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1ε Πεξίπησζε 

 

Μεραληθόο Μειεηεηήο θαη Επηβιέπσλ ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο επί ηνπ ηδηόθηεηνπ νηθνπέδνπ 

 

1. Αίηεζε πξνο ην ΣΔΔ γηα ηελ απαιιαγή από ηελ πξνθαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο ηεο ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο κε αλαθνξά ησλ ιόγσλ απαιιαγήο. 

2. Απιό αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο από ηνλ νπνίν πξνθύπηεη όηη ν θύξηνο ηνπ 

νηθνπέδνπ είλαη ν κεραληθόο. πξνζνρή: ηα αληίγξαθα λα θσηνηππνύληαη κπξνο – πίζσ 

3. Αληίγξαθν ηνπ πηλαθίνπ ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ όπσο πξνθύπηεη 

ζεσξεκέλν από ηελ ινγηζκηθή εθαξκνγή ηνπ ΣΔΔ θαη ππνβάιιεηαη ζην Πνιενδνκηθό 

Γξαθείν.  

4. Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη εμαθνινπζεί ν Μεραληθόο λα είλαη θύξηνο ηνπ νηθνπέδνπ ζην 

νπνίν ζα αλεγεξζεί ε νηθνδνκή. 

 

ΗΜΔΙΧΗ  Αλ ν Μεραληθόο είλαη ζπγθύξηνο ηνπ νηθνπέδνπ θαηά πνζνζηό εμ αδηαηξέηνπ 

κηθξόηεξν ηνπ 100%, ηόηε απαιιάζζεηαη γηα ην αληίζηνηρν πνζνζηό ηεο ακνηβήο ηνπ. 

 

 Η απαιιαγή από ηελ θαηάζεζε ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. ηεο 

30/31-5-1956. 

 

2ε Πεξίπησζε 

 

Μεραληθόο Μειεηεηήο θαη Επηβιέπσλ ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο πνπ ζα αλεγεξζεί επί νηθνπέδνπ 

ηδηνθηεζίαο ηεο ή ηνπ ζπδύγνπ ή ζπγγεληθώλ πξνζώπσλ ηνπ. 

 

 



1. Αίηεζε πξνο ην ΣΔΔ γηα ηελ απαιιαγή από ηελ πξνθαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο ηεο ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο κε αλαθνξά ησλ ιόγσλ απαιιαγήο. 

2. Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ κεραληθνύ όηη δελ ιακβάλεη ηδηαίηεξε ακνηβή από ηελ ή ηνλ 

ζύδπγν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ή επίβιεςε θαη αληίζηνηρε δήισζε ηεο ή ηνπ ζπδύγνπ 

όηη δελ πιεξώλεη ηέηνηα ακνηβή. 

3. Απιό αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο από ηνλ νπνίνλ πξνθύπηεη όηη ν θύξηνο ηνπ 

νηθνπέδνπ είλαη ν κεραληθόο. πξνζνρή: ηα αληίγξαθα λα θσηνηππνύληαη κπξνο – πίζσ 

4. Αληίγξαθν ηνπ πηλαθίνπ ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ όπσο πξνθύπηεη 

ζεσξεκέλν από ηελ ινγηζκηθή εθαξκνγή ηνπ ΣΔΔ θαη ππνβάιιεηαη ζην Πνιενδνκηθό 

Γξαθείν.  

5. Γήισζε ηεο ή ηνπ ηδηνθηήηε ζπδύγνπ 

 όηη εμαθνινπζεί λα είλαη θύξηνο ηνπ νηθνπέδνπ ζην νπνίν ζα αλεγεξζεί ε νηθνδνκή θαη  

 όηη ε νηθνδνκή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηδηνθαηνίθεζε. 

6. Απαιιαγή από Φ.Δ.Μ. ζε πεξίπησζε ηδηνθαηνίθεζεο ή ΑΣΤΠΗ ΓΧΡΔΑ από ηελ αξκόδηα                                       

Γ.Ο.Τ. 

 όηαλ δελ είλαη ηδηνθαηνίθεζε ή 

 όηαλ ην νηθόπεδν αλήθεη ζε ζπγγεληθά πξόζσπα 

 

ΗΜΔΙΧΗ  Αλ ε ηδηνθηεζία ηεο ή ηνπ ζπδύγνπ είλαη ζε πνζνζηό εμ αδηαηξέηνπ κηθξόηεξν ηνπ 

100%, ηόηε ην πνζνζηό ηεο απαιιαγήο αληηζηνηρεί ζην πνζνζηό ηεο εμ αδηαξέηνπ ζπληδηνθηεζίαο 

 

 Η απαιιαγή ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. ηεο 30/31-5-1956 

γηαηί απαιιάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ακνηβή ηνπ Μεραληθνύ από ηνλ Φόξν Δπηηεδεύκαηνο 

Μεραληθνύ (Φ.Δ.Μ.) ιόγσ ηδηνθαηνίθεζεο. 

 

3ε Πεξίπησζε 

 

Μεραληθόο Μειεηεηήο θαη Επηβιέπσλ πνπ ζα αλεγείξεη ηελ νηθνδνκή σο θαηαζθεπαζηήο κόλνο 

πξνο πώιεζε (ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ) 

 

1. Αίηεζε πξνο ην ΣΔΔ γηα ηελ απαιιαγή από ηελ πξνθαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο ηεο ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο κε αλαθνξά ησλ ιόγσλ απαιιαγήο. 

2. Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ κεραληθνύ όηη δελ ζα ιάβεη ηδηαίηεξε ακνηβή γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε Μειέηε ή Δπίβιεςε θαη αληίζηνηρε Γήισζε ηνπ νηθνπεδνύρνπ όηη δελ ζα 

πιεξώζεη ηέηνηα ακνηβή. 



3. Απιό αληίγξαθν εξγνιαβηθνύ ή βεβαίσζε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ πεξί ζπληάμεσο ηνπ 

εξγνιαβηθνύ θαη ην ζηνηρεηώδεο πεξηερόκελν ηνύηνπ. πξνζνρή: ηα αληίγξαθα λα 

θσηνηππνύληαη κπξνο – πίζσ 

4. Αληίγξαθν ηνπ πηλαθίνπ ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ όπσο πξνθύπηεη 

ζεσξεκέλν από ηελ ινγηζκηθή εθαξκνγή ηνπ ΣΔΔ θαη ππνβάιιεηαη ζην Πνιενδνκηθό 

Γξαθείν.  

5. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Μεραληθνύ 

 Όηη γλσξίδεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ ζα απνξξένπλ από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 

παξ. 2 ηνπ Ν.2238/1994 θαη 

 Όηη ζα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ηνλ Ιαλνπάξην πνπ αθνινπζεί ηελ πώιεζε ηεο 

πξώηεο αλεμάξηεηεο νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο ηεο ππό αλέγεξζε νηθνδνκήο, ηελ ζρεηηθή 

Γήισζε Απηνηεινύο Φνξνιόγεζεο Δηζνδήκαηνο. 

 Η απαιιαγή ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. ηεο 30/31-5-1956 

γηαηί θαηά ηνλ ρξόλν εθδόζεσο ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο απαιιάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ακνηβή ηνπ Μεραληθνύ από ηνλ Φόξν Δπηηεδεύκαηνο Μεραληθνύ (Φ.Δ.Μ.) 

 

 

4ε Πεξίπησζε 

 

Μεραληθόο Μειεηεηήο θαη Επηβιέπσλ ηελ νηθνδνκή πνπ ζα αλεγείξεη πξνο πώιεζε από ηελ 

Εηαηξηθή ή Κνηλνπξαθηηθή Επηρείξεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη σο κέινο (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή 

Κνηλνπξαμίαο) ή σο κέηνρνο Α.Ε. 

 

 

1. Αίηεζε πξνο ην ΣΔΔ γηα ηελ απαιιαγή από ηελ πξνθαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο ηεο ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο κε αλαθνξά ησλ ιόγσλ απαιιαγήο. 

2. Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ κεραληθνύ όηη δελ ζα ιάβεη ηδηαίηεξε ακνηβή γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε Μειέηε ή Δπίβιεςε θαη αληίζηνηρε Γήισζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο 

Δπηρείξεζεο όηη δελ ζα πιεξώζεη ηέηνηα ακνηβή. 

3. Απιό αληίγξαθν εξγνιαβηθνύ ή βεβαίσζε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ πεξί ζπληάμεσο ηνπ 

εξγνιαβηθνύ θαη ην ζηνηρεηώδεο πεξηερόκελν ηνύηνπ. πξνζνρή: ηα αληίγξαθα λα 

θσηνηππνύληαη κπξνο – πίζσ 

4. Αληίγξαθν ηνπ πηλαθίνπ ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ όπσο πξνθύπηεη 

ζεσξεκέλν από ηελ ινγηζκηθή εθαξκνγή ηνπ ΣΔΔ θαη ππνβάιιεηαη ζην Πνιενδνκηθό 

Γξαθείν.  

5. Απιό αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ.) ή ηνπ 

θνηλνπξαθηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ από ην νπνίν πξνθύπηεη ε ηδηόηεηα ηνπ Μεραληθνύ σο 



κέινπο απηήο θαη ε ππνρξέσζή ηνπ λα εθπνλεί Μειέηεο θαη λα ελεξγεί Δπηβιέςεηο άλεπ 

ηδηαηηέξαο ακνηβήο ή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Α.Δ. πξνζνρή: ηα αληίγξαθα λα θσηνηππνύληαη 

κπξνο – πίζσ 

6. Δάλ ε θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε είλαη Α.Δ. ηόηε ε ηδηόηεηα ηνπ Μεραληθνύ σο κεηόρνπ 

απηήο πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ απηήο θαη ε εληνιή γηα 

εθπόλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Μειέηεο θαη ελέξγεηα επίβιεςεο ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή 

πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό πξαθηηθό ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

7. Απόδεημε από ην ηακείν ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. ηεο επηρείξεζεο από ηελ νπνία πξνθύπηεη 

όηη θαηεβιήζε από απηή ν απηνηειήο θόξνο εηζνδήκαηνο κε πνζνζηό 15% επί ηνπ 

αθαζαξίζηνπ πνζνύ ηεο λόκηκεο ακνηβήο Μειέηεο ή Δπίβιεςεο ηνπ Μεραληθνύ πιένλ 

εηζθνξάο Ο.Γ.Α. 15% επί ηνπ πνζνύ ηνπ θόξνπ όπσο νξίδεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 

παξ. 3 ηνπ Ν. 2238/1994. 

 

 Η απαιιαγή ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. ηεο 30/31-5-1956 

γηαηί θαηά ηνλ ρξόλν εθδόζεσο ηεο νηθνδνκηθήο Άδεηαο απαιιάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ακνηβή ηνπ Μεραληθνύ από ηνλ Φόξν Δπηηεδεύκαηνο Μεραληθνύ (Φ.Δ.Μ.) κε ηε ζπλδξνκή 

βέβαηα ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην λόκν. 

 

 

5ε Πεξίπησζε 

 

Μεραληθόο Μειεηεηήο ή Επηβιέπσλ ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο πνπ είλαη κηζζσηόο (ηδησηηθόο 

ππάιιεινο) ηεο επηρείξεζεο (αηνκηθήο ή εηαηξηθήο) πνπ αλαιακβάλεη ηε Μειέηε ή Επίβιεςε ή 

αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο 

 

 

1. Αίηεζε πξνο ην ΣΔΔ γηα ηελ απαιιαγή από ηελ πξνθαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο ηεο ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο κε αλαθνξά ησλ ιόγσλ απαιιαγήο. 

2. Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ Μεραληθνύ 

 όηη είλαη πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη αλαιάβεη 

ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο, 

 όηη δελ ζα ιάβεη ηδηαίηεξε ακνηβή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη επίβιεςε, 

 όηη ν κεληαίνο κηζζόο ηνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δξαρκώλ (ζα αλαθεξζεί ην πνζό), 

 όηη ην ζύλνιν ησλ κηζζώλ ηνπ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα από ηελ έλαξμε ηεο 

εθπόλεζεο ηεο Μειέηεο (ζα αλαθεξζεί ε εκεξνκελνρξνλνινγία) ζα αλέιζεη ζην πνζό 

ησλ δξαρκώλ (ζα αλαθεξζεί ην πνζό) θαη 



 όηη ε λόκηκε ακνηβή ηνπ γηα ηε Μειέηε θαη Δπίβιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη 

κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε από ην ζπλνιηθό πνζό ησλ κηζζώλ πνπ ζα ιάβεη θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ έλαξμε ηεο εθπόλεζεο ηεο Μειέηεο κέρξη ηελ πεξάησζε 

ηεο επίβιεςεο θαηά ηα παξαπάλσ εθηεζέληα. 

3. Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη ε 

εξγνδόηξηα ηνπ Μεραληθνύ 

 όηη ν Μεραληθόο είλαη ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέξαλ ηνπ 

έηνπο θαη όηη ΓΔΝ ζα ιάβεη ηδηαίηεξε ακνηβή γηα ηε κειέηε θαη επίβιεςε 

 όηη ν Μεραληθόο ιακβάλεη κεληαίν κηζζό δξαρκέο (ζα γξαθηεί ην πνζό) 

 όηη θαηά ην ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό ηνπ έξγνπ, ε έλαξμε ηεο Μειέηεο είλαη 

ε.............(ζα γξαθεί ε εκεξνκελνρξνλνινγία) θαη ε πεξάησζε ηεο Δπίβιεςεο είλαη 

ε.............(ζα γξαθεί ε εκεξνκελία) 

 όηη ην ζύλνιν ησλ κηζζώλ ηνπ κεραληθνύ θαηά ην παξαπάλσ δηάζηεκα πνπ ζα 

δηαξθέζεη ην έξγν κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 

επξώ.............(ζα αλαγξαθεί ην πνζό) 

 όηη ην ζύλνιν ηεο λόκηκεο ακνηβήο ηνπ κεραληθνύ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Μειέηε θαη 

Δπίβιεςε ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ επξώ.................(ζα αλαγξαθεί ην πνζό) πνπ είλαη 

κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε από ην ζπλνιηθό πνζό ησλ κηζζώλ πνπ ζα ιάβεη θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ έλαξμε ηεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κέρξη ηελ πεξάησζε ηεο 

επίβιεςεο θαηά ηα παξαπάλσ εθηεζέληα. 

 

4. Αληίγξαθν ηνπ πηλαθίνπ ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ όπσο πξνθύπηεη 

ζεσξεκέλν από ηελ ινγηζκηθή εθαξκνγή ηνπ ΣΔΔ θαη ππνβάιιεηαη ζην Πνιενδνκηθό 

Γξαθείν.  

5. Αλ ν κηζζόο ηνπ κεραληθνύ είλαη κηθξόηεξνο από ηε λόκηκε ακνηβή ηνπ θαηά ηα παξαπάλσ 

εθηεζέληα, ηόηε ε επηρείξεζε – εξγνδόηξηα ηνπ κεραληθνύ ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 13 παξ. 1 ηνπ Ν. 2338.1994 ζα πιεξώζεη ηνλ απηνηειή θόξν εηζνδήκαηνο κε 

πνζνζηό 15% επί ηνπ πνζνύ πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αθαίξεζε ηνπ κηθξόηεξνπ πνζνύ 

ησλ κηζζώλ ηνπ κεραληθνύ από ην κεγαιύηεξν πνζό ηεο λόκηκεο ακνηβήο ηνπ κεραληθνύ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Μειέηε θαη Δπίβιεςε θαη ζα πξνζθνκηζζεί ε ζρεηηθή απόδεημε 

πιεξσκήο ηνπ ηακείνπ ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. ηεο επηρείξεζεο. 

6. Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. όηη θαηεβιήζε ζ’απηή από ηελ εξγνδόηξηα επηρείξεζε ν 

παξαθξαηεζείο ζην παξειζόλ Φόξνο Μηζζσηώλ Τπεξεζηώλ (Φ.Μ.Τ.) ηνπ Μεραληθνύ. 

7. Αληίγξαθν ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ή εξγνιαβηθό. πξνζνρή: ηα αληίγξαθα λα θσηνηππνύληαη 

κπξνο – πίζσ 

 



 Η απαιιαγή ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. ηεο 30/31-5-1956 

γηαηί θαηά ηνλ ρξόλν εθδόζεσο ηεο νηθνδνκηθήο Άδεηαο απαιιάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ακνηβή ηνπ Μεραληθνύ από ηνλ Φόξν Δπηηεδεύκαηνο Μεραληθνύ (Φ.Δ.Μ.) κε ηε ζπλδξνκή 

βέβαηα ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην λόκν. 

 

6ε Πεξίπησζε 

 

Μεραληθόο Μειεηεηήο θαη Επηβιέπσλ ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο ή άιινπ έξγνπ πνπ είλαη 

ππάιιεινο ηνπ Δεκόζηνπ Τνκέα (όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη από ην λόκν) ησλ Ν.Π.Δ.Δ. θαη ησλ 

Ο.Τ.Α. 

 

1. Αίηεζε πξνο ην ΣΔΔ γηα ηελ απαιιαγή από ηελ πξνθαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο ηεο ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο κε αλαθνξά ησλ ιόγσλ απαιιαγήο. 

2. Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο 

 όηη ν Μεραληθόο πνπ ζα θάλεη ή έθαλε ηε ζπγθεθξηκέλε Μειέηε ή Δπίβιεςε είλαη 

ππάιιεινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο 

 όηη ακείβεηαη κε ηνλ λόκηκν κηζζό ηνπ θαη 

 όηη ε εθπόλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Μειέηεο θαη ε ελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επίβιεςεο βξίζθνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ππαιιειηθώλ ηνπ θαζεθόλησλ. 

3. Γήισζε ηνπ Τπαιιήινπ – Μεραληθνύ 

 όηη είλαη ππάιιεινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο 

 όηη ε ζπγθεθξηκέλε Μειέηε θαη Δπίβιεςε βξίζθνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

ππεξεζηαθώλ ηνπ θαζεθόλησλ θαη 

 όηη δελ ιακβάλεη θακία ακνηβή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Μειέηε θαη Δπίβιεςε 

4. Αληίγξαθν ηνπ πηλαθίνπ ακνηβήο Μειέηεο θαη Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ όπσο πξνθύπηεη 

ζεσξεκέλν από ηελ ινγηζκηθή εθαξκνγή ηνπ ΣΔΔ θαη ππνβάιιεηαη ζην Πνιενδνκηθό 

Γξαθείν. 

 

ΗΜΔΙΧΗ: Καηά ηα ινηπά βιέπε πξώηε πεξίπησζε 

=> Η απαιιαγή ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. ηεο 30/31-5-1956 γηαηί 

θαηά ηνλ ρξόλν εθδόζεσο ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο απαιιάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ακνηβή ηνπ 

Μεραληθνύ από ηνλ Φόξν Δπηηεδεύκαηνο Μεραληθνύ (Φ.Δ.Μ.) κε ηε ζπλδξνκή βέβαηα ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην λόκν. 


