
Οδηγίες Χρήσης  
Diacheiristi 

 

• Βήμα 1 – Δημιουργία Πολυκατοικίας 

o Νέα Εγγραφή 

o Εισαγωγή Στοιχείων Πολυκατοικίας 

• Βήμα 2 – Δημιουργία Διαμερισμάτων 

o Νέα Εγγραφή 

o Εισαγωγή Στοιχείων Διαμερισμάτων/Ιδιοκτήτη & Ενοίκου 

• Βήμα 3 – Χιλιοστά Διαμερισμάτων  

o Εισαγωγή Χιλιοστών για κάθε «Κατηγορία Δαπανών». (Ανελκυστήρας, Ειδικές Δαπάνες, Θέρμανση, 

Ιδιοκτητών, Κοινόχρηστα) 

• Βήμα 4 – Κατηγορίες Δαπανών 

o Εισαγωγή Δαπανών σε κάθε κατηγορία. (Όπου κρίνεται απαραίτητο από τον Διαχειριστή της 

Πολυκατοικίας) Π.χ. Στην κατηγορία «Ανελκυστήρας», εισάγουμε τις δαπάνες «Συντήρηση» & 

«Επισκευή». 

• Βήμα 5 - Σταθερές Θέρμανσης  

o Το συγκεκριμένο βήμα υλοποιείται μόνο όταν έχουμε θέρμανση με συντελεστές “ei & fi”. 

o Εισάγουμε τα δεδομένα από τη μελέτη θέρμανσης της Πολυκατοικίας. 

• Βήμα 6  - Έκδοση Κοινοχρήστων 

o Νέα Εγγραφή 

o Εισαγωγή ονόματος δαπάνης και επιλογή Διαμερισμάτων που συμμετέχουν στα κοινόχρηστα. 

o Εισαγωγή περιόδου που αφορά η δαπάνη. 

o Εισαγωγή δαπανών και συνημμένων λογαριασμών. 

o Εισαγωγή μετρήσεων αυτόνομης θέρμανσης. (Προαιρετικό) 

  



Αρχική  σελίδα  (Πολυκατοικίες) 

 Στη σελίδα αυτή βλέπουμε τις πολυκατοικίες που έχουμε δημιουργήσει, το όνομα χρήστη, και το μενού με 

τις επιλογές (Αριστερά στην οθόνη), Εικόνα 1. Στο μενού έχουμε τις εξής επιλογές :  

• Πολυκατοικίες : Βλέπουμε τις πολυκατοικίες που έχουμε δημιουργήσει, και δημιουργούμε νέα 

Πολυκατοικία πατώντας το κουμπί «Νέα Εγγραφή». (Εικόνα 1) 

• Κατηγορίες Δαπανών : Βλέπουμε τις διαθέσιμες κατηγορίες δαπανών που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για την έκδοση κοινοχρήστων. Μέσα στην κάθε κατηγορία μπορούμε να 

δημιουργήσουμε νέες δαπάνες, σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Για να δημιουργήσουμε νέα δαπάνη 

χρησιμοποιούμε το κουμπί «Νέα Εγγραφή». (Εικόνα 2) 

• Λογαριασμός : Βλέπουμε και κάνουμε αλλαγές στο λογαριασμό χρήστη.  

 

Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 



 

 

Πολυκατοικίες  – Εισαγωγή Στοιχείων 

Πατώντας «Νέα Εγγραφή» στις Πολυκατοικίες, ανοίγει το παρακάτω παράθυρο, όπου και εισάγουμε τα 

στοιχεία της Πολυκατοικίας (Εικόνα 3). Τα στοιχεία που εισάγουμε είναι χωρισμένα σε κατηγορίες και όσα έχουν 

αστερίσκο στο τέλος (*), είναι υποχρεωτικά. (Αν δεν συμπληρωθούν τα συγκεκριμένα πεδία, δεν μπορούμε να 

αποθηκεύσουμε την πολυκατοικία). Οι κατηγορίες χωρίζονται ως εξής : 

Στοιχεία Πολυκατοικίας : Εισάγουμε την Ονομασία της Πολυκατοικίας, (όπως θέλουμε εμείς να την 

ξεχωρίζουμε), το όνομα, το τηλέφωνό και το mail του διαχειριστή. 

Θέρμανση : Επιλέγουμε το είδος της θέρμανσης της πολυκατοικίας και το ποσοστό παγίου, (το οποίο έχει 

οριστεί σε συνέλευση της πολυκατοικίας και έχει καταγραφεί. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύει η τελευταία 

νομοθεσία) 

Επιλογές Διαχείρισης : Επιλέγουμε το μέγεθος του χαρτιού που θα τυπώνουμε, το κόστος έκδοσης ανά 

διαμέρισμα και σημειώσεις.  

Κλειστά Διαμερίσματα : Εισάγουμε τα ποσοστά συμμετοχής των κλειστών διαμερισμάτων στα κοινόχρηστα 

έξοδα, ανά δαπάνη. (Τα ποσοστά έχουν συμφωνηθεί σε συνέλευση της πολυκατοικίας και έχουν καταγραφεί. Σε 

διαφορετική περίπτωση, ισχύει η τελευταία νομοθεσία) 

Διεύθυνση : Εισάγουμε την διεύθυνση της πολυκατοικίας και εμφανίζεται στο χάρτη με «πινέζα», ώστε να 

γνωρίζουμε άμεσα την τοποθεσία της πολυκατοικίας και να μπορούμε εύκολα να στείλουμε τη διεύθυνση σε 

κάποιον τεχνικό που θα χρειαστεί να μεταβεί στην πολυκατοικία, για κάποια εργασία. 

Εφόσον έχουμε συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία και αυτά που χρειάζονται ώστε να γίνονται σωστά οι 

υπολογισμοί των κοινοχρήστων, πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση», ώστε να αποθηκευτεί στην εφαρμογή η 

Πολυκατοικία μας. (Εικόνα 3) 



 

Εικόνα 3 

 

Επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη και πλέον μπορούμε να δούμε (και) την πολυκατοικία που 

δημιουργήσαμε. Επιλέγοντας την πολυκατοικία, εισερχόμαστε στο μενού της. (Εικόνα 4) 



 

 

Εικόνα 4 

  

Διαμερίσματα 

Πατώντας το κουμπί «Διαμερίσματα», ανοίγει η σελίδα δημιουργίας των διαμερισμάτων. (Εικόνα 5) 

 

 

Εικόνα 5 

  



Για να δημιουργήσουμε ένα νέο διαμέρισμα, πατάμε το κουμπί «Νέα Εγγραφή» και εμφανίζεται το παρακάτω 

παράθυρο. (Εικόνα 6) 

 

Εικόνα 6 

 Συμπληρώνουμε τα πεδία. 

 Email Ιδιοκτήτη : Εισάγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail), του ιδιοκτήτη του 

διαμερίσματος που δημιουργούμε. 

 Ονομασία : Γράφουμε το όνομα του διαμερίσματος. Π.χ. Β2, όπου το «Β» αντιπροσωπεύει τον όροφο στον 

οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα και το «2» τον αύξοντα αριθμό των διαμερισμάτων που βρίσκονται στο 

συγκεκριμένο όροφο. 

 Κλειστό Διαμέρισμα : Εδώ επιλέγουμε αν το διαμέρισμα είναι κλειστό, δηλαδή δεν υπάρχει ένοικος ή δεν 

κατοικείται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό επηρεάζει και την επιβάρυνση που θα έχει το διαμέρισμα στα κοινόχρηστα, 

ανάλογα με τα ποσοστά που έχουμε ορίσει κατά τη δημιουργία της Πολυκατοικίας. 

 Πατάμε Αποθήκευση και το Διαμέρισμα έχει δημιουργηθεί. Θα εμφανιστεί στη λίστα των διαμερισμάτων 

όπως είδαμε και στην «Εικόνα 5», απλά θα υπάρχουν και τα κουμπιά που φαίνονται παρακάτω στην (Εικόνα 7). 



 

Εικόνα 7 

  

Πατώντας το κουμπί «Αποστολή», ο ιδιοκτήτης θα παραλάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας 

(mail), το οποίο θα περιέχει μια πρόσκληση εγγραφής στην εφαρμογή του Diacheiristi, ώστε να παρακολουθεί τις 

δαπάνες του διαμερίσματος και να μπορεί να εξοφλήσει αυτές που τον αφορούν.  

Επαναλαμβάνουμε τα βήματα δημιουργίας Διαμερίσματος και για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της 

Πολυκατοικίας. 

 

Χιλιοστά 

 Επιστρέφουμε πάλι στο μενού της Πολυκατοικίας (Εικόνα 4), και πατάμε στο κουμπί «Χιλιοστά», για να 

εισάγουμε τα χιλιοστά των Διαμερισμάτων που αφορούν τις δαπάνες. Πληκτρολογούμε προσεκτικά τα χιλιοστά που 

μας έχουν δοθεί για το κάθε Διαμέρισμα, και πατάμε «Αποθήκευση» για να καταχωρήσουμε τα Χιλιοστά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το σύνολο όλων των διαμερισμάτων στην κάθε δαπάνη, πρέπει να είναι 1000. (Εικόνα 8) 

  



 

Εικόνα 8 

 

Θέρμανση 

 Στις περιπτώσεις που η θέρμανση αφορά μόνο υπολογισμό με χιλιοστά οι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα 

στην Έκδοση Κοινοχρήστων με το που βάλουμε τις δαπάνες. Για τις περιπτώσεις που έχουμε τους συντελεστές εi & 

fi, και έχουμε επιλέξει στη σελίδα στοιχείων της Πολυκατοικίας, μία από τις 2 επιλογές που φαίνονται κυκλωμένες 

με κόκκινο χρώμα παρακάτω, (Εικόνα 9), εμφανίζεται αυτόματα και το κουμπί «Σταθερές Θέρμανσης», στο μενού 

της Πολυκατοικίας, το οποίο μπορούμε να δούμε και στην (Εικόνα 4). 

  

Εικόνα 9 

 Σταθερές Θέρμανσης : 1) Στην περίπτωση που το σύστημα θέρμανσης έχει ωρομετρητές, επιλέγουμε την 

«Αυτόνομη με ώρες (ei, fi, μετρήσεις)» (Εικόνα 9). Εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε τις στήλες ei & fi, με τα στοιχεία 



που έχουμε από τη μελέτη της θέρμανσης (Εικόνα 10). (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το σύνολο της στήλης ei πρέπει να ισούται με 

«1»).  2) Στην περίπτωση που το σύστημα θέρμανσης έχει θερμιδομετρητές, επιλέγουμε την «Αυτόνομη με 

θερμίδες (ei, fi, μετρήσεις)» (Εικόνα 9). Εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε τις στήλες ei - fi και τις στήλες Qi - QMi, με 

τα στοιχεία που έχουμε από τη μελέτη της θέρμανσης. Πατάμε «Αποθήκευση» για να καταχωρηθούν τα δεδομένα 

μας. (Εικόνα 10) 

 

Εικόνα 10 

Έκδοση Κοινοχρήστων 

Επιστρέφουμε πίσω στο μενού της Πολυκατοικίας και πλέον είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την έκδοση των 

κοινοχρήστων. Πατάμε το κουμπί «Έκδοση Κοινοχρήστων» και ανοίγει το παράθυρο της (Εικόνας 11). 

 

Εικόνα 11 

 

Πατάμε το κουμπί «Νέα Εγγραφή» και ανοίγει το παρακάτω παράθυρο (Εικόνα 12). Πληκτρολογούμε ένα 

όνομα για τα Κοινόχρηστα, π.χ. «Οκτώβριος 2021». Κατόπιν επιλέγουμε τα διαμερίσματα που θα συμμετέχουν στα 



Κοινόχρηστα. (Όλα, αν δεν έχει αποφασιστεί και συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό σε γενική συνέλευση της 

Πολυκατοικίας). Πατάμε «Αποθήκευση» για να καταχωρήσουμε τις εγγραφές μας. 

 

Εικόνα 12 

 

 Επιστρέφουμε στο μενού «Δαπάνες» και βλέπουμε πλέον τη δαπάνη «Οκτώβριος 2021» που 

δημιουργήσαμε. Την επιλέγουμε και εισερχόμαστε στην σελίδα της (Εικόνας 13). 

 

Εικόνα 13 

Πατάμε το κουμπί «Επεξεργασία» για να εισάγουμε τις δαπάνες για το συγκεκριμένο μήνα και ανοίγει το παράθυρο 

της (Εικόνας 14). 



 

Εικόνα 14 

 

 Στοιχεία Δαπάνης : Εδώ βλέπουμε την ονομασία που δώσαμε στη δαπάνη και εισάγουμε την περίοδο που 

αφορά η δαπάνη. Π.χ. 01/10/2021 – 31/10/2021.  

 Δαπάνες : Εδώ εισάγουμε τις δαπάνες που αφορούν την συγκεκριμένη περίοδο, για την οποία εκδίδουμε 

τα κοινόχρηστα. Επίσης μπορούμε να ανεβάσουμε τους λογαριασμούς ή αποδείξεις από κάθε δαπάνη (Εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15 

Οφειλές : ? 

 Αυτόνομη Θέρμανση (Προαιρετικό) : Σε αυτή την καρτέλα, εισάγουμε τις μετρήσεις της θέρμανσης, (ώρες 

ή θερμίδες) εφόσον η εγκατάσταση της Πολυκατοικίας ανήκει σε μία από αυτές τις κατηγορίες (ei, fi).  

 



 

 


