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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Στην καρτέλα «Τα έργα μου» υπάρχουν πλέον όλα τα έργα του μηχανικού, με τις 
ενδείξεις «Προς υποβολή», «Ενδιάμεση υποβολή» και «Οριστική υποβολή».  

Οι ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιηθούν σε ένα έργο ανάλογα με την κατάσταση 
που βρίσκεται, περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης (παράγρ. 2).   
ΣΣηημμααννττιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς::    
ΌΌτταανν  ττοο  έέρργγοο  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  κκααττάάσστταασσηη  ««ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  υυπποοββοολλήή»»,,  μμπποορρεείί  νναα  εεκκττυυππωωθθεείί  κκααιι  
νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ηη  ΕΕννττοολλήή  ΠΠλληηρρωωμμήήςς..    
ΤΤοο  έέρργγοο  μμπποορρεείί  νναα  ττρροοπποοπποοιιηηθθεείί  όόσσεεςς  φφοορρέέςς  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσήή  ττοουυ,,  όόσσοο  
ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ««ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  υυπποοββοολλήή»»..  ΟΟιι  κκααννόόννεεςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  
έέρργγωωνν  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοο  εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  χχρρήήσσηηςς  ((ππααρράάγγρρ  22..33))  
ΓΓιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  λλάάθθοουυςς  κκααιι  εειιδδιικκάά  μμέέχχρριι  οοιι  μμηηχχααννιικκοοίί  νναα  εεξξοοιικκεειιωωθθοούύνν  μμεε  ττιιςς  
ααλλλλααγγέέςς,,  δδεενν  σσυυννιισσττάάττααιι  νναα  ππρροοχχωωρροούύνν  σσεε  ««ΟΟρριισσττιικκήή  υυπποοββοολλήή»»,,  μμέέχχρριιςς  όόττοουυ  κκλλεείίσσεειι  ηη  
σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  υυππόόθθεεσσηη  ααμμοοιιββήήςς..    

Τα έργα που είχαν δημιουργηθεί προ της 15.2.2012:  

 Αυτά που είχαν υποβληθεί στο ΤΕΕ έχουν την ένδειξη «Ενδιάμεση υποβολή» 

 Αυτά που υπήρχαν στην φόρμα επεξεργασίας του χρήστη, έχουν την ένδειξη «Προς 
υποβολή».  

ΠΕ∆ΙΑ «ΑΜΟΙΒΗ», «ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΗΣ»  

Τα παραπάνω πεδία συμπληρώνονται στην καρτέλα «Ομάδα Έργου», όταν ένα έργο 
είναι σε κατάσταση «Προς υποβολή» ή «Ενδιάμεση υποβολή».    

Για να συμπληρωθούν τα πεδία, πρέπει το έργο να βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας 

(δηλ. πατώντας πλήκτρο επεξεργασίας )  

Εάν το πλήκτρο είναι ανενεργό, πρέπει να ελεγχθεί ότι: 

 το έργο έχει έγκριση από το ΤΕΕ 

 ο μηχανικός έχει κάνει αποδοχή αμοιβών 

 ο μηχανικός έχει δημιουργήσει την ενδιάμεση αναφορά υπολογισμού αμοιβών 
(βλ. καρτέλα «Αναφορές»)  

ΣΣηημμααννττιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς::    

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  τταα  ππεεδδίίαα  ««ΑΑμμοοιιββήή»»  κκααιι  ««ΦΦΠΠΑΑ  ααμμοοιιββήήςς»»  σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  
μμηηχχααννιικκόό,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααπποοττυυππωωθθεείί  σστταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  έέρργγοουυ  ηη  σσυυμμφφωωννηηθθεείίσσαα  
ααμμοοιιββήή..    

ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι  όόττιι  ωωςς  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  έέγγγγρρααφφηηςς  σσυυμμφφωωννίίααςς  ττηηςς  ππααρρ..  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  77  
ττοουυ  ΝΝ..  33991199//22001111,,  ννοοεείίττααιι  ηη  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  σσττοο  ππλληηρροοφφοορριιαακκόό  σσύύσσττηημμαα  ττοουυ  
ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..  ααππόό  ττοονν  ΜΜηηχχααννιικκόό,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ττοο  ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..  νναα  ππρροοββεείί  σσττοουυςς  κκααττάά  ττοο  ννόόμμοο  
υυπποολλοογγιισσμμοούύςς  κκααιι  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  εεγγγγρράάφφωωνν  ((ααννααφφοορρέέςς  υυπποολλοογγιισσμμοούύ,,  
εεννττοολλέέςς  ππλληηρρωωμμήήςς))..  



ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για να είναι δυνατή η ∆ημιουργία εντολής πληρωμής, πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί η 
αντίστοιχη αναφορά υπολογισμού αμοιβών από την καρτέλα «Αναφορές», πατώντας 
πάνω στο πράσινο σύμβολο (+).   

ΣΣηημμααννττιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς::    

ΓΓιιαα  νναα  εεκκδδοοθθεείί  εεννττοολλήή  μμεε  ττηη  σσυυμμφφωωννηηθθεείίσσαα  ααμμοοιιββήή,,  ππρρέέππεειι  οο  μμηηχχααννιικκόόςς  νναα  έέχχεειι  
σσυυμμππλληηρρώώσσεειι  τταα  ππεεδδίίαα  ««ΑΑμμοοιιββήή»»  κκααιι  ««ΦΦΠΠΑΑ  ααμμοοιιββήήςς»»  

ΗΗ  εειισσφφοορράά  ΤΤΕΕΕΕ    --  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ππλλέέοονν  δδιιαακκρριιττόό  ππεεδδίίοο  σσττηηνν  εεννττοολλήή    --  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  
ααυυττόόμμαατταα  εεππίί  ττηηςς  ννοομμίίμμοουυ  ααμμοοιιββήήςς    

ΌΌτταανν  ττοο  έέρργγοο  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  κκααττάάσστταασσηη  ««ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  υυπποοββοολλήή»»,,  μμπποορρεείί  νναα  εεκκττυυππωωθθεείί  κκααιι  
νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ηη  ΕΕννττοολλήή  ΠΠλληηρρωωμμήήςς..    

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Οι εντολές πληρωμής στην προηγούμενη μορφή τους δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και απαιτείται η ανανέωσή τους ως εξής: 

Με το πλήκτρο επεξεργασίας  που βρίσκεται επάνω αριστερά της οθόνης ο χρήστης 
μπορεί να επεξεργαστεί το έργο. Στην καρτέλα "Ομάδα έργου" συμπληρώνει για κάθε 
μηχανικό την συμφωνηθείσα αμοιβή και το ΦΠΑ, αποθηκεύει τις αλλαγές και υποβάλει 
το έργο στο ΤΕΕ. Αφού δημιουργηθεί η νέα αναφορά υπολογισμού αμοιβών (καρτέλα 
«Αναφορές») στην καρτέλα "Ομάδα έργου" με το πλήκτρο "∆ημιουργήστε/Ενημερώστε 
την Εντολή Πληρωμής" εκδίδεται η εντολή πληρωμής με την νέα απαιτούμενη μορφή.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

ΑΑππόό  ττιιςς  77..33..22001122  ττοο  σσύύσσττηημμαα  εεννηημμεερρώώθθηηκκεε  μμεε  ττιιςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείίσσεεςς  
ππλληηρρωωμμέέςς  ααμμοοιιββώώνν  κκααιι  εειισσφφοορρώώνν  υυππέέρρ  ΤΤΕΕΕΕ  σσττηηνν  ΕΕΤΤΕΕ  ((ββλλ..  κκααρρττέέλλαα  ««ΟΟμμάάδδαα  
ΈΈρργγοουυ»»  --  ««ΑΑννάάλλυυσσηη  ααμμοοιιββώώνν»»  --  ««ΤΤρρααππεεζζιικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ααμμοοιιββήήςς»»..    
Μετά την παραπάνω ενημέρωση του συστήματος, οι μηχανικοί μπορούν πλέον να 
εκδίδουν, χωρίς την παρέμβαση του ΤΕΕ, συμπληρωματικές εντολές πληρωμής με 
διαφορές αμοιβών και εισφορών για τα έργα που τροποποιούνται.  

ΣΣηημμααννττιικκήή  ππααρρααττήήρρηησσηη::  
ΓΓιιαα  ααμμοοιιββέέςς  πποουυ  έέχχεειι  εεκκδδοοθθεείί  χχεειιρροοκκίίννηητταα  ααππόό  ττοο  ΤΤΕΕΕΕ  εεννττοολλήή  ππλληηρρωωμμήήςς,,  ηη  ππλληηρρωωμμήή  
ααυυττήή  δδεενν  θθαα  εεμμφφααννιισσττεείί  σσττοο  σσύύσσττηημμαα  γγιιααττίί  οο  κκωωδδιικκόόςς  ττηηςς  δδεενν  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττοονν  κκωωδδιικκόό  
ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  έέρργγοουυ..  
ΓΓιιαα  τταα  έέρργγαα  ααυυττάά,,  ττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ααμμοοιιββώώνν  θθαα  εεκκδδίίδδεειι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκέέςς  εεννττοολλέέςς  μμεε  ττηηνν  
δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  κκααττωωττέέρρωω  ((ββλλ..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΕΕΥΥΚΚΡΡΙΙΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ))  
 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΕ 

 Εάν χρησιμοποιήθηκε εντολή πληρωμής με την προηγούμενη μορφή μετά τις 
15.2.2012, δεν έχει γίνει η κράτηση υπέρ ΤΕΕ. Στην περίπτωση αυτή ο μηχανικός 
μπορεί να εκδώσει εντολή πληρωμής με μηδενικό ποσόν στο πεδίο «Αμοιβή» και 
«ΦΠΑ αμοιβής» και να καταβάλει στην ΕΤΕ μόνο την κράτηση υπέρ ΤΕΕ.  Μετά την 
έκδοση της εντολής, ο μηχανικός συμπληρώνει στα παραπάνω πεδία την 
συμφωνηθείσα αμοιβή, όπως προκύπτει από την έγγραφη συμφωνία, προκειμένου 
να αποτυπωθεί στα στοιχεία του έργου.    

 Για έργα των οποίων οι αμοιβές έχουν εξοφληθεί αλλά δεν έχουν καταβληθεί οι 
εισφορές υπέρ ΤΕΕ, κατατίθενται στην ΕΤΕ μόνο οι εισφορές ΤΕΕ όπως 
περιγράφεται στην ως άνω περίπτωση 1.     

 Μέχρι την έκδοση νέων διπλότυπων, ο μηχανικός συμπληρώνει χειρόγραφα κάτω 
από το πεδίο της εκάστοτε αμοιβής (μελέτη-επίβλεψη) την αντίστοιχη εισφορά 
υπέρ ΤΕΕ. Το γενικό πληρωτέο ποσό είναι το άθροισμα των αμοιβών, του ΦΠΑ και 



των εισφορών ΤΕΕ. Τα ποσά αμοιβών και ΦΠΑ είναι διαθέσιμα στον μηχανικό την 
επόμενη ημέρα μετά την συναλλαγή.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Εάν το έργο δεν έχει έγκριση, ο μηχανικός ζητά την έγκριση στο e-mail: erga-
amoibes@central.tee.gr, αναφέροντας: Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, Α/Α του 
έργου.  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τα έργα που έχει υποβάλει ο Μηχανικός μέχρι και σήμερα στο ΤΕΕ και για τα οποία έχει 
καταβάλει ποσά αμοιβών/εισφορών στην ΕΤΕ, χωρίζονται στις εξής γενικές κατηγορίες: 

ΣΣεε  ααυυττάά  πποουυ  έέχχοουυνν  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  κκααιι  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  κκααμμίίαα  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  
εερργγαασσιιώώνν  πποουυ  ππεερριιέέχχοουυνν..    
Τα έργα αυτά μπορεί ο χρήστης, να τα φέρει σε κατάσταση "Τελικής Υποβολής", ώστε 
να είναι διακριτά σε σχέση με τα υπόλοιπα. 

ΣΣεε  ααυυττάά  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς,,  ααλλλλάά  δδεενν  έέχχεειι  κκααττααββλληηθθεείί  αακκόόμμηη  ττοο  
ττεελλιικκόό  πποοσσόό  ααμμοοιιββώώνν//εειισσφφοορρώώνν..    
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο Μηχανικός πριν προχωρήσει στην "Τελική Υποβολή" 
να εκδώσει νέες ενημερωμένες εντολές πληρωμής  

ΣΣεε  ααυυττάά  πποουυ  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  εεννττοολλέέςς  ππλληηρρωωμμήήςς  ααππόό  ττοο  σσύύσσττηημμαα  κκααιι  έέχχοουυνν  
κκααττααββλληηθθεείί  ααμμοοιιββέέςς//εειισσφφοορρέέςς  ααλλλλάά  ππρροοκκύύππττοουυνν  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  σστταα  σσττοοιιχχεείίαα  
ττοουυ  έέρργγοουυ      
Ο μηχανικός ανατρέχει στο αρχικό έργο με βάση το οποίο εξέδωσε εντολή πληρωμής 
και κατέβαλε την αμοιβή του. Αφού βεβαιωθεί ότι η τραπεζική συναλλαγή έχει 
εμφανιστεί στο σύστημα, προχωρά στην απαραίτητη επεξεργασία των εργασιών ή/και 
την προσθήκη νέων εργασιών, κάνει νέα υποβολή και εκδίδει ενημερωμένες εντολές 
πληρωμής  

ΣΣεε  ααυυττάά  ττηηςς  ππααρρααππάάννωω  κκααττηηγγοορρίίααςς,,  γγιιαα  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  κκααττααββλληηθθεείί  ααμμοοιιββέέςς  μμεε  
ββάάσσηη  εεννττοολλήή  ππλληηρρωωμμήήςς  πποουυ  εεκκδδόόθθηηκκεε  χχεειιρροοκκίίννηητταα  ααππόό  ττοο  ΤΤΕΕΕΕ  
Στην περίπτωση αυτή ο Μηχανικός: 

 Είτε θα τροποποιήσει κάποιο από τα προηγούμενα έργα  
 Είτε θα περάσει νέο έργο με το σύνολο των εργασιών 

Σε κάθε περίπτωση, το γραφείο αμοιβών – μέχρι την πλήρη ομαλοποίηση του 
συστήματος – μπορεί να εκδώσει συμπληρωματική εντολή πληρωμής για υπόλοιπο 
αμοιβής, εφόσον ο Μηχανικός αποστείλει στο φαξ (2103291623) ή στο e-mail: erga-
amoibes@central.tee.gr, έγγραφο που θα περιέχει: 

 το Α/Α του/των παλαιότερων έργων  
 το έργο (παλαιό ή καινούργιο) που περιέχει την τελική φάση των εργασιών 

συμπληρωμένο με την συμφωνηθείσα αμοιβή  
 φωτοτυπίες των αποδεικτικών κατάθεσης προηγούμενων πληρωμών  
 στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο και φαξ  

ΣΣηημμααννττιικκήή  ππααρρααττήήρρηησσηη::  
ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ππααλλιιοούύ  ήή  κκααττααχχώώρρηησσηηςς  ννέέοουυ  έέρργγοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
σσυυμμππλληηρρώώννεεττααιι  ηη  σσυυμμφφωωννηηθθεείίσσαα  ααμμοοιιββήή  ((αακκόόμμηη  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  όόπποουυ  ηη  
σσυυμμφφωωννηηθθεείίσσαα  ααμμοοιιββήή  εείίννααιι  ίίσσηη  μμεε  ττηη  ννόόμμιιμμηη)),,  ααφφεεννόόςς  γγιιαα  ττηηνν  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  
σσυυμμφφωωννίίααςς  σσττοο  ΤΤΕΕΕΕ  κκααιι  ααφφεεττέέρροουυ  γγιιαα  ττηηνν  οορρθθήή  έέκκδδοοσσηη  ττυυχχόόνν  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκήήςς  
εεννττοολλήήςς  εείίττεε  ααυυττόόμμαατταα  μμέέσσωω  σσυυσσττήήμμααττοοςς,,  εείίττεε  χχεειιρροοκκίίννηητταα  ωωςς  άάννωω..    
 

  


