
ΑΜΟΙΒΕΣ

1. Αλλαγή χρήσης  

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα του έργου και τις Αρχικές τιμές:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία Ιδιοκτητών και Μηχανικών:

Συμπληρώνουμε το είδος του χώρου της παλαιάς και νέας χρήσης καθώς και την 

επιφάνεια αλλαγής χρήσης αντίστοιχα, προκειμένου να υπολογισθούν τα 

φορολογικά από τη διαφορά των δυο προϋπολογισμών:

Στην περίπτωση που δεν έχουμε Διαρρύθμιση (οπότε το πεδίο «προϋπολογισμός» 

το αφήνουμε κενό), η διαφορά των δυο προϋπολογισμών χρησιμοποιείται από το 

πρόγραμμα για τον υπολογισμό αμοιβής (Αρχιτεκτονικών).

Στην περίπτωση που έχουμε Διαρρύθμιση, επιλέγουμε τις εργασίες, την κατηγορία 

τους και συμπληρώνουμε τον προϋπολογισμό που έχουμε υπολογίσει αναλυτικά 

(Αναλυτικός Προϋπολογισμός), προκειμένου να υπολογισθούν οι αμοιβές της 

Διαρρύθμισης. 

Επιλέγουμε το είδος αποτελεσμάτων (Αποτελέσματα ΤΕΕ ή Πολεοδομίας). Τέλος, 

επιλέγουμε τα Έντυπα που επιθυμούμε να δημιουργηθούν.



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε:

 

Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:



Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.



2. Αμοιβή με χρόνο εργασίας  

Συμπληρώνουμε τα Γενικά στοιχεία του έργου, 

τα στοιχεία Ιδιοκτητών και Μηχανικών.

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα ημερήσια ή ωριαία εργασία μηχανικού, 

ανάλογα με τα έτη εμπειρίας για μελέτη και επίβλεψη του έργου αντίστοιχα και 

συμπληρώνουμε την «ποσότητα». 



Πατάμε «Υπολογισμός» και λαμβάνουμε τα Αποτελέσματα:



Ενδεικτική εκτύπωση αποτελεσμάτων:

Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.

3. Αναλυτικός προϋπολογισμός εγκ.8/1990 - ημερομίσθια ΙΚΑ  

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα του έργου και από την αναδυόμενη λίστα επιλέγουμε

τις εργασίες στον πίνακα. Δίνουμε την ποσότητα και πατάμε «Δημιουργία».



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε τον Πίνακα του Αναλυτικού Προϋπολογισμού των 

εργασιών και τον Πίνακα των ημερομισθίων:



4. Αναλυτικός προϋπολογισμός N.4495/2017 - ημερομίσθια ΙΚΑ  

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα του έργου και από την αναδυόμενη λίστα επιλέγουμε

τις εργασίες στον πίνακα . Δίνουμε την ποσότητα και πατάμε «Δημιουργία».



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε τον Πίνακα του Αναλυτικού Προϋπολογισμού των 

εργασιών και τον Πίνακα των ημερομισθίων:



5. Αναθεώρηση μελέτης  

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα και τις Αρχικές τιμές του έργου:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία ιδιοκτητών και μηχανικού:

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα την κατηγορία του χώρου και 

συμπληρώνουμε την επιφάνεια της αναθεώρησης. Συμπληρώνουμε την επιφάνεια 

του ακαλύπτου και την επιφάνεια της αναθεώρησης.

Επιλέγουμε τις Εργασίες της Αναθεώρησης, την κατηγορία τους και ορίζουμε το 

ποσοστό  (%) αναθεώρησης  για κάθε μελέτη.

Δηλώνουμε αν θα γίνει υπολογισμός ΚΕΝΑΚ και τον μηχανικό της μελέτης του. 

Επιλέγουμε το είδος αποτελεσμάτων (Αποτελέσματα ΤΕΕ ή Πολεοδομίας). Τέλος, 

επιλέγουμε τα Έντυπα που επιθυμούμε να δημιουργηθούν.



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε:

Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:



Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.

6. Αντικατάσταση στέγης  



Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα και τις Αρχικές τιμές του έργου:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία ιδιοκτητών και μηχανικού:

Στους Χώρους συμπληρώνουμε την επιφάνεια αντικατάστασης στέγης:

Επιλέγουμε τις Εργασίες για την Αντικατάσταση στέγης και την κατηγορία τους. 

Δηλώνουμε αν θα γίνει υπολογισμός ΚΕΝΑΚ και τον μηχανικό της μελέτης του. 

Επιλέγουμε το είδος αποτελεσμάτων (Αποτελέσματα ΤΕΕ ή Πολεοδομίας). Τέλος, 

επιλέγουμε τα Έντυπα που επιθυμούμε να δημιουργηθούν:



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε:

Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:



Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.



7. Διαρρύθμιση  

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα και τις Αρχικές τιμές του έργου:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία ιδιοκτητών και μηχανικού:

Στους χώρους συμπληρώνουμε την επιφάνεια της διαρρύθμισης:

Επιλέγουμε τις εργασίες της διαρρύθμισης και συμπληρώνουμε τον προϋπολογισμό

που έχουμε υπολογίσει αναλυτικά (Αναλυτικός Προϋπολογισμός):

Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε:



Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:

 



Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.

8. Έλεγχος XML αμοιβών  

Εισάγουμε το xml αρχείο των αμοιβών και πατώντας «Εκτέλεση» λαμβάνουμε στα 

Αποτελέσματα report για τυχόν λάθη.



9. Ενεργειακή επιθεώρηση  

Συμπληρώνουμε τα Γενικά στοιχεία του έργου:

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία ιδιοκτητών και μηχανικού:

Στις Εργασίες Επιθεώρησης επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το είδος της 

εργασίας:



Δίνουμε ποσότητα και το εμβαδό του επιθεωρούμενου κτιρίου και πατάμε 

«Υπολογισμός»:



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε: 

Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:



Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.

10. Έντυπα αμοιβών από XML  

Εισάγουμε xml αρχείο αμοιβών ή amb αρχείο της desktop εφαρμογής «Αμοιβές» 

ErgoApps, επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το έντυπο που θέλουμε να 

κάνουμε λήψη και πατάμε «Εκτέλεση». 

Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε το επιλεγμένο έντυπο σε μορφή rtf και pdf.



11. Επισκευή   

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα και τις Αρχικές τιμές του έργου:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία Ιδιοκτητών και Μηχανικών:

Συμπληρώνουμε στους Χώρους την επιφάνεια της επισκευής:

Επιλέγουμε τις εργασίες της επισκευής και συμπληρώνουμε τον προϋπολογισμό 

που έχουμε υπολογίσει αναλυτικά (Αναλυτικός Προϋπολογισμός):



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε τα εξής:

 Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:



Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.



12. Κατεδάφιση  

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα και τις Αρχικές τιμές του έργου:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία Ιδιοκτητών και Μηχανικών:

Στους χώρους συμπληρώνουμε την επιφάνεια της κατεδάφισης:

Στη θέση «Τοπογραφικό» εισάγουμε τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό 

της αμοιβής του τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας κατεδάφισης.



Επιλέγουμε το είδος αποτελεσμάτων (Αποτελέσματα ΤΕΕ ή Πολεοδομίας). Τέλος, 

επιλέγουμε τα Έντυπα που επιθυμούμε να δημιουργηθούν.

Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε:



Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:

Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.



13. Νέα οικοδομή  

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα και τις Αρχικές τιμές του έργου:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία Ιδιοκτητών και Μηχανικών:

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το είδος του χώρου και εισάγουμε την 

επιφάνειά του. Στην περίπτωση που έχουμε εργασίες που ο προϋπολογισμός τους 

υπολογίζεται αναλυτικά (Αναλυτικός Προϋπολογισμός), εισάγουμε το ποσό του 



προϋπολογισμού, την επιφάνειά του και επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τον

κωδικό του αναλυτικού. Συμπληρώνουμε τον αριθμό των ημερομισθίων του ΙΚΑ 

που έχουν προκύψει στον Πίνακα 3 του ΙΚΑ. 

Στα Λοιπά δεδομένα, συμπληρώνουμε την επιφάνεια του ακαλύπτου, την 

επιφάνεια του ακαλύπτου για το ΙΚΑ και επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τον 

Πίνακα του ΙΚΑ που επιθυμούμε.

Στη θέση «Τοπογραφικό» εισάγουμε τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό 

της αμοιβής του τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής άδειας.



Στη θέση «Εργασίες» επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τις εργασίες που θα 

πραγματοποιηθούν στο έργο μας και την κατηγορία της κάθε μελέτης.



Αν επιλέξουμε «Συνήθης», θα ληφθεί από το πρόγραμμα η συνηθισμένη Κατηγορία 

για την συγκεκριμένη εργασία. 

Στην περίπτωση που έχουμε Ομάδα Εργασίας π.χ. στα Αρχιτεκτονικά (μοιράζονται 

π.χ 50% οι δυο μελετητές την Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη) συμπληρώνουμε 

τον πίνακα με τις Εργασίες ως εξής:

Επιλέγουμε να γίνει ή όχι υπολογισμός ΚΕΝΑΚ και τον μηχανικό της μελέτης του:



Τσεκάρουμε ή όχι αν θα γίνει υπολογισμός των αμοιβών της μελέτης ή της 

επίβλεψης. Επιλέγουμε το είδος αποτελεσμάτων (Αποτελέσματα ΤΕΕ ή 

Πολεοδομίας). Τέλος, επιλέγουμε τα Έντυπα που επιθυμούμε να δημιουργηθούν.

Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε:



Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:

Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.



14. Προσθήκη  

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα και τις Αρχικές τιμές του έργου:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία ιδιοκτητών και μηχανικών:

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το είδος του χώρου και εισάγουμε την 

επιφάνειά του. Στην περίπτωση που έχουμε εργασίες που ο προϋπολογισμός τους 

υπολογίζεται αναλυτικά (Αναλυτικός Προϋπολογισμός), εισάγουμε το ποσό του 

προϋπολογισμού, την επιφάνειά του και επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τον

κωδικό του αναλυτικού. Συμπληρώνουμε τον αριθμό των ημερομισθίων του ΙΚΑ 

που έχουν προκύψει στον Πίνακα 3 του ΙΚΑ. Συμπληρώνουμε τα Λοιπά δεδομένα:



Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τις Εργασίες, την Κατηγορία τους, τον α/α 

μηχανικού για μελέτη και επίβλεψη κλπ.

Επιλέγουμε να γίνει ή όχι υπολογισμός ΚΕΝΑΚ και τον μηχανικό της μελέτης του:

Τσεκάρουμε ή όχι αν θα γίνει υπολογισμός των αμοιβών της μελέτης ή της 

επίβλεψης. Επιλέγουμε το είδος αποτελεσμάτων (Αποτελέσματα ΤΕΕ ή 

Πολεοδομίας). Τέλος, επιλέγουμε τα Έντυπα που επιθυμούμε να δημιουργηθούν.



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε:



Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:

Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.



15. Προσθήκη και υπάρχον  

Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα και τις Αρχικές τιμές του έργου:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία ιδιοκτητών και μηχανικών:

Συμπληρώνουμε τους χώρους του υπάρχοντος κτιρίου, τους χώρους της προσθήκης 

και αντίστοιχα τα εμβαδά τους:

Στην περίπτωση που έχουμε εργασίες που ο προϋπολογισμός τους υπολογίζεται 

αναλυτικά (Αναλυτικός Προϋπολογισμός), εισάγουμε το ποσό του προϋπολογισμού,

την επιφάνειά του και επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τον κωδικό του 

αναλυτικού. Συμπληρώνουμε τον αριθμό των ημερομισθίων του ΙΚΑ που έχουν 

προκύψει στον Πίνακα 3 του ΙΚΑ. Συμπληρώνουμε τα Λοιπά δεδομένα:



Επιλέγουμε τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν. Μεταξύ αυτών, για το 

υπάρχον κτίσμα επιλέγουμε Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών, Αποτύπωση Στατικών και 

Στατικά υπάρχοντος (εφόσον προκύπτει μελέτη).

Επιλέγουμε να γίνει ή όχι υπολογισμός ΚΕΝΑΚ και τον μηχανικό της μελέτης του:



Τσεκάρουμε ή όχι αν θα γίνει υπολογισμός των αμοιβών της μελέτης ή της 

επίβλεψης. Επιλέγουμε το είδος αποτελεσμάτων (Αποτελέσματα ΤΕΕ ή 

Πολεοδομίας). Τέλος, επιλέγουμε τα Έντυπα που επιθυμούμε να δημιουργηθούν.

Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε:



Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:

Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη του xml αρχείου για τη χρήση του στο 

σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την

εισαγωγή του στην desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.



16. Ρύθμιση αυθαιρέτου Ν.4495/2017  

Εισάγουμε τα Γενικά στοιχεία του έργου, τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς:

Στους Συντελεστές εισάγουμε τον αριθμό ημερών εργασίας και την επιφάνεια του 

ρυθμιζόμενου χώρου.



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε τα παρακάτω:



Ενδεικτική εκτύπωση Αποτελεσμάτων:

Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη εκτύπωσης του ΦΕΜ του μηχανικού, του 

ιδιωτικού συμφωνητικού καθώς και του xml αρχείου για τη χρήση του στο σύστημα 

του ΤΕΕ. Τέλος μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την εισαγωγή του στην

desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.



17. Συγχώνευση XML αρχείων  

Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή αυτή όταν θέλουμε να υπολογίσουμε αμοιβές για 

είδη έργων που βρίσκονται σε διαφορετικά xml αρχεία. Π.χ. το πρώτο xml που είναι 

η Προσθήκη και αποτελεί το βασικό αρχείο και το δεύτερο xml που είναι το 

υπάρχον κτίριο. Στην συγχώνευση τα βασικά στοιχεία του έργου, ιδιοκτητών κλπ θα 

ληφθούν από το 1ο xml, ενώ από το 2ο xml θα προστεθούν οι επιπλέον μελέτες που 

αφορούν στο υπάρχον.

Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε το νέο xml του σύνθετου έργου.



18. Τοπογραφικό  

Συμπληρώνουμε τα Γενικά στοιχεία του έργου:

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία ιδιοκτητών και μηχανικών:

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τις εργασίες και συμπληρώνουμε την 
ποσότητα. Συμπληρώνουμε την επιφάνεια του οικοπέδου:



Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε τα παρακάτω:

Ενδεικτική εκτύπωση αποτελεσμάτων:



Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη εκτύπωσης του ΦΕΜ του μηχανικού, του 

ιδιωτικού συμφωνητικού καθώς και του xml αρχείου για τη χρήση του στο σύστημα 

του ΤΕΕ. Τέλος μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την εισαγωγή του στην

desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.

19. Υπάρχον κτίριο  



Συμπληρώνουμε τα Δεδομένα και τις Αρχικές τιμές του έργου:



Συμπληρώνουμε τα στοιχεία ιδιοκτητών και μηχανικών:

Επιλέγουμε από τη λίστα τους χώρους και συμπληρώνουμε την επιφάνειά τους:

Οι κατηγορίες εργασιών που μπορούμε να επιλέξουμε είναι Αποτύπωση 

αρχιτεκτονικών, Αποτύπωση στατικών και Στατικά υπάρχοντος:

Στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε τα παρακάτω:



Ενδεικτική εκτύπωση αποτελεσμάτων:



Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε λήψη εκτύπωσης του ΦΕΜ του μηχανικού, του 

ιδιωτικού συμφωνητικού καθώς και του xml αρχείου για τη χρήση του στο σύστημα 

του ΤΕΕ. Τέλος μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου amb για την εισαγωγή του στην

desktop εφαρμογή «Αμοιβές» ErgoApps.



20. Υπολογισμός ημερομισθίων Ι.Κ.Α. - Πίνακας 1 ή 2  

Συμπληρώνουμε τα Γενικά στοιχεία του έργου. Στους συντελεστές συμπληρώνουμε 
τον αριθμό ημερομισθίων του πίνακα 3 (εφ’ όσον έχουμε εργασίες με αναλυτικό 
προϋπολογισμό) και επιλέγουμε Πίνακα Ι.Κ.Α. 1 (μη εστεγασμένα) ή 2 
(εστεγασμένα):

Πατάμε «Δημιουργία» και στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε τον Πίνακα 1 ή 2:





21. Υπολογισμός ημερομισθίων Ι.Κ.Α. - Πίνακας 3  

Συμπληρώνουμε τα Γενικά στοιχεία του έργου και τους συντελεστές:

Στον πίνακα με τις εργασίες, επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τις εργασίες της

Διαρρύθμισης (ή Επισκευής):

Πατάμε «Δημιουργία» και στα Αποτελέσματα λαμβάνουμε τον Πίνακα 3:




