσοστό που αναλογεί…..……..Συμπληρώνετε  το ποσοστό που αναλογεί 

(τις ο/οο ) στο διαμέρισμα για τη συγκεκριμένη δαπάνη. Τα ποσά πρέπει να 

είναι τις χιλίοις, δηλαδή 45, 150, 170 κλπ. Το συνολικό ποσοστό για όλα τα 

διαμερίσματα για κάθε δαπάνη πρέπει να είναι ίσο με 1000.  

Συντελεστής…..……..Συμπληρώνετε  έναν αριθμό που πολαπλασιάζεται στο 

ποσοστό το οποίο αναλογεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Παίζει το ρόλο 

της «βαρύτητας» ή της «επιβάρυνσης», στην περίπτωση που ένα 

διαμέρισμα θα πρέπει να επιβαρύνεται περισσότερο από τα άλλα την 

συγκεκριμένη δαπάνη. Φυσικά μπορεί να πάρει τιμές μικρότερες του 1 

οπότε και παίζει το ρόλο της «μείωσης». 

 

Ίδια χιλιοστά   ……….. Κάντε κλικ στο συγκεκριμένο πεδίο για να 

υπολογίζονται τα ίδια χιλιοστά σε κάθε δαπάνη στην ίδια κατηγορία. Αυτό 

λειτουργεί καλύτερα στην εισαγωγή, όπου τα πεδία δεν έχουν τιμές. Για αυτό τον 

λόγο το πεδίο είναι ξε-τσεκαρισμένο στην οθόνη της μεταβολής.  
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Χιλιοστά ανεξάρτητα κατηγορίας ……….. Κάντε κλικ στο συγκεκριμένο πεδίο αν 

το διαμέρισμα (η πολυκατοικία) υπολογίζει τα κοινόχρηστα επιμερίζοντας τις 

δαπάνες με ένα σταθερό ποσοστό ανεξάρτητα της κατηγορίας δαπάνης. Αυτό 

μπορεί να συμβαίνει σε οικογενειακές πολυκατοικίες, όπου κάθε δαπάνη διαιρείται 

ισόποσα και τα κοινόχρηστα υπολογίζονται εύκολα (πχ όλες οι δαπάνες δια του 3, 

σε μια πολυκατοικία τριών διαμερισμάτων). 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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7 Εισαγωγή ποσών δαπάνης. 
 

Για να υπολογιστούν τα κοινόχρηστα θα πρέπει να εισαχθούν τα ποσά κάθε 

δαπάνης για τον συγκεκριμένο μήνα. Είναι μια απλή λειτουργία η οποία 

επαναλαμβάνεται κάθε μήνα και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 

υπολογισθούν τα κοινόχρηστα. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εισάγετε τα ποσά των δαπανών είναι η επιλογή της 

πολυκατοικίας για την οποία αναφέρεστε και φυσικά ο μήνας στον οποίον 

αναφέρονται οι συγκεκριμένες δαπάνες.   

 

Η συγκεντρωτική οθόνη εισαγωγής των ποσών των δαπανών εμφανίζει όλες τις 

επιλογές και τα πεδία που χρειάζονται για να εισάγετε εύκολα και γρήγορα τις επί 

μέρους δαπάνες για τον συγκεκριμένο μήνα. 

 

Η συγκεντρωτική εισαγωγή των ποσών των δαπανών για τα κοινόχρηστα γίνεται 

από την επιλογή Δαπάνες → Εισαγωγή Δαπανών Συγκεντρωτικά.  

 

 
Εικόνα 37. Επιλογή της συγκεντρωτικής οθόνης εισαγωγής των ποσών των 

δαπανών. 

 

Η συγκεντρωτική οθόνη  περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές επιλογές για τη 

συγκεκριμένη πολυκατοικία, τον μήνα για τον οποίον προορίζονται οι δαπάνες και 

την κατηγορία δαπανών. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε, με μια ματιά, τις 

δαπάνες που έχετε εισάγει για το συγκεκριμένο μήνα. Επιπλέον σας επιτρέπει να 

εισάγετε εύκολα και γρήγορα τις δαπάνες, τα αναλυτικά στοιχεία, τις μετρήσεις για 

την αυτόνομη θέρμανση και το φυσικό αέριο χωρίς να αλλάζετε οθόνη.  

Πρώτα θα πρέπει  να επιλέξετε την πολυκατοικία που θέλετε. Η πολυκατοικία 

εμφανίζεται προεπιλεγμένη αν την έχετε ήδη επιλέξει από το βασικό μενού 

(Αρχείο, Επιλογή πολυκατοικίας).  

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το συγκεκριμένο μήνα στον οποίο 

αντιστοιχούν οι δαπάνες. Η εφαρμογή έχει προεπιλεγμένο τον τρέχοντα μήνα. Αν 

εσείς, για παράδειγμα, θέλετε να υπολογίσετε τα Κοινόχρηστα του Ιανουαρίου 

(δηλαδή τις δαπάνες που έγιναν από 1/1 μέχρι και 31/1) θα πρέπει να επιλέξετε 

τον μήνα Ιανουάριο. Συνήθως ο υπολογισμός και η εκτύπωση των κοινοχρήστων 

γίνεται για τον επόμενο μήνα, τον Φεβρουάριο, στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Με 

άλλα λόγια, οι δαπάνες που έγιναν από 1/1 μέχρι και 31/1 αντιστοιχούν στα 

κοινόχρηστα του Φεβρουαρίου. 
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Εικόνα 38. Η συγκεντρωτική οθόνη εισαγωγής των ποσών των δαπανών. 

 

 

Την πλήρη περιγραφή όλων των  πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής για τα ποσά της δαπάνης θέρμανσης θα βρείτε πιο κάτω. 

 

Πολυκατοικία ……….. Επιλέξτε την πολυκατοικία για την οποία θέλετε να εισάγετε 

τα ποσά των δαπανών. Αν έχετε ήδη επιλέξει μια πολυκατοικία (Αρχείο, Επιλογή 

πολυκατοικίας) θα δείτε ότι εμφανίζεται αυτόματα στο αντίστοιχο πλαίσιο.  

 

Μήνας / έτος ……….. Επιλέξτε τον μήνα και το έτος  για τις δαπάνες. Συνήθως ο 

υπολογισμός και η εκτύπωση των κοινοχρήστων γίνεται τον επόμενο μήνα. Αν για 

παράδειγμα θέλετε να υπολογίσετε τα Κοινόχρηστα του Ιανουαρίου (δηλαδή τις 

δαπάνες που έγιναν από 1/1 μέχρι και 31/1) θα πρέπει να επιλέξετε τον μήνα 

Φεβρουάριο. Προσοχή στην αλλαγή του έτους (μήνες Δεκέμβριος-Ιανουάριος). 

 

Κατηγορία δαπάνης ……….. Επιλέγετε την κατηγορία της δαπάνης, αν θέλετε να 

περιορίσετε τις εγγραφές που εμφανίζονται στον αντίστοιχο πίνακα. 

 

Επιλογή νομίσματος ……….. Επιλέγετε το νόμισμα στο οποίο έγινε η δαπάνη 

(ευρώ) 

 

 

Οι δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη πολυκατοικία (έχουν 

δημιουργηθεί από την επιλογή Αρχείο, Διαχείριση Πολυκατοικίας, Διαχείριση 

Δαπανών Πολυκατοικίας) εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο στο μέσο της οθόνης από 

όπου μπορεί κανείς να αλλάξει τα ποσά. Με ένα κλικ το αντίστοιχο πεδίο επιλέγεται 

(μπλεδίζει) και μπορεί κανείς να πληκτρολογήσει το ποσό της δαπάνης. 
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Εικόνα 39. Μπορείτε από το συγκεκριμένο πλαίσιο να αλλάξετε τα ποσά της 

δαπάνης επιλέγοντας το αντίστοιχο κελί. 

 

 

 

 

 

 

Το πλαίσιο Α εμφανίζεται αυτόματα αν πρόκειται για δαπάνη (Αρχείο, Δαπάνες 

Μεταβολή στοιχείων) για την οποία έχει δηλωθεί ότι περιλαμβάνονται 

συμπληρωματικά στοιχεία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να 

συμπληρώσετε πρόσθετα πεδία όπως είναι η ημερομηνία της δαπάνης, ο 

προμηθευτής και το παραστατικό (όπου μπορεί κανείς να συμπληρώσει στην 

θέρμανση την ποσότητα των λίστρων, για παράδειγμα, ή το παραστατικό του 

προμηθευτή).  

 

 
Εικόνα 40. Το συγκεκριμένο πλαίσιο εμφανίζεται αυτόματα αν πρόκειται για 

δαπάνη για την οποία έχει δηλωθεί ότι περιλαμβάνεται στη φορολογική δήλωση.  

 

 

Μέτρηση ……….. Συμπληρώνετε το ποσό της μέτρησης (ώρες) για τη 

συγκεκριμένη δαπάνη.  

 

Μετρητής ……….. Συμπληρώνετε το ποσό που γράφει ο μετρητής για τη 

συγκεκριμένη δαπάνη, έτσι ώστε να μπορεί ο ενοικιαστής να ελέγχει τη διαφορά 

των ωρών.  
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Το πλαίσιο Β εμφανίζεται αυτόματα αν πρόκειται για δαπάνη (Αρχείο, Δαπάνες 

Μεταβολή στοιχείων) για την οποία έχει δηλωθεί ότι υπολογίζεται με μετρητή. 

 

 
Εικόνα 41. Το συγκεκριμένο πλαίσιο εμφανίζεται αυτόματα αν πρόκειται για 

δαπάνη για την οποία έχει δηλωθεί ότι υπολογίζεται με μετρητή. 

 

 

 

 

 

Πολλαπλές εγγραφές  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να εισάγετε 

πολλαπλές κινήσεις (εγγραφές) για τη συγκεκριμένη δαπάνη. Για να εμφανιστεί το 

συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να έχετε επιλέξει την υποστήριξη των πολλαπλών 

εγγραφών (Μεταβολή πολυκατοικίας, τσεκ στις αναλυτικές κινήσεις εγγραφών), 

όπως είναι η αγορά πετρελαίου θέρμανσης περισσότερες από μία φορά στον ίδιο 

μήνα. Θα δείτε ότι εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τις αναλυτικές κινήσεις της 

συγκεκριμένης δαπάνης.  

 

 
Εικόνα 42. Για να εμφανιστεί το συγκεκριμένο πεδίο στην οθόνη εισαγωγής 

δαπανών θα πρέπει να έχετε τσεκάρει την υποστήριξη των αναλυτικών κινήσεων 

Δαπανών (Αρχείο, Διαχείριση Πολυκατοικίας, Μεταβολή στοιχείων πολυκατοικίας). 
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Εικόνα 43. Το συγκεκριμένο πλαίσιο εμφανίζεται αυτόματα όταν πρόκειται για 

αναλυτικές κινήσεις της συγκεκριμένης δαπάνης.  

 

 

Εισαγωγή  ……….. Εισαγωγή κίνησης στο πλαίσιο πολλαπλών κινήσεων της 

δαπάνης 

 

 

Διαγραφή  ……….. Διαγραφή της κίνησης από το πλαίσιο πολλαπλών κινήσεων 

της δαπάνης 

 

 

 

Για να εισάγετε μια νέα κίνηση (πολλαπλής δαπάνης) συμπληρώστε τα αντίστοιχα 

πεδία και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ‘Εισαγωγή. Θα δείτε ότι αυτόματα τα πεδία 

θα μεταφερθούν στο πλαίσιο με τις πολλαπλές εγγραφές όπου φαίνεται  η 

ημερομηνία της κίνησης και το αντίστοιχο ποσό. Το συνολικό ποσό, αν πρόκειται 

για περισσότερες από μία κινήσεις, θα προστεθεί και αυτό της συγκεκριμένης 

ημερομηνίας και θα εμφανιστεί στη λίστα με τις δαπάνες της πολυκατοικίας. 

Συνεπώς δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε εκ νέου το συνολικό ποσό για τη 

δαπάνη. 

 

 



Εγχειρίδιο χρήσης  e-Κοινόχρηστα .NET    σελ. 63  από 134 

 
 Εικόνα 44. Το συγκεκριμένο πλαίσιο φαίνονται οι πολλαπλές κινήσεις για τη 

συγκεκριμένη δαπάνη. 

 

 

Μόλις τα στοιχεία δημιουργήσουν μια νέα εγγραφή στο πλαίσιο με τις πολλαπλές 

εγγραφές μπορείτε να συνεχίσετε με μια νέα κίνηση (στη ίδια πάντα δαπάνη). Για 

να γίνει αυτό μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Χ» για να καθαρίσουν τα πεδία 

της οθόνης. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε ένα κενό σημείο του πλαισίου με 

τις πολλαπλές εγγραφές. Θα δείτε ότι δεν θα αλλάξουν οι τιμές των πεδίων. Αυτό 

είναι χρήσιμο σε περίπτωση που οι πολλαπλές εγγραφές έχουν παρόμοιες τιμές. 

 

 

 

     
Εικόνα 45. Το ημερολόγιο θα σας βοηθήσει να επιλέξετε εύκολα και γρήγορα την 

ημερομηνία για την οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη δαπάνη. 

 

 

 

>  ……….. Κάνοντας κλικ στο κουμπί θα δείτε να εμφανίζεται ένα μικρό 

ημερολόγιο από όπου μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία της δαπάνης. Αν 

πρόκειται για αρκετά παλαιότερη ημερομηνία (πριν από 2-3 μήνες) μπορείτε να 

κάνετε κλικ πάνω στο μήνα και στη συνέχεια να επιλέξετε τον μήνα που θέλετε 

αντί να προχωρήσετε βήμα-βήμα κάνοντας κλικ στον προηγούμενο ή τον επόμενο 

μήνα. 
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Εικόνα 46. Θα δείτε στην ετικέτα ότι το συνολικό ποσό θα προστεθεί σε αυτό της 

συγκεκριμένης ημερομηνίας της κίνησης. Θα δείτε στην ετικέτα ότι θα εμφανιστεί 

η ημερομηνία της κίνησης. 

 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

‘x’  ......... Κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘x’ θα μηδενιστούν οι τιμές της 

οθόνης στο πλαίσιο των πολλαπλών εγγραφών. 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί οι εγγραφές των 

δαπανών και οι τυχόν μετρήσεις θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων. 

Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχες εγγραφές δαπανών, μετρήσεων και 

λεπτομερών κινήσεων, αν φυσικά υπάρχουν. 

 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η 

προηγούμενη οθόνη. 
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8 Υπολογισμός κοινοχρήστων. 
 

Από τη στιγμή που έχετε εισάγει τα ποσά για κάθε μια δαπάνη που αναλογεί στο 

συγκεκριμένο μήνα ο υπολογισμός των κοινοχρήστων είναι απλός, γρήγορος και 

εύκολος.  

Η εφαρμογή υπολογίζει και επιμερίζει τα ποσά ανάλογα με τα χιλιοστά και τις 

ειδικές περιπτώσεις (πχ κλειστό διαμέρισμα) καθώς και την αυτόνομη θέρμανση, 

αν υπάρχει. 

 

 

8.1 Υπολογισμός μήνα. 
 

Για να υπολογίσετε τα κοινόχρηστα του τρέχοντος μήνα δεν έχετε παρά να 

επιλέξετε τον υπολογισμό από το βασικό μενού (Κοινόχρηστα → Υπολογισμός 

Κοινοχρήστων του μήνα).  

 

 

Εικόνα 47. Ανάλογα την επιλογή, μπορείτε να υπολογίσετε τα κοινόχρηστα του 

τρέχοντος μήνα ή άλλου μήνα. 

 

 

Αν δεν έχετε επιλέξει πολυκατοικία η εφαρμογή θα εμφανίσει το αντίστοιχο 

μήνυμα και δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε. 

 

Αν δεν υπάρχουν δαπάνες για το συγκεκριμένο μήνα τότε η εφαρμογή θα σας 

ειδοποιήσει και δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.  

 

Αν έχετε ήδη υπολογίσει τα κοινόχρηστα για τον συγκεκριμένο μήνα τότε θα 

εμφανιστεί ένα μήνυμα. Μπορείτε να συνεχίσετε στον υπολογισμό εκ νέου των 

κοινοχρήστων ή να σταματήσετε τη διαδικασία. 

Προσοχή! Αν επιλέξετε τον εκ νέου υπολογισμό των κοινοχρήστων μπορεί να μην 

πάρετε τα ίδια αποτελέσματα με την προηγούμενη φορά. Αυτό θα συμβεί αν έχετε 

αλλάξει τις δαπάνες ή αν έχετε αλλάξει την κατάσταση των διαμερισμάτων (από 

κανονικό σε κλειστό, για παράδειγμα). 

 

 

Αν τα στοιχεία της πολυκατοικίας δεν είναι σωστά (όπως για παράδειγμα το σύνολο 

των χιλιοστών δεν είναι ίσο με 1000) τότε θα εμφανιστούν αντίστοιχα 

προειδοποιητικά μηνύματα. Μπορείτε να συνεχίσετε τον υπολογισμό ή να τον 

διακόψετε και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. 
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Εικόνα 48. Αν έχετε ήδη υπολογίσει τα κοινόχρηστα για τον συγκεκριμένο μήνα 

τότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 49. Πριν να υπολογιστούν τα κοινόχρηστα η εφαρμογή θα ελέγξει μια σειρά 

από παραμέτρους, όπως για παράδειγμα την ορθότητα των χιλιοστών, αν 

υπάρχουν δαπάνες για τον συγκεκριμένο μήνα και άλλα παρόμοια. 

 

 

 

Το αποτέλεσμα, ο υπολογισμός των Κοινοχρήσων, εμφανίζεται στην οθόνη σας σε 

μορφή συγκεντρωτικής λίστας, όπως φαίνεται στην πιο πάνω οθόνη. Θα πρέπει 

στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί Καταχώριση για να αποθηκευτούν οι 

υπολογισμοί στην Βάση Δεδομένων. 

  

 

 

Κάντε κλικ στη συνέχεια στο κουμπί Αποθήκευση στο Ιστορικό αρχείο  για να 

αποθηκευτούν οι υπολογισμοί στο Ιστορικό αρχείο της Βάσης Δεδομένων. Είναι μια 

δευτερεύουσα λειτουργία που ΔΕΝ επηρεάζει τον υπολογισμό και τις εκτυπώσεις 

των κοινοχρήστων.  

 

 

Με Επιστροφή θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη. 
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8.2 Υπολογισμός άλλων μηνών. 
 

Είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση, καθώς τις περισσότερες φορές ο υπολογισμός 

των κοινοχρήστων γίνεται για τον προηγούμενο μήνα. Για να υπολογίσετε τα 

κοινόχρηστα ενός συγκεκριμένου μήνα δεν έχετε παρά να επιλέξετε τον 

υπολογισμό από το βασικό μενού (Κοινόχρηστα → Υπολογισμός 

Κοινοχρήστων άλλων μηνών).  

 

 

 

Εικόνα 50. Επιλέγοντας να υπολογίσετε τα κοινόχρηστα ενός άλλου 

συγκεκριμένου μήνα. 

 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το μήνα που θέλετε. Προσοχή στην αλλαγή 

του χρόνου, να μην ξεχάσετε να αλλάξετε πρώτα το χρόνο και στη συνέχεια το 

μήνα.  
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Εικόνα 51. Επιλέγοντας να υπολογίσετε τα κοινόχρηστα του μήνα που επιθυμείτε. 

 

 

Αν δεν έχετε επιλέξει πολυκατοικία η εφαρμογή θα εμφανίσει το αντίστοιχο 

μήνυμα και δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε. 

 

Αν δεν υπάρχουν δαπάνες για το συγκεκριμένο μήνα τότε η εφαρμογή θα σας 

ειδοποιήσει και δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.  

 

Αν έχετε ήδη υπολογίσει τα κοινόχρηστα για τον συγκεκριμένο μήνα τότε θα 

εμφανιστεί ένα μήνυμα. Μπορείτε να συνεχίσετε στον υπολογισμό εκ νέου των 

κοινοχρήστων ή να σταματήσετε τη διαδικασία. 

Προσοχή! Αν επιλέξετε τον εκ νέου υπολογισμό των κοινοχρήστων μπορεί να μην 

πάρετε τα ίδια αποτελέσματα με την προηγούμενη φορά. Αυτό θα συμβεί αν έχετε 

αλλάξει τις δαπάνες ή αν έχετε αλλάξει την κατάσταση των διαμερισμάτων (από 

κανονικό σε κλειστό, για παράδειγμα). 

 

Αν τα στοιχεία της πολυκατοικίας δεν είναι σωστά (όπως για παράδειγμα το σύνολο 

των χιλιοστών δεν είναι ίσο με 1000) τότε θα εμφανιστούν αντίστοιχα 

προειδοποιητικά μηνύματα. Μπορείτε να συνεχίσετε τον υπολογισμό ή να τον 

διακόψετε και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. 
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Εικόνα 52. Μετά τον υπολογισμό θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Καταχώριση 

για να αποθηκευτούν οι υπολογισμοί στην Βάση Δεδομένων. 

 

 

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη σας σε μορφή συγκεντρωτικής λίστας, 

όπως φαίνεται στην πιο πάνω οθόνη. Θα πρέπει στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο 

κουμπί Καταχώριση για να αποθηκευτούν οι υπολογισμοί στην Βάση Δεδομένων. 

  

Κάντε κλικ στη συνέχεια στο κουμπί Αποθήκευση στο Ιστορικό αρχείο  για να 

αποθηκευτούν οι υπολογισμοί στο Ιστορικό αρχείο της Βάσης Δεδομένων. Είναι μια 

δευτερεύουσα λειτουργία που ΔΕΝ επηρεάζει τον υπολογισμό και τις εκτυπώσεις 

των κοινοχρήστων.  

 

 

Με Επιστροφή θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη. 
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9 Εκτυπώσεις. 
 

Η εφαρμογή υποστηρίζει μια σειρά από εκτυπώσεις. Θα βρείτε τις βασικές 

εκτυπώσεις κοινοχρήστων, αναλυτικές εκτυπώσεις δαπανών και πολλές βοηθητικές 

εκτυπώσεις. 

 

 
Εικόνα 53. Η εφαρμογή υποστηρίζει μια σειρά από εκτυπώσεις, όλες κάτω από την 

αντίστοιχη επιλογή. 

 

 

9.1 Βασικές εκτυπώσεις κοινοχρήστων 
 

Οι δύο βασικές εκτυπώσεις είναι η συγκεντρωτική κατάσταση πολυκατοικίας, τα 

ειδοποιητήρια και οι εξοφλητικές αποδείξεις των κοινοχρήστων. Η εφαρμογή e-

Κοινόχρηστα, από την έκδοση 6.1 και μετά, σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα 

προτυπωμένο έντυπο για τις δύο βασικές σας εκτυπώσεις, τη συγκεντρωτική 

κατάσταση και τα ειδοποιητήρια των διαμερισμάτων. Το προτυπωμένο αυτό έντυπο 

υπάρχει σε μορφή εικόνας (.jpg) στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και 

χρησιμοποιείται από την εφαρμογή σε απλό χαρτί A4. 

 

Αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να έχετε έναν εκτυπωτή Inkjet ή 

τύπου Laser, έγχρωμο ή ασπρόμαυρο. Φυσικά, για καλύτερα αποτελέσματα, μια 

έγχρωμη εκτύπωση είναι ότι καλύτερο. 
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Για να χρησιμοποιήσετε τα προτυπωμένα έντυπα θα πρέπει να τσεκάρετε το 

αντίστοιχο πεδίο από την επιλογή  Αρχείο → Διαχείριση Πολυκατοικίας – 

Μεταβολή στοιχείων. 

  

 Εικόνα 54. Χρήση προ-τυπωμένου εντύπου. 

 

 

Επιπλέον, από την επιλογή Ρυθμίσεις → Γεννήτρια Εκτυπώσεων → Ρυθμίσεις 

εκτύπωσης – Γενικές, μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο το οποίο εμφανίζεται 

στην συγκεντρωτική εκτύπωση. 

 

 

 

 

 

9.1.1 Συγκεντρωτική εκτύπωση 
 

Η συγκεντρωτική κατάσταση με τις δαπάνες και τα κοινόχρηστα για όλα τα 

διαμερίσματα της πολυκατοικίας ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την 

επιλογή  (Εκτυπώσεις → Κοινόχρηστα – Συγκεντρωτική εκτύπωση).  
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Εικόνα 55. Η συγκεντρωτική κατάσταση με τις δαπάνες και τα κοινόχρηστα για όλα 

τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. 

 

 

Θα εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο μήνα 

για τον οποίο θα εκτυπώσετε την κατάσταση. Αν τσεκάρετε το πεδίο Portrait 

Printing η εκτύπωση θα προσαρμοστεί οριζόντια, σε ένα χαρτί τύπου Α4, έτσι ώστε 

να βλέπετε με μια ματιά τη συγκεντρωτική εκτύπωση. 

 

 
Εικόνα 56. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο μήνα για τον οποίο θα 

εκτυπώσετε την συγκεντρωτική κατάσταση. 
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Εικόνα 57. Απλή εκτύπωση σε λευκό χαρτί Α4. 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 58. Εκτύπωση χρησιμοποιώντας το προ-τυπωμένο έντυπο το οποίο 

τυπώνεται εξ’ ολοκλήρου από την εφαρμογή. 
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9.1.2 Αναλυτική εκτύπωση διαμερισμάτων 
 

Η αναλυτική εκτύπωση με τα ειδοποιητήρια και τις εξοφλητικές αποδείξεις για τα 

κοινόχρηστα του συγκεκριμένου μήνα, ξεχωριστά για κάθε διαμέρισμα, 

ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την επιλογή  (Εκτυπώσεις → 

Κοινόχρηστα – Αναλυτική εκτύπωση διαμερισμάτων). 

 

Θα εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο μήνα 

για τον οποίο θα εκτυπώσετε τα ειδοποιητήρια και τις εξοφλητικές αποδείξεις. 

 

 

 
Εικόνα 59. Η οθόνη από όπου οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε το 

συγκεκριμένο μήνα για τον οποίο θα εκτυπώσετε τα ειδοποιητήρια και τις 

εξοφλητικές αποδείξεις.  

 

 

 

Αν έχετε επιλέξει την εκτύπωση στο προ-τυπωμένο έντυπο (το οποίο τυπώνεται εξ’ 

ολοκλήρου από την εφαρμογή) δεν θα εμφανιστεί η επιλογή για να προσαρμόσετε 

την εκτύπωση σε οριζόντια ή κάθετη μορφή.. 
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Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια ακόμα οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε το 

διαμέρισμα που θέλετε, όλα τα διαμερίσματα (τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο) 

αλλά και εάν θέλετε να τυπωθούν και οι εξοφλητικές αποδείξεις, σε περίπτωση που 

υπάρχουν σε ξεχωριστά έντυπα. 

 

 

 

 
Εικόνα 60. Η οθόνη από όπου οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε το 

διαμέρισμα που θέλετε ή όλα τα διαμερίσματα. Το πεδίο «Αποστολή με εμαιλ» ξε-

τσεκάρεται αυτόματα όταν το συγκεκριμένο διαμέρισμα ΔΕΝ έχει συμπληρωμένο 

το πεδίο εμαιλ Ενοικιαστή. 
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Νέα πεδία έκδοση 7.7.14 

Η έκδοση 7.7.14 σας επιτρέπει, στην Αναλυτική μόνο εκτύπωση (Ειδοποιητήρια 

Κοινοχρήστων), να δημιουργήσετε αρχεία pdf αντί να εκτυπώσετε τα 

Ειδοποιητήρια. Η τοποθεσία ορίζεται από την επιλογή Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις 

εφαρμογής. 

 

Προεπισκόπιση …. Τσεκάροντας αυτό το πεδίο, που είναι και η προ-επιλογή, θα 

εμφανιστούν τα ειδοποιητήρια σε μορφή pdf. Αν πρόκειται μόνο για ένα 

διαμέρισμα το pdf Reader θα ανοίξει αυτόματα αλλιώς εμφανίζεται μια οθόνη 

επιλογής με τα επιλεγμένα διαμερίσματα από όπου μπορεί κανείς με διπλό κλικ  να 

εμφανίσει το ειδοποιητήριο που θέλει σε μορφή pdf. 

 

 

 

Αποστολή με εμαιλ  …… Για να εμφανιστεί το πεδίο επιλογής «Αποστολή με εμαιλ» 

θα πρέπει να έχει τσεκαριστεί το αντίστοιχο πεδίο στην οθόνη διαχείρισης της 

συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Επιπλέον, το πεδίο «Αποστολή με εμαιλ» ξε-

τσεκάρεται αυτόματα όταν το συγκεκριμένο διαμέρισμα ΔΕΝ έχει συμπληρωμένο 

το πεδίο εμαιλ Ενοικιαστή. 

Αν η επιλογή «Προεπισκόπιση» δεν είναι τσεκαρισμένο τότε η εφαρμογή θα 

στείλει απευθείας τα ειδοποιητήρια στα εμαιλ του ενοικιαστή και ιδιοκτήτη. Ο 

τρόπος ορίζεται από την επιλογή Ρυθμίσεις, Γεννήτρια εκτυπώσεων, Διαχείριση 

παραμέτρων εμαιλ. 

 

 

Εξοφλητική απόδειξη. 

Δαπάνες ενοικιαστή  …… Για να εμφανιστούν συμπληρωμένα τα πεδία της 

εξοφλητικής απόδειξης του ενοικιαστή  θα πρέπει να έχει τσεκαριστεί το πεδίο. 

 

 

Δαπάνες ιδιοκτήτη  …… Για να εμφανιστούν συμπληρωμένα τα πεδία της 

εξοφλητικής απόδειξης του ιδιοκτήτη  θα πρέπει να έχει τσεκαριστεί το πεδίο. 

 

 

Προσοχή! Αν υπάρχει μόνο μία εξοφλητική απόδειξη (Ιδιοκτήτη και ενοικιαστή) 

τότε αρκεί να τσεκαριστεί μόνο ένα πεδίο για να εμφανιστούν τα ποσά στην 

εξοφλητική απόδειξη. 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα ειδοποιητήρια σε απλή μορφή ή χρησιμοποιώντας το 

προ-τυπωμένο έντυπο. 
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Εικόνα 61. Εκτύπωση χρησιμοποιώντας το προ-τυπωμένο έντυπο το οποίο 

τυπώνεται εξ’ ολοκλήρου από την εφαρμογή, σε λευκό χαρτί Α4. 
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9.2 Βοηθητικές εκτυπώσεις  
 

9.2.1 Οικονομική καρτέλα διαμερίσματος 
 

Η εκτύπωση της οικονομικής καρτέλας ενοικιαστή εμφανίζει μια οικονομική 

καρτέλα του επιλεγμένου διαμερίσματος, με τις δαπάνες των κοινοχρήστων να 

εμφανίζονται σαν οφειλές και τις αντίστοιχες πληρωμές. Επιπλέον εμφανίζονται τα 

σύνολα των χρεώσεων και πιστώσεων, σε μορφή οικονομικής καρτέλας. 

 

Η εκτύπωση ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την επιλογή  (Εκτυπώσεις → 

Οικονομική καρτέλα διαμερίσματος). 

 

Θα εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία, το 

χρονικό όριο (μήνας – έτος) και το διαμέρισμα για το οποίο θα εκτυπώσετε την 

συγκεκριμένη οικονομική καρτέλα. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τις καρτέλες 

για όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας τσεκάροντας στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

 
Εικόνα 62. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία, το χρονικό όριο 

(μήνας – έτος) και το διαμέρισμα για το οποίο θα εκτυπώσετε την συγκεκριμένη 

οικονομική καρτέλα. 

 

 

Την πλήρη περιγραφή όλων των  πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης επιλογής 

θα βρείτε πιο κάτω. 

 

Ημερομηνία από ……….. Επιλέγετε την ημερομηνία από την οποία θέλετε να δείτε 

την οικονομική καρτέλα.  Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα εμφανιστεί ένα 

ημερολόγιο από όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την ημερομηνία που 

θέλετε. 
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Ημερομηνία έως ……….. Επιλέγετε την ημερομηνία έως την οποία θέλετε να δείτε 

την οικονομική καρτέλα.  Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα εμφανιστεί ένα 

ημερολόγιο από όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την ημερομηνία που 

θέλετε. 

 

Πολυκατοικία ……….. Επιλέγετε την πολυκατοικία για την οποία θέλετε να 

δημιουργήσετε την εκτύπωση. 

 

Διαμερίσματα πολυκατοικίας ……….. Κάντε κλικ σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα 

για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε την εκτύπωση. 

 

Όλα τα διαμερίσματα ……….. Αν τσεκάρετε την επιλογή τότε θα τυπωθούν τα 

στοιχεία της οικονομικής καρτέλας για όλα τα διαμερίσματα. 

 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Εκτύπωση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί η 

εκτύπωση σε μορφή προεπισκόπησης. 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η 

προηγούμενη οθόνη. 

 

 

 

 

9.2.2 Οικονομική καρτέλα Συνεργάτη 
Η εκτύπωση της οικονομικής καρτέλας του συνεργάτη εμφανίζει μια οικονομική 

καρτέλα του συγκεκριμένου συνεργάτη (πχ της εταιρείας αγοράς πετρελαίου), με 

τις αγορές να εμφανίζονται σαν οφειλές και τις αντίστοιχες πληρωμές. Επιπλέον 

εμφανίζονται τα σύνολα των χρεώσεων και πιστώσεων, σε μορφή οικονομικής 

καρτέλας. 

 

Η εκτύπωση ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την επιλογή  (Εκτυπώσεις → 

Οικονομική καρτέλα Συνεργάτη). 

 

Θα εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία, το 

χρονικό όριο (μήνας – έτος) και τον συνεργάτη για το οποίο θα εκτυπώσετε την 

συγκεκριμένη οικονομική καρτέλα. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τις καρτέλες 

για όλες τις πολυκατοικίες τσεκάροντας στο αντίστοιχο πεδίο. 
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Εικόνα 63. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία, το χρονικό όριο 

(μήνας – έτος) και τον συνεργάτη για το οποίο θα εκτυπώσετε την συγκεκριμένη 

οικονομική καρτέλα 

 

 

Την πλήρη περιγραφή όλων των  πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης επιλογής 

θα βρείτε πιο κάτω. 

 

Ημερομηνία από ……….. Επιλέγετε την ημερομηνία από την οποία θέλετε να δείτε 

την οικονομική καρτέλα.  Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα εμφανιστεί ένα 

ημερολόγιο από όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την ημερομηνία που 

θέλετε. 

 

Ημερομηνία έως ……….. Επιλέγετε την ημερομηνία έως την οποία θέλετε να δείτε 

την οικονομική καρτέλα.  Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα εμφανιστεί ένα 

ημερολόγιο από όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την ημερομηνία που 

θέλετε. 

 

Πολυκατοικία ……….. Επιλέγετε την πολυκατοικία για την οποία θέλετε να 

δημιουργήσετε την εκτύπωση. 

 

Συνεργάτες ……….. Επιλέγετε τον συνεργάτη (πχ της εταιρείας αγοράς πετρελαίου, 

υδραυλικός κλπ) για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε την εκτύπωση. 

 

Όλες οι Πολυκατοικίες ……….. Αν τσεκάρετε την επιλογή τότε θα τυπωθούν τα 

στοιχεία της οικονομικής καρτέλας για όλα τα διαμερίσματα. 
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Ολοκληρωμένες συναλλαγές ……….. Αν τσεκάρετε την επιλογή τότε θα τυπωθούν 

μόνο οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί και όχι οι μελλοντικές (αναθέσεις 

κλπ) 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Εκτύπωση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί η 

εκτύπωση σε μορφή προεπισκόπησης. 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η 

προηγούμενη οθόνη. 

 

 

 

9.2.3 Εκτύπωση κατάστασης κινήσεων με πρόσθετα 
στοιχεία 
 

Αυτή η εκτύπωση εμφανίζει μια καρτέλα με τις κινήσεις αγοράς πετρελαίου 

θέρμανσης, τις δαπάνες δηλαδή της πολυκατοικίας σε σχέση με το τελευταίο 

νομοθετικό πλαίσιο (που όμως ουδέποτε υλοποιήθηκε). Αυτό που μπορείτε να 

εκτυπώσετε είναι μια κατάσταση με τις κινήσεις (αγορές) για το πετρέλαιο 

θέρμανσης. 

 

Η εκτύπωση ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την επιλογή  (Εκτυπώσεις → 

Εκτύπωση κατάστασης για ΚΕΠΥΟ). 

 

Θα εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε το οικονομικό έτος, το 

χρονικό όριο (μήνας – έτος), την πολυκατοικία και τον συνεργάτη με το οποίον 

έγιναν οι συναλλαγές. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τις καρτέλες για όλες τις 

κινήσεις (όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης) τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο. 
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Εικόνα 64. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία, το χρονικό όριο, την 

πολυκατοικία και τον συνεργάτη με το οποίον έγιναν οι συναλλαγές. 

 

Την πλήρη περιγραφή όλων των  πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης επιλογής 

θα βρείτε πιο κάτω. 

 

Οικονομικό έτος ……….. Επιλέγετε την το έτος για το οποίο θα δημιουργηθεί η 

εκτύπωση.  

 

Ημερομηνία από ……….. Επιλέγετε την ημερομηνία από την οποία θέλετε να δείτε 

την καρτέλα.  Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα εμφανιστεί ένα ημερολόγιο από 

όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε. 

 

Ημερομηνία έως ……….. Επιλέγετε την ημερομηνία έως την οποία θέλετε να δείτε 

την καρτέλα.  Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα εμφανιστεί ένα ημερολόγιο από 

όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε. 

 

Πολυκατοικία ……….. Επιλέγετε την πολυκατοικία για την οποία θέλετε να 

δημιουργήσετε την εκτύπωση. 

 

Συνεργάτες ……….. Επιλέγετε τον συνεργάτη (πχ της εταιρείας αγοράς πετρελαίου, 

υδραυλικός κλπ) για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε την εκτύπωση. 

 

Όλες οι κινήσεις ……….. Αν τσεκάρετε την επιλογή τότε θα τυπωθούν τα στοιχεία 

όλων των κινήσεων για τον συγκεκριμένο συνεργάτη, ανεξάρτητα δαπάνης. 
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Κουμπιά εντολών 

 

Εκτύπωση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί η 

εκτύπωση σε μορφή προεπισκόπησης. 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η 

προηγούμενη οθόνη. 

 

 

 

 

9.2.4 Εκτύπωση Εργασιών 
 

Αυτή η εκτύπωση εμφανίζει μια λίστα με τις εργασίες που αφορούν την εταιρεία 

παροχής υπηρεσιών Κοινοχρήστων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την περιγραφή 

της εργασίας, τον τύπο και το ποσό της συναλλαγής. 

 

Η εκτύπωση ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την επιλογή  (Εκτυπώσεις → 

Εκτύπωση εργασιών). 

 

 

Οι εργασίες διαχειρίζονται από την επιλογή  (Κοινόχρηστα → Άλλες εργασίες). 

 

 

9.2.5 Εκτύπωση συναλλαγών 
 

Αυτή η εκτύπωση εμφανίζει μια λίστα με τις συναλλαγές που αφορούν τους 

συνεργάτες και τις πολυκατοικίες στις οποίες εκτέλεσαν τη δαπάνη ή την εργασία. 

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την περιγραφή της εργασίας, την πολυκατοικία στην 

οποία αναφέρεται, τον τύπο και το ποσό της συναλλαγής. 

 

Η εκτύπωση ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την επιλογή  (Εκτυπώσεις → 

Εκτύπωση συναλλαγών). 

 

 

Θα εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία και τον 

συνεργάτη με το οποίον έγιναν οι συναλλαγές.  

 

 

 

 

9.2.6 Εκτύπωση κατηγοριών δαπανών 
 

Αυτή η εκτύπωση εμφανίζει μια λίστα με τις δαπάνες της εφαρμογής 

Κοινοχρήστων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την περιγραφή της δαπάνης, τον 

κωδικό και την κατηγορία στην οποία ανήκει (πχ Ανελκυστήρας), αν πρόκειται για 

δαπάνη αυτόνομης θέρμανσης ή δαπάνη του ιδιοκτήτη και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες. 

 

Προσοχή! Οι δαπάνες είναι κοινές για όλες τις πολυκατοικίες.  
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Η εκτύπωση ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την επιλογή  (Εκτυπώσεις → 

Εκτύπωση κατηγοριών δαπανών). 

 

 

 

9.2.7 Εκτύπωση διαμερισμάτων 
 

Αυτή η εκτύπωση εμφανίζει μια λίστα με τα αναλυτικά στοιχεία των 

διαμερισμάτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον κωδικό του διαμερίσματος, τα 

στοιχεία του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη, τα τμ και τους συντελεστές του 

διαμερίσματος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

 

Η εκτύπωση ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την επιλογή  (Εκτυπώσεις → 

Εκτύπωση διαμερισμάτων). 

 

Θα εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία και τον 

τρόπο εκτύπωσης (αναλυτικές δαπάνες). 

 

 
Εικόνα 65. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία και τρόπο εκτύπωσης. 

 

 

Την πλήρη περιγραφή όλων των  πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης επιλογής 

θα βρείτε πιο κάτω. 

 

Πολυκατοικία ……….. Επιλέγετε την πολυκατοικία για την οποία θέλετε να 

δημιουργήσετε την εκτύπωση. 

 

Αναλυτική εκτύπωση δαπανών ……….. Αν τσεκάρετε την επιλογή τότε θα τυπωθούν 

τα στοιχεία των συντελεστών (χιλιοστά, επιβάρυνση, fi-ei για αυτόνομη θέρμανση 

κλπ) όλων δαπανών για το συγκεκριμένο διαμέρισμα. 
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Άλλες επιλογές ……….. Επιλέγετε τον τύπο διαμερίσματος (ΚΕΝΑ, με αυτόνομη 

θέρμανση, με συντελεστές ανεξάρτητα χιλιοστών) ή όλα τα διαμερίσματα.  

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Εκτύπωση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί η 

εκτύπωση σε μορφή προεπισκόπησης. 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η 

προηγούμενη οθόνη. 

 

 

 

 

 

 

9.2.8 Εκτύπωση δαπανών 
 

Αυτή η εκτύπωση εμφανίζει μια λίστα με τα αναλυτικά στοιχεία των δαπανών για 

το συγκεκριμένο μήνα και την συγκεκριμένη πολυκατοιξία. Μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει την περιγραφή και τον τύπο της δαπάνης, την ημερομηνία και το 

ποσό καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

 

Η εκτύπωση ενεργοποιείται από το βασικό μενού και την επιλογή  (Εκτυπώσεις → 

Εκτύπωση δαπανών). 

 

Θα εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία και τον 

τρόπο εκτύπωσης (αναλυτικές δαπάνες). 

 

 
Εικόνα 66. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία και τρόπο (αναλυτικές 

δαπάνες). 
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Την πλήρη περιγραφή όλων των  πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης επιλογής 

θα βρείτε πιο κάτω. 

 

Πολυκατοικία ……….. Επιλέγετε την πολυκατοικία για την οποία θέλετε να 

δημιουργήσετε την εκτύπωση. 

 

Επιλογή Ημερομηνίας……….. Επιλέγετε το μήνα και το έτος (τον μήνα δηλαδή για 

τον οποίον έχετε εισάγει τις δαπάνες) και για τον οποίο θέλετε να δείτε την 

εκτύπωση.   

 

Αν η πολυκατοικία υποστηρίζει την Αυτόνομη θέρμανση και τις αναλυτικές κινήσεις 

τότε θα εμφανιστούν οι πιο κάτω επιλογές. 

Αναλυτική εκτύπωση δαπανών ……….. Αν τσεκάρετε την επιλογή τότε θα 

τυπωθούν τα στοιχεία της αυτόνομης θέρμανσης, οι ενδείξεις στον 

ωρομετρητή και οι ώρες κατανάλωσης. 

  

Αναλυτικές κινήσεις δαπανών ……….. Αν τσεκάρετε την επιλογή τότε θα 

τυπωθούν τα στοιχεία με τις αναλυτικές κινήσεις των δαπανών. Είναι οι 

περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερα από ένα παραστατικά για τη 

συγκεκριμένη δαπάνη μέσα στον ίδιο μήνα. Ένα παράδειγμα είναι η αγορά 

πετρελαίου θέρμανσης, όταν γίνεται περισσότερες από μία φορά, ειδικά 

τους μήνες του χειμώνα. 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Εκτύπωση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί η 

εκτύπωση σε μορφή προεπισκόπησης. 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η 

προηγούμενη οθόνη. 
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10 Βοηθητικές λειτουργίες 
 

Υπάρχει μια πληθώρα βοηθητικών αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμων λειτουργιών, όπως 

είναι η διαχείριση των συνεργατών και η αναβάθμιση από προηγούμενες εκδόσεις. 

 

 

 

10.1 Διαχείριση Συνεργατών 
 

Οι Συνεργάτες είναι άτομα ή εταιρείες με τις οποίες ο διαχειριστής της 

πολυκατοικίας έχει συναλλαγές. Μπορεί για παράδειγμα να είναι ένας υδραυλικός, 

η εταιρεία από την οποία προμηθεύεται πετρέλαιο και άλλοι. 

 

 

 

10.1.1 Εισαγωγή Συνεργάτη 
 

Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία τα οποία περιγράφουν τα σταθερά 

και τα οικονομικά στοιχεία των συνεργατών. Πρώτα θα πρέπει να εισάγετε τα 

σταθερά στοιχεία, όπως είναι η επωνυμία και η διεύθυνση και στη συνέχεια να 

εισάγετε τα οικονομικά χαρακτηριστικά. 

 

Η εισαγωγή των στοιχείων του συνεργάτη γίνεται από την επιλογή Αρχείο → 

Συνεργάτες  → Εισαγωγή Συνεργατών.  

 

 

 

 
Εικόνα 67. Επιλέγοντας την εισαγωγή των στοιχείων του συνεργάτη. 
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Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

 

 
Εικόνα 68. Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία τα οποία περιγράφουν 

τα σταθερά και τα οικονομικά στοιχεία των συνεργατών. 

 

 

 

Πεδία  

 

Όνομα  ……….. Το όνομα του συνεργάτη.  

 

Επώνυμο  ……….. Το επώνυμο του συνεργάτη.  

 

Εταιρεία  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν πρόκειται για εταιρεία. Θα δείτε να 

εμφανίζονται δύο πρόσθετα πεδία, το ΑΦΜ και το όνομα του υπευθύνου. 

ΑΦΜ  ……………………..……….. Το Α.Φ.Μ. της εταιρείας.  

Υπεύθυνος εταιρείας  ……….. Ο υπεύθυνος της εταιρείας, με αυτόν που (αν 

υπάρχει) γίνονται οι συνεννοήσεις, οι παραγγελίες κλπ.  

 

Διεύθυνση  ……….. Η διεύθυνση του συνεργάτη.  

 

Αριθμός  ……….. Ο αριθμός του δρόμου στη διεύθυνση του συνεργάτη.  

 

Περιοχή  ……….. Η περιοχή όπου βρίσκεται ο συνεργάτης.  

 

Πόλη   ……….. Η πόλη όπου βρίσκεται ο συνεργάτης. 
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Ταχ. Κώδικας  ……….. Ο ταχυδρομικός κώδικας του συνεργάτη.  

 

Χώρα   ……….. Η χώρα όπου βρίσκεται ο συνεργάτης.  

 

Τηλέφωνο  ……….. Το τηλέφωνο του συνεργάτη.  

 

Κινητό  ……….. Το κινητό τηλέφωνο του συνεργάτη.  

 

Fax   ……….. Το φαξ του συνεργάτη.  

 

Ποσοστό Α  ……….. Το ποσοστό προμήθειας το οποίο χρεώνεται ο συνεργάτης 

και θα πρέπει να αποδώσει στην εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων.  

 

Ποσοστό Β  ……….. Το δεύτερο ποσοστό προμήθειας το οποίο χρεώνεται ο 

συνεργάτης και θα πρέπει να αποδώσει στην εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων.  

 

Σχόλια  ……….. Οποιαδήποτε σχόλια νομίζετε ότι χρειάζεται να θυμάστε.  

 

Οικονομικά στοιχεία  ……….. Τα οικονομικά στοιχεία του συνεργάτη, τα οποία 

αφορούν τις συναλλαγές του, είναι τα εξής:  

 

Σύνολο τζίρου  ………….…….. Το σύνολο του τζίρου μέχρι σήμερα. Τα 

περιεχόμενα πεδίου δεν μπορούν να αλλάξουν.  

Προηγούμενη οφειλή ………………….. Η προηγούμενη οφειλή, στην εταιρεία 

διαχείρισης κοινοχρήστων, που μπορεί να είχε ο συνεργάτης.  

Σύνολο   ………..……….. Το σύνολο της οφειλής μέχρι σήμερα. 

Τα περιεχόμενα πεδίου δεν μπορούν να αλλάξουν.  

Πίστωση   ………..……….. Το όριο για την πίστωση της οφειλής, 

στην εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων.  

Προμήθεια   ………..……….. Το σύνολο της προμήθειας, μέχρι 

σήμερα, την οποία οφείλει στην εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων. 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 

 

 

 

 

10.1.2 Μεταβολή Συνεργάτη 
 

Η οθόνη μεταβολής εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ήδη υπάρχουσες εγγραφές 

(συνεργάτες). Από την λίστα με τους συνεργάτες μπορείτε να επιλέξετε μια 

εγγραφή κάνοντας κλικ στο κουμπί «Επιλογή» (ή διπλό κλικ στη λίστα) ή μπορείτε 

να διαγράψετε έναν συνεργάτη και όλες τις εγγραφές που σχετίζονται με αυτόν.  

 

Η μεταβολή των στοιχείων του συνεργάτη γίνεται από την επιλογή Αρχείο → 

Συνεργάτες  → Μεταβολή Συνεργατών.  

 



Εγχειρίδιο χρήσης  e-Κοινόχρηστα .NET    σελ. 90  από 134 

 
Εικόνα 69. Επιλέγοντας τη μεταβολή των στοιχείων του συνεργάτη. 

 

 

 

Η διαγραφή γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί «Διαγραφή». Σε αυτή την 

περίπτωση η εφαρμογή θα σας ζητήσει επιβεβαίωση. Αν επιλέξετε έναν συνεργάτη 

θα εμφανιστούν τα στοιχεία του στην οθόνη μεταβολής. 

 

Εικόνα 70. Η διαγραφή των στοιχείων του συνεργάτη γίνεται κάνοντας κλικ στο 

κουμπί «Διαγραφή». 
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Η οθόνη μεταβολής διαθέτει μια σειρά από πεδία τα οποία περιγράφουν τα 

σταθερά και τα οικονομικά στοιχεία των συνεργατών. Πρώτα θα πρέπει να εισάγετε 

τα σταθερά στοιχεία, όπως είναι η επωνυμία και η διεύθυνση και στη συνέχεια να 

εισάγετε τα οικονομικά χαρακτηριστικά. 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

μεταβολής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

 
Εικόνα 71. Η οθόνη μεταβολής διαθέτει μια σειρά από πεδία τα οποία περιγράφουν 

τα σταθερά και τα οικονομικά στοιχεία των συνεργατών. 

 

 

 

Πεδία  

 

Όνομα  ……….. Το όνομα του συνεργάτη.  

 

Επώνυμο  ……….. Το επώνυμο του συνεργάτη.  

 

Εταιρεία  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο όταν πρόκειται για εταιρεία. Θα δείτε να 

εμφανίζονται δύο πρόσθετα πεδία, το ΑΦΜ και το όνομα του υπευθύνου. 

ΑΦΜ  ……………………..……….. Το Α.Φ.Μ. της εταιρείας.  

Υπεύθυνος εταιρείας  ……….. Ο υπεύθυνος της εταιρείας, με αυτόν που (αν 

υπάρχει) γίνονται οι συνεννοήσεις, οι παραγγελίες κλπ.  

 

Διεύθυνση  ……….. Η διεύθυνση του συνεργάτη.  

 

Αριθμός  ……….. Ο αριθμός του δρόμου στη διεύθυνση του συνεργάτη.  

 

Περιοχή  ……….. Η περιοχή όπου βρίσκεται ο συνεργάτης.  
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Πόλη   ……….. Η πόλη όπου βρίσκεται ο συνεργάτης. 

 

Ταχ. Κώδικας  ……….. Ο ταχυδρομικός κώδικας του συνεργάτη.  

 

Χώρα   ……….. Η χώρα όπου βρίσκεται ο συνεργάτης.  

 

Τηλέφωνο  ……….. Το τηλέφωνο του συνεργάτη.  

 

Κινητό  ……….. Το κινητό τηλέφωνο του συνεργάτη.  

 

Fax   ……….. Το φαξ του συνεργάτη.  

 

Ποσοστό Α  ……….. Το ποσοστό προμήθειας το οποίο χρεώνεται ο συνεργάτης 

και θα πρέπει να αποδώσει στην εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων.  

 

Ποσοστό Β  ……….. Το δεύτερο ποσοστό προμήθειας το οποίο χρεώνεται ο 

συνεργάτης και θα πρέπει να αποδώσει στην εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων.  

 

Σχόλια  ……….. Οποιαδήποτε σχόλια νομίζετε ότι χρειάζεται να θυμάστε.  

 

Οικονομικά στοιχεία  ……….. Τα οικονομικά στοιχεία του συνεργάτη, τα οποία 

αφορούν τις συναλλαγές του, είναι τα εξής:  

 

Σύνολο τζίρου  ………….…….. Το σύνολο του τζίρου μέχρι σήμερα. Τα 

περιεχόμενα πεδίου δεν μπορούν να αλλάξουν.  

Προηγούμενη οφειλή ………………….. Η προηγούμενη οφειλή, στην εταιρεία 

διαχείρισης κοινοχρήστων, που μπορεί να είχε ο συνεργάτης.  

Σύνολο   ………..……….. Το σύνολο της οφειλής μέχρι σήμερα. 

Τα περιεχόμενα πεδίου δεν μπορούν να αλλάξουν.  

Πίστωση   ………..……….. Το όριο για την πίστωση της οφειλής, 

στην εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων.  

Προμήθεια   ………..……….. Το σύνολο της προμήθειας, μέχρι 

σήμερα, την οποία οφείλει στην εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων. 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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10.2 Διαχείριση Κοινοχρήστων - Σχόλια 
 

Η διαχείριση των κοινοχρήστων σας επιτρέπει να έχετε μια πλήρη λειτουργία  για 

την παρακολούθηση των χρηματο-οικονομικών της συγκεκριμένης πολυκατοικίας 

από τον διαχειριστή της. Μπορεί κανείς να εισάγει και να διαχειριστεί τις πληρωμές 

των κοινοχρήστων (εξοφλήσεις αλλά και έναντι), να εισάγει παλαιότερες οφειλές 

καθώς και παλαιότερες πληρωμές. 

 

Για να επιλέξετε την εισαγωγή ή την μεταβολή των κινήσεων θα πρέπει πρώτα να 

επιλέξετε μια πολυκατοικία. Η εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει και δεν θα σας αφήσει 

να συνεχίσετε. 

 

 
Εικόνα 72. Επιλέγοντας την  διαχείριση των κοινοχρήστων. 

 

 

10.2.1 Εισαγωγή κινήσεων 
 

Η εισαγωγή μιας κίνησης σας επιτρέπει να «περάσετε» στη βάση δεδομένων της 

εφαρμογής μια πληρωμή του ενοικιαστή, για παράδειγμα, για την εξόφληση των 

κοινοχρήστων του μήνα. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε πληρωμές του τύπου 

έναντι, ακόμα και να περάσετε τα κοινόχρηστα χειροκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί, ο διαχειριστής, να παρακολουθήσει καλύτερα την εξόφληση των 

κοινοχρήστων, τις καθυστερήσεις και τα χρωστούμενα. 

 

 

Η εισαγωγή των στοιχείων μιας κίνησης γίνεται από την επιλογή Κοινόχρηστα → 

Διαχείριση  Κοινοχρήστων → Εισαγωγή κινήσεων.  
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Εικόνα 73. Η οθόνη εισαγωγή μιας κίνησης (πχ εξόφληση των κοινοχρήστων, τις 

καθυστερήσεις και τα χρωστούμενα). 

 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Πεδία  

 

Επιλογή διαμερίσματος  ……….. Επιλέγετε το διαμέρισμα για το οποίο 

ενδιαφέρεστε να εισάγετε οικονομικές κινήσεις. Μόλις επιλέξετε ένα διαμέρισμα θα 

δείτε να εμφανίζονται τα στοιχεία του καθώς και μια λίστα με τις προηγούμενες 

κινήσεις του (Χρεώσεις-πληρωμές-οφειλές). 

 

Χρεώσεις - πληρωμές  ……….. Εμφανίζεται μια λίστα με τις κινήσεις του 

επιλεγμένου διαμερίσματος.  

 

Στοιχεία Διαμερίσματος  ……….. Εμφανίζονται τα στοιχεία του επιλεγμένου 

διαμερίσματος. 

Κωδικός  …………………… Ο κωδικός του διαμερίσματος ο οποίος 

εμφανίζεται στις εκτυπώσεις.  

Όροφος  ……….. Ο όροφος του διαμερίσματος.  

Τ.μ.   ……….. Τα τμ του διαμερίσματος.  

Ιδιοκτήτης  ……….. Το όνομα-επώνυμο του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.  

Ενοικιαστής  ……….. Το όνομα-επώνυμο του ενοικιαστή του διαμερίσματος.  

 

Στοιχεία κίνησης  ……….. Εδώ θα πρέπει να εισάγετε τα αναλυτικά στοιχεία της 

κίνησης που θέλετε να εισάγετε. 

Επιλογή κίνησης  ………… Επιλέγετε  τον τύπο της κίνησης (Πληρωμή 

έναντι, παλαιότερη οφειλή κλπ). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να 
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‘περάσετε’  χειροκίνητα παλαιότερα κοινόχρηστα επιλέγοντας τον 

αντίστοιχο τύπο κίνησης. 

Ημερομηνία ……….. Επιλέγετε την ημερομηνία που έγινε η συναλλαγή 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα εμφανιστεί ένα ημερολόγιο από όπου 

μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε.  

Ποσό ………….………... Συμπληρώνετε το συνολικό ποσό της κίνησης 

Ποσό Ιδιοκτήτη  ………Συμπληρώνετε το ποσό το οποίο αναλογεί στον 

ιδιοκτήτη, αν υπάρχει. 

 

 

Επιλογή νομίσματος ……….. Επιλέγετε το νόμισμα στο οποίο έγινε η δαπάνη 

(ευρώ) 

 

 

Παρατηρήσεις  ……….. Οποιαδήποτε σχόλια νομίζετε ότι χρειάζεται να 

θυμάστε.  

 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 

 

 

 

 

10.2.2 Μεταβολή κινήσεων 
 

Η διαχείριση των κοινοχρήστων σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα 

χρηματο-οικονομικά της συγκεκριμένης πολυκατοικίας 

 

Η οθόνη μεταβολής εμφανίζει μια αρχική λίστα με όλες τα διαμερίσματα της 

πολυκατοικίας. Από αυτή τη λίστα μπορείτε να επιλέξετε μια εγγραφή κάνοντας 

κλικ στη συγκεκριμένη εγγραφή. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τον μήνα και 

το έτος που σας ενδιαφέρει ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Ανεξάρτητα μήνα για να 

εμφανιστούν όλες οι κινήσεις για το επιλεγμένο διαμέρισμα. 

 

Οι κινήσεις εμφανίζονται σε μορφή λίστας όπου μπορείτε να δείτε τον τύπο, το 

ποσό και την ημερομηνία. Οι κινήσεις χωρίζονται σε δύο τύπους, τις οφειλές και 

τις πληρωμές. Οι οφειλές είναι συνήθως τα κοινόχρηστα αλλά μπορεί επίσης να 

είναι μια παλαιότερη οφειλή (απλήρωτα κοινόχρηστα). Από την λίστα μπορείτε να 

επιλέξετε τη συγκεκριμένη κίνηση για να δείτε τις λεπτομέρειες οι οποίες 

εμφανίζονται στο αντίστοιχο πλαίσιο. 

 

 

 

Η μεταβολή των στοιχείων μιας κίνησης γίνεται από την επιλογή Κοινόχρηστα → 

Διαχείριση  Κοινοχρήστων → Μεταβολή κινήσεων.  
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Εικόνα 74. Η οθόνη μεταβολής μιας κίνησης (πχ παλαιότερη οφειλή, απλήρωτα 

κοινόχρηστα). 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Πεδία  

 

Επιλογή διαμερίσματος  ……….. Επιλέγετε το διαμέρισμα για το οποίο 

ενδιαφέρεστε να εισάγετε οικονομικές κινήσεις. Μόλις επιλέξετε ένα διαμέρισμα θα 

δείτε να εμφανίζονται τα αναλυτικά του στοιχεία και η ημερομηνία. 

 

Επιλογή μήνα ………………………………. Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο μήνα θα δείτε 

να εμφανίζονται τα στοιχεία του καθώς και μια λίστα με τις κινήσεις του 

επιλεγμένου διαμερίσματος  (Χρεώσεις-πληρωμές-οφειλές). 

 

Στοιχεία Διαμερίσματος  ……….. Εμφανίζονται τα στοιχεία του επιλεγμένου 

διαμερίσματος. 

Κωδικός  …………………… Ο κωδικός του διαμερίσματος ο οποίος 

εμφανίζεται στις εκτυπώσεις.  

Όροφος  ……….. Ο όροφος του διαμερίσματος.  

Τ.μ.   ……….. Τα τμ του διαμερίσματος.  

Ιδιοκτήτης  ……….. Το όνομα-επώνυμο του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.  

Ενοικιαστής  ……….. Το όνομα-επώνυμο του ενοικιαστή του διαμερίσματος.  

 

Χρεώσεις - πληρωμές  ……….. Εμφανίζεται μια λίστα με τις κινήσεις του 

επιλεγμένου διαμερίσματος. Επιπλέον, όταν η επιλεγμένη εγγραφή πρόκειται για 

κίνηση που έχει υπολογιστεί αυτόματα με τα Κοινόχρηστα τότε εμφανίζεται ένα 
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μήνυμα στο κάτω μέρος της λίστας (προειδοποίηση για να μην διαγράψετε την 

συγκεκριμένη κίνηση). 

 

Στοιχεία κίνησης  ……….. Εδώ θα πρέπει να εισάγετε τα αναλυτικά στοιχεία της 

κίνησης που θέλετε να εισάγετε. 

Επιλογή κίνησης  ………… Επιλέγετε  τον τύπο της κίνησης (Πληρωμή 

έναντι, παλαιότερη οφειλή κλπ). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να 

‘περάσετε’  χειροκίνητα παλαιότερα κοινόχρηστα επιλέγοντας τον 

αντίστοιχο τύπο κίνησης. 

Ημερομηνία ………… Επιλέγετε την ημερομηνία που έγινε η συναλλαγή 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα εμφανιστεί ένα ημερολόγιο από όπου 

μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε.  

Ποσό ………….………... Συμπληρώνετε το συνολικό ποσό της κίνησης 

Ποσό Ιδιοκτήτη  ………Συμπληρώνετε το ποσό το οποίο αναλογεί στον 

ιδιοκτήτη, αν υπάρχει. 

 

 

Επιλογή νομίσματος ……….. Επιλέγετε το νόμισμα στο οποίο έγινε η δαπάνη 

(ευρώ) 

 

 

Παρατηρήσεις ………… ……….. Οποιαδήποτε σχόλια νομίζετε ότι χρειάζεται να 

θυμάστε. Στην περίπτωση που επιλέξετε μια κίνηση οφειλής (δηλαδή οι κινήσεις 

που έχουν υπολογιστεί αυτόματα με τα Κοινόχρηστα τότε εμφανίζεται η λέξη 

ΚΟΙΝΟ) 

  

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Διαγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

διαγραφεί από τη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 

 

 

 

 

 

 

10.2.3 Εισαγωγή-διαχείριση σχολίων 
 

Τα σχόλια εμφανίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις (ειδοποιητήρια και αποδείξεις 

πληρωμών) των κοινοχρήστων του συγκεκριμένου μήνα. Χρησιμοποιούνται για 

πολλούς και διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα, για να ειδοποιήσουν ότι τον 

επόμενο μήνα θα γίνει αύξηση του αποθεματικού. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθούν στην εκτύπωση ενός μόνο διαμερίσματος, ειδοποιώντας με ένα 

σχόλιο τον ενοικιαστή να πληρώσει, για παράδειγμα, τα κοινόχρηστα που 

χρωστάει.  
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Η οθόνη μεταβολής εμφανίζει μια αρχική λίστα με όλες τα διαμερίσματα της 

πολυκατοικίας. Από αυτή τη λίστα μπορείτε να επιλέξετε ένα διαμέρισμα κάνοντας 

κλικ στη συγκεκριμένη εγγραφή. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τον μήνα και 

το έτος που σας ενδιαφέρει ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Ανεξάρτητα μήνα για να 

εμφανιστούν όλα τα σχόλια, για όλους τους μήνες, για το επιλεγμένο διαμέρισμα. 

 

Τα σχόλια εμφανίζονται σε μορφή λίστας όπου μπορείτε να δείτε τον κωδικό του 

διαμερίσματος, την ημερομηνία και τις πρώτες λέξεις. Από την λίστα μπορείτε να 

επιλέξετε το συγκεκριμένο σχόλιο για να δείτε τις λεπτομέρειες οι οποίες 

εμφανίζονται στο διπλανό πλαίσιο. Κάθε σχόλιο αποτελείται από 2 γραμμές και 

κάθε γραμμή από μία ή περισσότερες προτάσεις. Τα σχόλια εκτυπώνονται στο 

τέλος του ειδοποιητηρίου και ισχύουν για τον συγκεκριμένο μήνα ή για όλους τους 

μήνες. 

 

 

 

Η εισαγωγή των στοιχείων μιας κίνησης γίνεται από την επιλογή Κοινόχρηστα → 

Διαχείριση  Κοινοχρήστων → Διαχείριση σχολίων.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 75. Η οθόνη εισαγωγής στοιχείων μιας κίνησης – σχόλιου. 

 

 

 

Προσοχή! Για να αλλάξετε γραμμή πληκτρολογήστε τον συνδυασμό των πλήκτρων 

Ctrl και Enter. Η γραμμή αλλάζει επίσης (μόνο στην εκτύπωση) πληκτρολογώντας 

τον χαρακτήρα @. 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 
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Πεδία  

 

Επιλογή διαμερίσματος  ……….. Επιλέγετε το διαμέρισμα για το οποίο 

ενδιαφέρεστε να εισάγετε σχόλια. Μόλις επιλέξετε ένα διαμέρισμα θα δείτε να 

εμφανίζονται τα αναλυτικά του στοιχεία και η ημερομηνία. 

 

Επιλογή μήνα ………………………………. Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο μήνα θα δείτε 

να εμφανίζεται μια λίστα με τα σχόλια του επιλεγμένου διαμερίσματος. 

 

Στοιχεία Διαμερίσματος  ……….. Εμφανίζονται τα στοιχεία του επιλεγμένου 

διαμερίσματος. 

Κωδικός  …………………… Ο κωδικός του διαμερίσματος ο οποίος 

εμφανίζεται στις εκτυπώσεις.  

Όροφος  ……….. Ο όροφος του διαμερίσματος.  

Τ.μ.   ……….. Τα τμ του διαμερίσματος.  

Ιδιοκτήτης  ……….. Το όνομα-επώνυμο του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.  

Ενοικιαστής  ……….. Το όνομα-επώνυμο του ενοικιαστή του διαμερίσματος.  

 

Καταχωρημένα-σχόλια ……….. Εμφανίζεται μια λίστα με τα σχόλια του επιλεγμένου 

διαμερίσματος.  

 

Στοιχεία κίνησης  ……….. Εδώ θα πρέπει να εισάγετε το σχόλιο που θέλετε να 

εκτυπωθεί. 

Σχόλια (1η γραμμή)  ………… Εισάγετε το σχόλιο που θα εκτυπωθεί στην 

πρώτη γραμμή, στο κάτω μέρος του ειδοποιητηρίου. 

Σχόλια (2η γραμμή)  ………… Εισάγετε το σχόλιο που θα εκτυπωθεί στην 

δεύτερη γραμμή, στο κάτω μέρος του ειδοποιητηρίου. 

 

 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Διαγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

διαγραφεί από τη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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10.2.4 Εισαγωγή-διαχείριση κειμένου στο Λογότυπο 
 

Τα συγκεκριμένα σχόλια εμφανίζονται σε όλες τις καταστάσεις (ειδοποιητήρια και 

αποδείξεις πληρωμών) των κοινοχρήστων κάθε μήνα. Χρησιμοποιούνται για 

πολλούς και διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα, για να μπορεί κανείς να 

διαχειρίζεται υποκαταστήματα. 

 

Η περιοχή που  εμφανίζονται είναι ακριβώς κάτω από το λογότυπο. 

 

Προσοχή! Για να αλλάξετε γραμμή πληκτρολογήστε τον συνδυασμό των πλήκτρων 

Ctrl και Enter. Η γραμμή αλλάζει επίσης (μόνο στην εκτύπωση) πληκτρολογώντας 

τον χαρακτήρα @. 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Εικόνα 75α. Η οθόνη εισαγωγής σχόλιου στο λογότυπο. 

 

 

Πεδία 

Καταχωρημένα-σχόλια ……….. Εμφανίζεται μια λίστα με τα σχόλια του επιλεγμένου 

λογότυπου.  

 

Σχόλια  ………… Εισάγετε το σχόλιο που θα εκτυπωθεί στην πρώτη γραμμή, 

στο κάτω μέρος του λογότυπου. 
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Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Διαγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

διαγραφεί από τη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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10.3 Άλλες Εργασίες 
 

Η διαχείριση των εργασιών, όπως άλλωστε φαίνεται και από την ίδια τη λέξη, σας 

επιτρέπει να διαχειριστείτε διάφορες εργασίες οι οποίες αφορούν την πολυκατοικία. 

Οι εργασίες μπορεί να είναι υδραυλικές εργασίες, σοβάτισμα, ξυλουργικές εργασίες 

και ότι άλλο έχει σχέση με την πολυκατοικία. Κάθε εργασία θα πρέπει να 

αντιστοιχιστεί με έναν συνεργάτη, αυτόν δηλαδή που θα την εκτελέσει.  

 

Οι εργασίες στοχεύουν στον διαχειριστή τη πολυκατοικίας αλλά και στην εταιρεία 

παροχής κοινοχρήστων η οποία μπορεί να συνεργάζεται με επαγγελματίες 

(συνεργάτες) και να τους συστήνει στους ενοίκους της πολυκατοικίας, έναντι 

κάποιας προμήθειας από αυτούς. 

 

 
Εικόνα 76. Η οθόνη επιλογής διαχείρισης των εργασιών. 

 

 

 

 

10.3.1 Εισαγωγή Εργασιών 
 

Η εισαγωγή μιας κίνησης σας επιτρέπει να «περάσετε» στη βάση δεδομένων της 

εφαρμογής μια εργασία, για παράδειγμα, μια υδραυλική εργασία όπως είναι η 

επιδιόρθωση μιας σωλήνας που τρέχει νερό. Για κάθε εργασία θα πρέπει να 

επιλέξετε τον συνεργάτη, τον τύπο της εργασίας, όπως είναι συντήρηση λέβητα, 

βαφή σοβάτισμα, καθώς και την ημερομηνία παραγγελίας, εκτέλεσης και το ποσό 

που κόστισε. 

 

 

Η εισαγωγή των στοιχείων μιας εργασίας γίνεται από την επιλογή Κοινόχρηστα → 

Άλλες εργασίες → Εισαγωγή εργασιών.  
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Εικόνα 77. Η οθόνη εισαγωγής στοιχείων μιας εργασίας. 

 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Πεδία  

 

Επιλογή διαμερίσματος  ……….. Επιλέγετε το διαμέρισμα στο οποίο θα γίνει η 

εργασία. Αν πρόκειται για γενική εργασία επιλέξτε το διαμέρισμα του διαχειριστή. 

 

Επιλογή μήνα ………………………………. Επιλέγετε τον συγκεκριμένο μήνα στον οποίον 

θα εμφανιστεί η δαπάνη στα κοινόχρηστα. Η ημερομηνία είναι βοηθητικό πεδίο και 

δεν επηρεάζει τον υπολογισμό των κοινοχρήστων. 

 

Επιλογή συνεργάτη  …………………... Επιλέγετε τον συνεργάτη ο οποίος θα κάνει 

την εργασία (επισκευή). 

 

Επιλογή εργασίας  …………………... Επιλέγετε την εργασία που θέλετε να κάνετε 

από την έτοιμη λίστα εργασιών. Αν δεν υπάρχει η εργασία που θέλετε μπορείτε να 

εισάγετε μια νέα κάνοντας κλικ στο κουμπί εντολών ‘Εισαγωγή εργασιών’. 

 

 

Στοιχεία-ποσό  ……….. Εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία της 

συγκεκριμένης συναλλαγής. 

Ημερομηνία παραγγελίας  ………… Η ημερομηνία που γίνεται η παραγγελία 

(ανάθεση) της εργασίας στο συνεργάτη. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα 

εμφανιστεί ένα ημερολόγιο από όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την 

ημερομηνία που θέλετε.  

Ημερομηνία παράδοσης  ………… Η ημερομηνία που ολοκληρώνεται 

(παραδίδεται) η εργασία στο συνεργάτη. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα 
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εμφανιστεί ένα ημερολόγιο από όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την 

ημερομηνία που θέλετε. 

Ποσό ………….………... Συμπληρώνετε το συνολικό ποσό της συναλλαγής 

Ποσοστό ….………... Επιλέγετε το ποσοστό προμήθειας (έχει οριστεί στην 

καρτέλα του Συνεργάτη) 

Ολοκλήρωση  .………... Τσεκάρετε το πεδίο αν ολοκληρώθηκε η εργασία και 

πληρώθηκε ο συνεργάτης. 

 

Επιλογή νομίσματος ……….. Επιλέγετε το νόμισμα στο οποίο έγινε η δαπάνη 

(ευρώ) 

 

 

Παρατηρήσεις ………… ……….. Οποιαδήποτε σχόλια νομίζετε ότι χρειάζεται να 

θυμάστε και αφορούν τη συγκεκριμένη εργασία. 

 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Εισαγωγή εργασιών ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί εμφανίζεται 

η οθόνη για την εισαγωγή μιας νέας εργασίας 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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10.3.2 Μεταβολή Εργασιών 
 

Η οθόνη μεταβολής εμφανίζει μια αρχική λίστα με όλες τις συναλλαγές (εργασίες). 

Από αυτή τη λίστα μπορείτε να επιλέξετε μια εργασία κάνοντας κλικ στη 

συγκεκριμένη εγγραφή. 

Υπάρχει επίσης μια σειρά από φίλτρα επιλογών για να μπορέσετε πιο 

αποτελεσματικά να βρείτε τις εγγραφές που θέλετε. Τα φίλτρα αποτελούνται από 

την ημερομηνία παράδοσης (μήνας – έτος), την επιλογή του συνεργάτη και τα 

 

Η εισαγωγή των στοιχείων μιας εργασίας γίνεται από την επιλογή Κοινόχρηστα → 

Άλλες εργασίες → Μεταβολή εργασιών.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 78. Η οθόνη μεταβολής στοιχείων μιας εργασίας. 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 
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Πεδία  

 

 

 

Ημερομηνία  ……….. Επιλέγετε τον συγκεκριμένο μήνα στον οποίον έχει 

καταχωρηθεί η εργασία.  

  

Συνεργάτης ………… Επιλέγετε τον συνεργάτη ο οποίος έχει κάνει την εργασία 

(επισκευή). 

 

Πολυκατοικία  ………… Επιλέγετε την πολυκατοικία που αφορά την εργασία 

(επισκευή). 

 

Στοιχεία-ποσό  ……….. Εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία της 

συγκεκριμένης συναλλαγής. 

Ημερομηνία παραγγελίας  ………… Η ημερομηνία που γίνεται η παραγγελία 

(ανάθεση) της εργασίας στο συνεργάτη. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα 

εμφανιστεί ένα ημερολόγιο από όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την 

ημερομηνία που θέλετε.  

Ημερομηνία παράδοσης  ………… Η ημερομηνία που ολοκληρώνεται 

(παραδίδεται) η εργασία στο συνεργάτη. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα 

εμφανιστεί ένα ημερολόγιο από όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την 

ημερομηνία που θέλετε. 

Ποσό ………….………... Συμπληρώνετε το συνολικό ποσό της συναλλαγής 

Ποσοστό ….………... Επιλέγετε το ποσοστό προμήθειας (έχει οριστεί στην 

καρτέλα του Συνεργάτη) 

Ολοκλήρωση  .………... Τσεκάρετε το πεδίο αν ολοκληρώθηκε η εργασία και 

πληρώθηκε ο συνεργάτης. 

 

Επιλογή νομίσματος ……….. Επιλέγετε το νόμισμα στο οποίο έγινε η δαπάνη 

(ευρώ) 

 

 

Παρατηρήσεις ………… ……….. Οποιαδήποτε σχόλια νομίζετε ότι χρειάζεται να 

θυμάστε και αφορούν τη συγκεκριμένη εργασία. 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καθαρισμός ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί μηδενίζονται τα 

φίλτρα επιλογών 

 

Διαγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

διαγραφεί από τη βάση δεδομένων. Δεν μπορείτε να διαγράψετε εργασίες οι οποίες 

έχουν δημιουργηθεί αυτόματα από το σύστημα (υπολογισμός κοινοχρήστων). 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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10.3.3 Εισαγωγή Νέας Εργασίας 
 

Η εισαγωγή μιας νέας εργασίας σας επιτρέπει να «περάσετε» στη βάση δεδομένων 

της εφαρμογής μια νέα εγγραφή, όπως για παράδειγμα ‘βαφή-σοβάτισμα κτιρίων’ 

και να τη χρησιμοποιήσετε στην οθόνη διαχείρισης των εργασιών. 

 

Η εισαγωγή των στοιχείων μιας εργασίας γίνεται από την επιλογή Αρχείο → Τύποι 

κινήσεων - εργασίες.  

  

 

 

 
Εικόνα 79. Η οθόνη μεταβολής στοιχείων μιας εργασίας. 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Πεδία  

 

Επιλογή εργασίας  ……….. Επιλέγετε την εργασία αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο 

από τα χαρακτηριστικά της. 

 

Νέα εγγραφή  ………….……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν πρόκειται να εισάγετε μια νέα 

εργασία. 

 

Στοιχεία εργασίας ……….. Εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία της 

συγκεκριμένης εργασίας. 

Περιγραφή  ………… Η περιγραφή της εργασίας 

Πρόσημο  ………… Τύπος της εργασίας (0=συστήματος, +=χρεωστική, -

=πιστωτική) 
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Συστήματος …………… Τσεκάρετε το πεδίο αν η συγκεκριμένη εργασία 

αποτελεί μέρος του υπολογισμού των κοινοχρήστων (όπως είναι η 

περίπτωση του ‘Πετρελαίου Θέρμανσης’). 

Σχόλια  ………… Οποιαδήποτε σχόλια νομίζετε ότι χρειάζεται να 

θυμάστε και αφορούν τη συγκεκριμένη εργασία 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Διαγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

διαγραφεί από τη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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11 Ρυθμίσεις εφαρμογής 
 

Υπάρχει μια πληθώρα χρήσιμων λειτουργιών για τη ρύθμιση και την καλή 

λειτουργία της εφαρμογής όπως είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η 

επανάκτηση των δεομένων και άλλες. 

 

 
Εικόνα 80. Επιλέγοντας την οθόνη μεταβολής λειτουργίας της εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 Ρυθμίσεις εφαρμογής 
 

Εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη από όπου μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία της 

εφαρμογής.   

 

 

Προσοχή! Μετά την εγκατάσταση η εφαρμογή δημιουργεί τη βάση δεομένων σε 

ένα κοινό χώρο του χρήστη που έχει συνδεθεί (πχ C:\Users\kosmas\Documents).  

Αν τσεκάρετε το πεδίο «Να χρησιμοποιηθεί άλλο αρχείο Βάσης Δεδομένων» 

μπορείτε να ορίσετε μια διαφορετική τοποθεσία για τη βάση δεδομένων έτσι ώστε 

να μπορούν να την χρησιμοποιήσουν και άλλοι χρήστες στο ίδιο PC (user id). 
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Εικόνα 81. Η οθόνη μεταβολής στοιχείων της εφαρμογής. 

 

 

Πεδία  

 

Εκτύπωση κοινοχρήστων  ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να τυπώνονται 

όλα τα ειδοποιητήρια και οι αποδείξεις πληρωμών για όλα τα διαμερίσματα μαζί, 

αυτόματα και χωρίς επιλογή.  

 

Πρώτη οθόνη  ………….…………….…….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να εμφανίζεται η 

πρώτη οθόνη καλοσωρίσματος (welcome screen). 

 

Μετατροπή νομίσματος ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να γίνεται 

αυτόματα η μετατροπή του νομίσματος. 

 

Νομίσματα  ………….…………….…….. Τσεκάρετε το πεδίο αν διαχειρίζεστε δαπάνες 

με περισσότερα νομίσματα (ευρώ, λίρες κλπ) 

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης ……….….…….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να ΜΗΝ 

ισχύσουν οι υποχρεωτικοί περιορισμοί και τα πρόσθετα πεδία όταν εισάγετε 

δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης. 

 

Έλεγχος ΑΦΜ ………….…………….…….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να ελέγχεται η 

ορθότητα του ΑΦΜ των συνεργατών και της πολυκατοικίας (διαχειριστή) 

 

Ειδική εκτύπωση ………….……….…….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να 

χρησιμοποιηθεί η γεννήτρια εκτύπωσης 

 

Αρχείο house.ini …………………….…….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να διαγραφεί το 

αρχείο της εφαρμογής στο οποίο υπάρχουν οι αρχικές ρυθμίσεις. 
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Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 

 

 

Ειδικά κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η 

οθόνη εισαγωγής και επιλογής νομίσματος (βλέπε πιο κάτω). 

 

Κείμενο ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η 

οθόνη από όπου μπορείτε να εισάγετε ένα κείμενο το οποίο εμφανίζεται στο τέλος 

όλων των εκτυπώσεων. 

 

Νέα πεδία της έκδοσης 7.7.14 

Path για pdf ….. Συμπληρώνεται με την θέση όπου η εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει 

για την δημιουργία των ειδοποιητηρίων σε μορφή pdf. 

 

Προσοχή!!! Η θέση θα πρέπει να τελειώνει σε \ πχ «c:\nextech\» 
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11.2 Αντίγραφα ασφάλειας (Backup) 
 

Από τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα 

ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Τα αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται στον 

κατάλογο που βρίσκεται η εφαρμογή (c:\program files\NeXTECH\ehouse2005Pro). 

 

Η μορφή των αντιγράφων ασφαλείας είναι η εξής: 

eHouse2005_yyyy_mm_dd.mdb 

όπου  

 yyyy …… έτος 

 mm  …… μήνας 

 dd    …… ημέρα 

 

 

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας γίνεται από την επιλογή Ρυθμίσεις → back-

up Βάσης δεδομένων.  

 

 

 

 

 

11.3 Επανάκτηση δεδομένων 
 

Από τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε τη βάση δεδομένων 

από τα αντίγραφα ασφαλείας που είχατε δημιουργήσει.  

 

Η επαναφορά από τα αντίγραφα ασφάλειας γίνεται από την επιλογή Ρυθμίσεις → 

επανάκτηση Βάσης Δεδομένων.  

 

Εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε το αντίγραφο 

ασφάλειας που θέλετε για να επαναφέρετε τα δεδομένα σας στην συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. 
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Εικόνα 82α. Η οθόνη ανάκτησης της βάσης δεδομένων από τα αντίγραφα 

ασφαλείας που είχατε δημιουργήσει. 

 

 

  
Εικόνα 82β. Με κλικ στο κουμπί Επιλογή θα εμφανιστούν τα αντίγραφα ασφαλείας 

που θέλετε 
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Θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε το αντίγραφο ασφάλειας που θέλετε, με διπλό κλικ 

πάνω στη συγκεκριμένη εγγραφή η οποία εμφανίζεται στην λίστα ‘Βάση 

Δεδομένων’. 

 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Ανάκτηση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα γίνει η 

επαναφορά στη βάση δεδομένων από το επιλεγμένο αντίγραφο ασφαλείας 

   

Backup ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί μπορείτε να 

δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων. 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα γίνει η 

επαναφορά και θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη. 

 

 

 

11.4 Διαγραφή – δημιουργία Βάσης Δεδομένων 
  

Από τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές από τη βάση 

δεδομένων. Προσοχή! Πριν ξεκινήσετε πάρτε ένα αντίγραφο ασφάλειας. 

  

Η διαγραφή εγγραφών γίνεται από την επιλογή Ρυθμίσεις → Διαγραφή – 

δημιουργία Βάσης Δεδομένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη όπου υπάρχουν αρκετές επιλογές για την διαγραφή 

των αντίστοιχων εγγραφών. 
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Εικόνα 83. Η οθόνη από όπου μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές από τη βάση 

δεδομένων. 

 

 

 

Ιστορικό αρχείο Δαπανών  ………….. Διαγράφονται οι παλιές κινήσεις. Εμφανίζεται 

πρώτα μια επιβεβαίωση. 

Μηνιαίες Δαπάνες  …………..………….. Διαγράφονται οι κινήσεις του μήνα. 

Εμφανίζεται πρώτα μια οθόνη από την οποία μπορείτε να επιλέξετε τον 

συγκεκριμένο μήνα. 

Αρχείο σταθερών Δαπανών  ……….. Διαγράφονται οι δαπάνες. Εμφανίζεται πρώτα 

μια επιβεβαίωση. 

Αρχείο Διαμερισμάτων  …………..….. Διαγράφονται τα διαμερίσματα της 

πολυκατοικίας. Εμφανίζεται πρώτα μια οθόνη από την οποία μπορείτε 

να επιλέξετε την πολυκατοικία που θέλετε. 

Αρχείο Πολυκατοικιών  …………..….. Διαγράφεται η πολυκατοικία. Εμφανίζεται 

πρώτα μια οθόνη από την οποία μπορείτε να επιλέξετε την πολυκατοικία 

που θέλετε. 

Αρχείο Συνεργατών  …………….….. Διαγράφονται οι εγγραφές των συνεργατών. 

Εμφανίζεται πρώτα μια επιβεβαίωση. 

Αρχείο Εργασιών  …………………….. Διαγράφονται οι εγγραφές των εργασιών 

(συναλλαγών). Εμφανίζεται πρώτα μια επιβεβαίωση. 
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11.5 Έλεγχος χιλιοστών 
  

Από τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε αν το σύνολο των χιλιοστών 

για κάθε δαπάνη σε όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας είναι 1000. Όπως και 

νάναι δεν επηρεάζεται ο υπολογισμός των κοινοχρήστων. Για να επιλέξετε τη 

συγκεκριμένη λειτουργία θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε μια πολυκατοικία. Η 

εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει και δεν θα σας αφήσει να συνεχίσετε. 

 

  

Ο έλεγχος των χιλιοστών γίνεται από την επιλογή Ρυθμίσεις → Έλεγχος 

χιλιοστών.  
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11.6 Νομίσματα 
  

Από τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε το βασικό νόμισμα που θα 

χρησιμοποιεί η εφαρμογή αλλά και τις ισοτιμίες με τα άλλα νομίσματα που έχετε 

σκοπό να χρησιμοποιήσετε. 

 

  

Η επιλογή του νομίσματος γίνεται από την οθόνη των Ρυθμίσεων Ρυθμίσεις → 

Ρυθμίσεις εφαρμογής.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 84. Η οθόνη από όπου μπορείτε να διαχειριστείτε τα νομίσματα και τις 

ισοτιμίες τους που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 
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Πεδία  

 

Ημερομηνία  ……….. Επιλέγετε τον συγκεκριμένο μήνα στον οποίον έχει 

καταχωρηθεί η εργασία.  

  

Συνεργάτης ………… Επιλέγετε τον συνεργάτη ο οποίος έχει κάνει την εργασία 

(επισκευή). 

 

Πολυκατοικία  ………… Επιλέγετε την πολυκατοικία που αφορά την εργασία 

(επισκευή). 

 

Στοιχεία-ποσό  ……….. Εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία της 

συγκεκριμένης συναλλαγής. 

Ημερομηνία παραγγελίας  ………… Η ημερομηνία που γίνεται η παραγγελία 

(ανάθεση) της εργασίας στο συνεργάτη. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) θα 

εμφανιστεί ένα ημερολόγιο από όπου μπορείτε με ένα κλικ να επιλέξετε την 

ημερομηνία που θέλετε.  

 

Επιλογή νομίσματος ……….. Επιλέγετε το νόμισμα στο οποίο έγινε η δαπάνη 

(ευρώ) 

 

 

Παρατηρήσεις ………… ……….. Οποιαδήποτε σχόλια νομίζετε ότι χρειάζεται να 

θυμάστε και αφορούν τη συγκεκριμένη εργασία. 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Διαγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

διαγραφεί από τη βάση δεδομένων.  

  

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη 

οθόνη. 
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12 Γεννήτρια εκτυπώσεων 
  

Η εφαρμογή περιλαμβάνει μια γεννήτρια εκτυπώσεων με την οποία μπορείτε να 

προσαρμόσετε την εκτύπωση των κοινοχρήστων σε οποιαδήποτε μορφή προ-

εκτυπωμένων εντύπων. 

 

Εικόνα 85. Οι επιλογές για τις λειτουργίες της  γεννήτριας εκτυπώσεων από όπου 

μπορείτε να προσαρμόσετε την εκτύπωση των κοινοχρήστων στις δικές σας 

ανάγκες. 

 

 

 

 

Η γεννήτρια εκτυπώσεων χωρίζει την εκτύπωση σε τρία μέρη, την επικεφαλίδα, τις 

λεπτομέρειες και το υποσέλιδο. Η επικεφαλίδα και το υποσέλιδο περιλαμβάνουν 

σταθερά στοιχεία και εκτυπώνονται μια φορά, η επικεφαλίδα στην αρχή και το 

υποσέλιδο στο τέλος.  Το τρίτο τμήμα, οι λεπτομέρειες, περιλαμβάνουν 

επαναλαμβανόμενες γραμμές και χρησιμοποιείται για την συγκεντρωτική εκτύπωση 

των κοινοχρήστων, την εκτύπωση που αφορά ολόκληρη την πολυκατοικία. 

 

 

Η γεννήτρια εκτυπώσεων σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τέσσερις διαφορετικές 

εκτυπώσεις, την Συγκεντρωτική εκτύπωση κοινοχρήστων (με όλα τα 

διαμερίσματα), τα ειδοποιητήρια για κάθε διαμέρισμα, τα ειδοποιητήρια των 

ιδιοκτητών και τις εξοφλητικές αποδείξεις. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε τα 

ειδοποιητήρια μία φορά, συμπεριλαμβάνοντας στη συγκεκριμένη εκτύπωση τα 

πεδία για τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή και την εξοφλητική απόδειξη. Αυτό 

άλλωστε συνηθίζεται τις περισσότερες φορές για να γλυτώσει κανείς από το 

πρόσθετο κόστος του χαρτιού.   
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Εικόνα 86. Η γεννήτρια εκτυπώσεων χωρίζει την εκτύπωση σε τρία μέρη, την 

επικεφαλίδα (κόκκινο χρώμα), τις λεπτομέρειες (πράσινο χρώμα) και το υποσέλιδο 

(μωβ χρώμα) 

 

 

 

 

Για να χρησιμοποιήσετε τη γεννήτρια εκτυπώσεων θα πρέπει να ακολουθήσετε τα 

εξής βήματα: 

1. Να οριστικοποιήσετε τις δαπάνες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να τις 

ομαδοποιήσετε στις αντίστοιχες κατηγορίες (πχ στην κατηγορία Α 

Κοινόχρηστα ανήκουν οι δαπάνες Α1 – ΔΕΗ κοινοχρήστων χώρων, Α2 – 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και Α3 – Υλικά, Αναλώσιμα). Η 

εφαρμογή διαθέτει πάντως μια αρχική ομαδοποίηση που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε. 

2. Να εισάγετε τα σταθερά στοιχεία της εκτύπωσης (προσανατολισμός, 

αριθμός γραμμών ανά σελίδα κλπ) και τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών 

που περιλαμβάνει κάθε τμήμα της εκτύπωσης (επικεφαλίδα, λεπτομέρειες 

και υποσέλιδο) 

3. Να σχεδιάσετε την εκτύπωση έτσι ώστε να γνωρίζετε ποια πεδία και σε ποιο 

τμήμα θα εμφανιστούν. Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετήσετε τα πεδία στις 

αντίστοιχες οριζόντιες νοητές γραμμές της εκτύπωσης (μπορείτε στη 

συνέχεια να τοποθετήσετε ένα πεδίο σε μια συγκεκριμένη θέση στην 

οθόνη) 

4. Να επιλέξετε ένα-ένα τα πεδία και να τους ορίσετε τα χαρακτηριστικά τους, 

έτσι όπως θέλετε να εμφανίζονται στην εκτύπωση. 
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12.1 Γενικές ρυθμίσεις 
  

Από τις γενικές ρυθμίσεις της εκτύπωσης ορίζετε τις παραμέτρους που θα 

χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη εκτύπωση όπως είναι ο συνολικός αριθμός 

γραμμών, ο τύπος  και το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η οθόνη που εμφανίζεται 

περιλαμβάνει καταρχήν την  επιλογή της εκτύπωσης (πχ συγκεντρωτική, 

ειδοποιητήρια κλπ) που θα πρέπει πρώτα να διαλέξετε και στη συνέχεια τα 

υπόλοιπα πεδία με τις ρυθμίσεις. 

 

Η διαχείριση των γενικών ρυθμίσεων γίνεται από την οθόνη των Ρυθμίσεων 

Ρυθμίσεις → Γεννήτρια εκτυπώσεων → Ρυθμίσεις εκτύπωσης - γενικές.  

 

 

 
Εικόνα 87. Από τις γενικές ρυθμίσεις της εκτύπωσης μπορείτε να ορίσετε τις 

παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη εκτύπωση. 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Πεδία  

 

Επιλογή εκτύπωσης ………….. Επιλέξτε την εκτύπωση που θέλετε. 

 

Προσανατολισμός …………….. Επιλέξτε τον προσανατολισμό που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη εκτύπωση. Ο προσανατολισμός ‘γυρίζει’ το χαρτί της εκτύπωσης 

οριζόντια ή κάθετα (Α4) 
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Γραμμές από πάνω ………….. Συμπληρώνετε πόσες κενές γραμμές θα αφήσει η 

εκτύπωση από το πάνω μέρος του χαρτιού. 

 

Γραμμές (spacing) ………….. Συμπληρώνετε το διάστημα που αφήνει εκτύπωση 

μεταξύ δύο γραμμών της εκτύπωσης (line spacing). 

 

Στήλες από αριστερά ……….. Συμπληρώνετε πόσες κενές στήλες θα αφήσει η 

εκτύπωση από το αριστερό μέρος του χαρτιού. 

 

Στήλες από δεξιά ………….. Συμπληρώνετε πόσες κενές στήλες θα αφήσει η 

εκτύπωση από το δεξί μέρος του χαρτιού. 

 

Γραμμές Επικεφαλίδα ……….. Συμπληρώνετε πόσες γραμμές συνολικά 

καταλαμβάνει η επικεφαλίδα της εκτύπωσης, από πόσες γραμμές δηλαδή 

αποτελείται η επικεφαλίδα. 

 

Γραμμές Λεπτομέρειες …….. Συμπληρώνετε πόσες γραμμές συνολικά 

καταλαμβάνουν οι Λεπτομέρειες της εκτύπωσης, από πόσες γραμμές δηλαδή 

αποτελείται το τμήμα με τις επαναλαμβανόμενες γραμμές. 

 

Γραμμές Υποσέλιδο ……….. Συμπληρώνετε πόσες γραμμές συνολικά 

καταλαμβάνει το Υποσέλιδο της εκτύπωσης, από πόσες γραμμές δηλαδή 

αποτελείται το Υποσέλιδο. 

 

Αριθμός γραμμών ………….. Συμπληρώνετε πόσες γραμμές συνολικά 

καταλαμβάνει η εκτύπωση, από πόσες γραμμές δηλαδή αποτελείται ολόκληρη η 

εκτύπωση. 

Προσοχή! Η εφαρμογή θα ελέγξει την ορθότητα του συνόλου των γραμμών και τη 

συνέχεια του κάθε τμήματος. Δεν μπορείτε δηλαδή να επιλέξετε συνολικά 66 

γραμμές (αριθμός γραμμών) και στη συνέχεια στα τμήματα 1-6,10-60 και 61-66 

καθώς λείπουν οι γραμμές 7,8 και 9.  

 

Γραμματοσειρά …….……….. Επιλέγετε τη γραμματοσειρά για την εκτύπωση. 

 

Μέγεθος ……………..……….. Επιλέγετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την 

εκτύπωση. 

 

Τύπος …………….….……….. Επιλέγετε τον τύπο της γραμματοσειράς για την 

εκτύπωση. 

 

Πλάτος pixel ……………….. Συμπληρώνετε το συνολικό πλάτος σε εικονοστοιχεία 

με το οποίο θα εμφανιστεί η οθόνη συμπλήρωσης των πεδίων της εκτύπωσης. 

Προσοχή! Το μέγεθος δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της οθόνης. 

 

Ύψος pixel ……………….. Συμπληρώνετε το συνολικό ύψος σε εικονοστοιχεία 

με το οποίο θα εμφανιστεί η οθόνη συμπλήρωσης των πεδίων της εκτύπωσης. 

Προσοχή! Το μέγεθος δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της οθόνης. 

 

Εκτυπωτής ……………….. Επιλέξτε τον εκτυπωτή στον οποίο θέλετε να στείλετε 

την συγκεκριμένη εκτύπωση. 

 

Ειδική εκτύπωση ……………….. Επιλέξτε το πεδίο για εκτύπωση από DOS. Συνήθως 

πρόκειται για εκτυπωτές dot-matrix και προτυπωμένα, παλαιού τύπου, έντυπα. 

 

Αρχικοποίηση ……………….. Συμπληρώστε σε δεκαδικούς αριθμούς την 

αρχικοποίηση του εκτυπωτή. 
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Αρχείο για έντυπο ………………..Επιλέξτε το αρχείο που θα χρησιμοποιηθεί σαν 

προτυπωμένο έντυπο. 

Αρχική θέση ………………..Οι συντεταγμένες για την αρχική θέση (πάνω 

αριστερή γωνία)  του αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί σαν προτυπωμένο 

έντυπο. 

Τελική θέση ………………..Οι συντεταγμένες για την τελική θέση (κάτω δεξιά 

γωνία)  του αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί σαν προτυπωμένο έντυπο. 

 

Κείμενο (pHeader) ………………..Ένα κείμενο που θα εμφανιστεί στην συγκεκριμένη 

εκτύπωση, στο αντίστοιχο πεδίο ανακοινώσεων και χρησιμοποιείται για τυχόν 

ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα, ‘Τα κοινόχρηστα θα εισπραχτούν την επόμενη 

Δευτέρα …’. Χρησιμοποιείται από την γεννήτρια εκτυπώσεων (πεδίο pHeader). 

 

 

Κείμενο (pFooter) ………………..Ένα κείμενο που θα εμφανιστεί στην συγκεκριμένη 

εκτύπωση, στο αντίστοιχο πεδίο ανακοινώσεων. Χρησιμοποιείται από την 

γεννήτρια εκτυπώσεων (πεδίο pFooter). 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί οι εγγραφές θα 

καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων 

 

Ακύρωση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθούν οι εγγραφές στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η 

προηγούμενη οθόνη. 
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12.2 Ρυθμίσεις γραμμών 
  

Από τις ρυθμίσεις των γραμμών μπορείτε να ορίσετε τα πεδία που θέλετε πάνω 

στην εκτύπωση και να τους δώσετε τα χαρακτηριστικά που επιθυμείτε, όπως είναι 

η έντονη γραφή ή μεγαλύτερου μεγέθους γραμματοσειρά, ο αριθμός των 

δεκαδικών αν πρόκειται για αριθμητικό πεδίο καθώς και την στοίχιση (αριστερή, 

δεξιά κοκ). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας εκτύπωση 

έτσι όπως εσείς την θέλετε. 

 

Η οθόνη που εμφανίζεται περιλαμβάνει καταρχήν την  επιλογή της εκτύπωσης (πχ 

συγκεντρωτική, ειδοποιητήρια κλπ) που είναι το πρώτο βήμα.  

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το τμήμα στο οποίο πρόκειται να 

τοποθετήσετε τα πεδία (πχ Επικεφαλίδα, Λεπτομέρειες, Υποσέλιδο).  

 

Στο τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογή πεδίων για να επιλέξετε και να 

μορφοποιήσετε τα πεδία πάνω στο τμήμα της εκτύπωσης που έχετε επιλέξει. 

 

 

Η διαχείριση των ρυθμίσεων των γραμμών γίνεται από την οθόνη των Ρυθμίσεων 

Ρυθμίσεις → Γεννήτρια εκτυπώσεων → Ρυθμίσεις εκτύπωσης - γραμμές.  

 

 

 
Εικόνα 88. Βήμα 1ο, Η επιλογή της εκτύπωσης (πχ συγκεντρωτική, ειδοποιητήρια 

κ.λ.π.) 
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Εικόνα 89. Βήμα 2ο, Η επιλογή του τμήματος της εκτύπωσης (πχ Επικεφαλίδα, 

Λεπτομέρειες, Υποσέλιδο) 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Πεδία  

 

Επιλογή εκτύπωσης ………….. Επιλέξτε την εκτύπωση για την οποία  θέλετε να 

αλλάξετε τις παραμέτρους εκτύπωσης 

 

Επιλογή τμήματος ………….. Κάνοντας κλικ σε μια από τις τρεις επιλογές 

(Επικεφαλίδα, Λεπτομέρειες και Υποσέλιδο) θα δείτε να εμφανίζονται οι τιμές οι 

οποίες αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή (τμήμα εκτύπωσης) από τις γενικές 

ρυθμίσεις. 

 

 

 

 

Ειδικά Κουμπιά εντολών 

 

Πλέγματα και γραμμές........ Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα 

εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να σχεδιάσετε οριζόντιες και κάθετες 

γραμμές. 

 

Επιλογή πεδίων................. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα 

εμφανιστεί μια οθόνη από όπου μπορείτε να τοποθετήσετε τα πεδία πάνω στην 

εκτύπωση. 
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Εισαγωγή από αρχείο ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί μπορείτε να 

εισάγετε τις ρυθμίσεις των πεδίων από ένα αρχείο Excel (.csv). 

 

Εξαγωγή αε αρχείο ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί μπορείτε να 

εξάγετε τις ρυθμίσεις των πεδίων σε ένα αρχείο Excel (.csv). 

 

 

Διαγραφή γραμμών .........Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να διαγράψετε τις 

εγγραφές των πεδίων και των γραμμών που έχετε εισάγει για τη γεννήτρια 

εκτυπώσεων.  

 

Κουμπιά εντολών 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η 

προηγούμενη οθόνη. 
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12.2.1 Ρυθμίσεις γραμμών – 
Επιλογή πεδίων 
  

Από αυτή την οθόνη μπορείτε να τοποθετήσετε τα πεδία που θέλετε πάνω στην 

εκτύπωση και να τους δώσετε τα χαρακτηριστικά που επιθυμείτε, έτσι ώστε να 

προσαρμόσετε την εκτύπωση στα προ-τυπωμένα έντυπα. 

 

Κάθε πεδίο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια νοητή οριζόντια γραμμή στο λευκό ή 

προτυπωμένο χαρτί. Αυτή είναι η γραμμή της εκτύπωσης που αντιστοιχεί στα 

παλιά μηχανογραφικά έντυπα. Σε αυτά συνήθως τα έντυπα υπάρχουν 66 

οριζόντιες γραμμές. Οι γραμμές που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα τις οθόνης (σε 

επικεφαλίδα, λεπτομέρειες και  υποσέλιδο) καθορίζονται από την επιλογή 

Ρυθμίσεις, Γεννήτρια εκτυπώσεων, Ρυθμίσεις εκτύπωσης – γενικές.  

Αυτές οι οριζόντιες γραμμές θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και πρακτικά 

ομαδοποιούν τα πεδία στη νοητή γραμμή της εκτύπωσης, το ένα δίπλα στο άλλο, 

στο σημείο που θα ορίσετε και με τα χαρακτηριστικά που θα ορίσετε. 

 

 

 
Εικόνα 90. Σε κάθε τμήμα της οθόνης αντιστοιχεί μια σειρά από οριζόντιες γραμμές 

οι οποίες θα πρέπει να είναι συνεχόμενες.  

 

 

 

 

Στο πεδίο «Γραμμή εκτύπωσης» έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα εξής: 

• Όλες τις γραμμές για τις οποίες υπάρχουν ήδη πεδία (επιλογή Όλες οι 

γραμμές) 

• Όλα τα πεδία ανεξάρτητα αν έχουν τοποθετηθεί πάνω σε μια συγκεκριμένη 

νοητή γραμμή στην εκτύπωση (επιλογή Ανεξάρτητα γραμμών) 

• Μια συγκεκριμένη νοητή γραμμή της εκτύπωσης (επιλογή 1,2,3,4 ….) 

• Τα λογότυπα, τις φωτογραφίες και τις λεζάντες της εκτύπωσης (επιλογή 

Λογότυπα και γραμμές). Για να εμφανιστεί αυτή η επιλογή θα πρέπει να 

έχετε τσεκάρει το πεδίο «Να περιλαμβάνονται τα κείμενα και τα αρχεία 

(φόντο)» στην προηγούμενη οθόνη. 
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Εικόνα 91. Από το πεδίο Γραμμή εκτύπωσης μπορείτε να εμφανίσετε ΟΛΑ τα πεδία 

της γεννήτριας εκτυπώσεων, μόνο τις γραμμές στις οποίες αναφέρονται τα πεδία, 

συγκεκριμένες γραμμές ή τα λογότυπα της εκτύπωσης. 

 

 

 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να συνδυάσετε  τα πεδία τα οποία αντιστοιχούν σε 

δαπάνες (πχ Ποσό δαπάνης Β2 με κωδικό «pDapani_B2_PosoSum») στις 

αντίστοιχες δαπάνες (πχ Β2 ΔΕΗ Ανελκυστήρα), μπλεδίζοντας την αντίστοιχη 

δαπάνη στη δεξιά λίστα. 
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Εικόνα 92. Τα πεδία που μπορείτε να επιλέξετε εμφανίζονται στην αριστερή λίστα. 

Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια λίστα με τις δαπάνες που 

υποστηρίζονται από την εφαρμογή e-Κοινόχρηστα (είναι αυτές που έχουν 

διαμορφωθεί από την επιλογή Αρχείο, Δαπάνες σταθερά στοιχεία, Μεταβολή 

Δαπανών). Μπορείτε να συνδυάσετε ένα πεδίο με μία δαπάνη, αλλάζοντας στη 

συνέχεια τα χαρακτηριστικά του όπως είναι ο τύπος και το μέγεθος της 

γραμματοσειράς. Τα πεδία που δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες, όπως είναι η 

«Διεύθυνση Πολυκατοικίας» με τον κωδικό «pAddress» δεν χρειάζεται να τα 

συσχετίσετε με δαπάνες. 

 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

Πεδία  

 

Επιλογή πεδίου ………….. Επιλέξτε το πεδίο από τη λίστα που θέλετε να 

εμφανιστεί στη συγκεκριμένη θέση. Κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά θα δείτε να 

εμφανίζεται η περιγραφή και ο κωδικός του στα αντίστοιχα πεδία της οθόνης. 

Υποχρεωτικό πεδίο. 

Προσοχή! Εκτός από τα πεδία που αντιστοιχούν σε τιμές στη βάση δεδομένων 

υπάρχει και η δυνατότητα να επιλέξετε πεδία κειμένου όπου μπορείτε να 

πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε (πχ μια πληροφορία). Επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα να επιλέξετε και μια φωτογραφία (εικόνα). Αυτά τα πεδία βρίσκονται 

στο τέλος της λίστας επιλογή πεδίου. 

 

Αριθμός γραμμής ………….. Συμπληρώστε τον αριθμό της οριζόντιας νοητής 

γραμμής που αντιστοιχεί στην εκτύπωση. Προσοχή! Ο αριθμός γραμμής πρέπει να 

είναι στα όρια που έχετε ορίσει στις γενικές ρυθμίσεις της εκτύπωσης για το 



Εγχειρίδιο χρήσης  e-Κοινόχρηστα .NET    σελ. 130  από 134 

συγκεκριμένο τμήμα (επικεφαλίδα, λεπτομέρειες και υποσέλιδο). Υποχρεωτικό 

πεδίο. 

 

Χ-coordinate Screen  ………………….. Η τοποθεσία πάνω στη γραμμή της εκτύπωσης. 

Επίσης αντιστοιχεί και με τη θέση του πεδίου στην οθόνη (για αυτό άλλωστε είναι 

συμπληρωμένο). Υποχρεωτικό πεδίο. 

 

Y-coordinate Screen ………………….. Η θέση του πεδίου στην οθόνη (για αυτό 

άλλωστε είναι συμπληρωμένο). Είναι το πεδίο που πρέπει να αλλάξετε έτσι ώστε 

να προσαρμόσετε καλύτερα τα πεδία σας πάνω στην οθόνη, μιας και αυτό δεν είναι 

εύκολο με το ποντίκι. ΔΕΝ χρησιμοποιείται! 

 

Χ-coordinate Print ………………….. Η τοποθεσία πάνω στη γραμμή της εκτύπωσης 

όταν πρόκειται για εκτύπωση μέσω DOS (dot matrix εκτυπωτές).  

 

X-PrintDOS/Yspecial ………………….. Η ακριβής θέση του πεδίου στην εκτύπωση. 

Είναι το πεδίο που πρέπει να αλλάξετε έτσι ώστε να προσαρμόσετε καλύτερα τα 

πεδία σας πάνω στην εκτύπωση, μιας και αυτό δεν είναι εύκολο με τη βοήθεια των 

οριζόντιων νοητών γραμμών (Αριθμός γραμμής). Επίσης, όταν πρόκειται για 

εκτύπωση μέσω DOS (dot matrix εκτυπωτές) δείχνει την γραμμή της εκτύπωσης. 

 

Μπορεί να μεγαλώσει ………… Τσεκάρετε το πεδίο αν επιτρέπεται να πάρει ολόκληρη 

τη τιμή στην εκτύπωση. Αν για παράδειγμα πρόκειται για την περιγραφή μιας 

δαπάνης που είναι μεγάλη (πχ ‘Επισκευή πολυκατοικίας – δαπάνη ιδιοκτητών’ 

μπορείτε να περιορίσετε το πεδίο στους πρώτους 25 χαρακτήρες ‘Επισκευή 

πολυκατοικίας’).  Τσεκάροντας το πεδίο θα εμφανιστούν όλοι οι χαρακτήρες. 

 

Να μην εμφανίζεται ………….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να εμφανίζεται 

στην περίπτωση που είναι αριθμητικό πεδίο (ποσό) και έχει τιμή 0. 

 

Μέγεθος στην οθόνη ……….. Το μέγεθος σε pixel που καταλαμβάνει πάνω στην 

οθόνη. Χρησιμοποιείται για την καλύτερη εμφάνιση των πεδίων στην οθόνη. 

  

Μέγεθος στην εκτύπωση …… Συμπληρώστε το πεδίο για να περιορίσετε την 

εκτύπωση στους συγκεκριμένους χαρακτήρες. Αν για παράδειγμα πρόκειται για την 

περιγραφή μιας δαπάνης που είναι μεγάλη (πχ ‘Επισκευή πολυκατοικίας – δαπάνη 

ιδιοκτητών’ μπορείτε να περιορίσετε το πεδίο στους πρώτους 25 χαρακτήρες 

‘Επισκευή πολυκατοικίας’).   

 

Δεκαδικά ………………..……….. Το πλήθος των δεκαδικών στη περίπτωση που είναι 

αριθμητικό πεδίο (ποσό). 

  

Στοίχιση ……………….……….. Η στοίχιση με την οποία θα εμφανιστούν τα 

περιεχόμενα του πεδίου. Χρησιμοποιείται συνήθως για αριθμητικά ποσά. 

  

Γραμματοσειρά …….……….. Επιλέγετε τη γραμματοσειρά του συγκεκριμένου 

πεδίου για την εκτύπωση. 

 

Μέγεθος ……………..……….. Επιλέγετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του 

συγκεκριμένου πεδίου για την εκτύπωση. 

 

Τύπος …………….….……….. Επιλέγετε τον τύπο της γραμματοσειράς του 

συγκεκριμένου πεδίου για την εκτύπωση. 

 

Χρώμα …………….….……….. Επιλέγετε το χρώμα της γραμματοσειράς του 

συγκεκριμένου πεδίου για την εκτύπωση. 
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Αρχείο …………….….……….. Επιλέγετε το αρχείο με την φωτογραφία που θέλετε 

να εμφανιστεί στην εκτύπωση και να χρησιμοποιηθεί σαν λογότυπο ή 

προτυπωμένο έγγραφο. 

 

Κείμενο …………….….……….. Γράφετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί στην 

εκτύπωση 

 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

 

Εισαγωγή ......... Χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπάρχει 

(χρησιμοποιείται) το ίδιο πεδίο ήδη  στο συγκεκριμένο τμήμα της εκτύπωσης και 

θα πρέπει να το εκτυπώσετε και σε ένα άλλο σημείο του ίδιου τμήματος. Ένα 

παράδειγμα είναι η διεύθυνση της πολυκατοικίας που μπορεί να εμφανίζεται σε 

διαφορετικά σημεία ή ακόμα και το όνομα του ενοικιαστή (συνήθως εμφανίζεται 

πολλές φορές στο ειδοποιητήριο και την εξοφλητική απόδειξη όταν αυτά 

τυπώνονται σε ένα χαρτί Α4). 

 

Διαγραφή ......... Χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που θέλετε θα 

διαγράψετε εντελών το συγκεκριμένο πεδίο από την εκτύπωση, χωρίς να το 

αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο. 

 

Μηδενισμός πεδίων ......... Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που θέλετε να 

μηδενίσετε τη συγκεκριμένη εγγραφή και να πληκτρολογήσετε εκ νέου τις 

ρυθμίσεις, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο που θα εμφανιστεί στην εκτύπωση.  

 

 

Καταχώριση κινήσεων ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί οι 

εγγραφές θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων και θα έχετε έτοιμη τη 

γεννήτρια εκτυπώσεων με τις τελευταίες αλλαγές. 

 

Επιστροφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα 

καταχωρηθούν οι εγγραφές στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η 

προηγούμενη οθόνη. 
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12.2.2 Πλέγματα 
  

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να χαράξετε οριζόντιες και κάθετες γραμμές στην 

εκτύπωση που θέλετε.  

 

 

 
Εικόνα 93. Η οθόνη  από όπου γίνεται η επιλογή των οριζόντιων και κάθετων 

γραμμών στην εκτύπωση. 

 

 

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης 

εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω. 

 

 

 

 

Πεδία  

 

Επιλογή πεδίου ………….. Επιλέξτε το πεδίο από τη λίστα που θέλετε να 

εμφανιστεί στη συγκεκριμένη θέση. Κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά θα δείτε να 

εμφανίζεται η περιγραφή και ο κωδικός του στα αντίστοιχα πεδία της οθόνης.  

 

Χ-coordinate ………………….. Η αρχική τοποθεσία πάνω στη γραμμή της 

εκτύπωσης. Υποχρεωτικό πεδίο. 

 

Υ-coordinate ………………….. Η αρχική τοποθεσία πάνω στη γραμμή της 

εκτύπωσης. Υποχρεωτικό πεδίο. 
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Χ2-coordinate ………………….. Η τελική τοποθεσία πάνω στη γραμμή της εκτύπωσης. 

Υποχρεωτικό πεδίο. 

 

Υ2-coordinate ………………….. Η τελική τοποθεσία πάνω στη γραμμή της εκτύπωσης. 

Υποχρεωτικό πεδίο. 

 

 

 

Η γραμμή χαράζεται από το σημείο (X-coordinate, Υ-coordinate) μέχρι το σημείο 

(X2-coordinate, Υ2-coordinate). Όταν πρόκειται για κάθετη γραμμή τότε τα σημεία 

Χ και X2 πρέπει να είναι ίδια, εκτός και αν θέλετε να αλλάξετε το πλάτος της 

γραμμής ή να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο. Αντίστοιχα σε μια οριζόντια γραμμή τα 

σημεία Υ και Υ2 πρέπει να είναι ίδια. 

 

Έχετε τη δυνατότητα για την χάραξη 70 γραμμών. Μπορείτε να προχωρήσετε στην 

επόμενη και στην προηγούμενη κάνοντας κλικ στις εγγραφές της λίστας 

αντίστοιχα. 

 

 

Κουμπιά εντολών 

 

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα 

ελεγχθεί για την ορθότητα της. 

 

Ακύρωση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή ΔΕΝ θα 

καταχωρηθεί και θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη. 
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12.3 Διαγραφή γραμμών 
  

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να διαγράψετε τις εγγραφές των πεδίων και των 

γραμμών που έχετε εισάγει για τη γεννήτρια εκτυπώσεων.  

 

 

 
Εικόνα 94. Η οθόνη  από όπου γίνεται η διαγραφή των πεδίων και των γραμμών. 

 

 

Επιλέξτε την εκτύπωση που θέλετε και το συγκεκριμένο τμήμα (Επικεφαλίδα, 

Λεπτομέρειες, Υποσέλιδο ή Γραμμές και στήλες) και κάντε κλικ στο Διαγραφή. 

  
Η διαχείριση των ρυθμίσεων των γραμμών γίνεται από την οθόνη των Ρυθμίσεων 

Ρυθμίσεις → Γεννήτρια εκτυπώσεων → Διαγραφή Ρυθμίσεων εκτύπωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


