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ΘΕΜΑ: «Καθορισµός συντελεστών προσδιορισµού αξίας ανά είδος 

ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισµό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων 

φυσικών προσώπων». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ 

Κ Α Ι  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν 
 

 Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α΄/29-1-2008) 

«Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης 

κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και 

λοιπές διατάξεις». 
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2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3634/2008, µε τις οποίες 

εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών να καθορίζει µε απόφασή 

του τους συντελεστές αυξοµείωσης ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου στις τιµές 

εκκίνησης ή αφετηρίας βάσει των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 που 

προκύπτουν από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τον προσδιορισµό του 

Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων.  

3. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948/3.10.2007) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών περί καθορισµού 

αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

4. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε τους συντελεστές προσδιορισµού της αξίας ανά είδος ακινήτου ή 

κτιρίου για τον υπολογισµό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) φυσικών 

προσώπων, ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

Γενικά 

 

1. Η Τιµή ζώνης ή Τιµή εκκίνησης, ο Συντελεστής Εµπορικότητας, ο Συντελεστής 

Αξιοποίησης Οικοπέδου, ο Συντελεστής Οικοπέδου, και η Τιµή Οικοπέδου 

λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 

όπως ισχύουν. 

2. Για τον προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων οι ορισµοί των εννοιών 

(περιγραφικά, πολεοδοµικά στοιχεία, κ.λπ.) της παρούσας, λαµβάνονται κατά την 

έννοια των διατάξεων των 1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ 1149/9-6-1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) 

και 1129485/479/Γ0013/ΠΟΛ 1310/3-12-1996 (ΦΕΚ 1152Β) Αποφάσεων του 

Υπουργού Οικονοµικών όπως ισχύουν. 

3. Για την κατάταξη ενός ακινήτου σε κατηγορίες για τον προσδιορισµό της 

φορολογητέας αξίας λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του 

ν. 1249/1982 όπως ισχύουν, σε συνδυασµό µε την αναγραφή της κατηγορίας του 

ακινήτου στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του φορολογούµενου. 
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4. ∆εν εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας σε ηµιτελή κτίσµατα.  

5. Η αξία της επικαρπίας ενός ακινήτου προσδιορίζεται ως ποσοστό της αξίας της 

πλήρους κυριότητας ανάλογα µε την ηλικία του επικαρπωτή και ορίζεται:  

a. Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του,  

b. Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του,  

c. Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας του,  

d. Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του,  

e. Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας του, 

f. Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του,  

g. Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του,  

h. Στo 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας του. 

Η αξία της ψιλής κυριότητας ενός ακινήτου βρίσκεται όταν από την αξία της 

πλήρους κυριότητας αφαιρέσουµε την αξία της επικαρπίας, όπως προσδιορίζεται 

πιο πάνω.   

6. Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε περισσότερα από ένα 

πρόσωπα (συνιδιοκτησία) εφαρµόζεται µόνο για τα ακίνητα εντός Α.Π.Α.Α. 

µειωτικός συντελεστής. ∆εν εφαρµόζεται µόνο για τα ακίνητα εντός Α.Π.Α.Α. 

µειωτικός συντελεστής όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι πλήρης κύριος του 

ακινήτου, καθώς και όταν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην επικαρπία.  

 

Άρθρο 2 

Κατοικία ή µονοκατοικία ή διαµέρισµα το οποίο βρίσκεται 

εντός του συστήµατος πλήρους αντικειµενικού 

προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Φορολογητέα αξία: Η φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εµπραγµάτων σε αυτά 

δικαιωµάτων αυτής της κατηγορίας είναι ίση µε το γινόµενο της τιµής της αντίστοιχης 

ζώνης, επί την επιφάνεια της κατοικίας ή µονοκατοικίας ή διαµερίσµατος, το 

Συντελεστή Πρόσοψης, το Συντελεστή Ορόφου, το Συντελεστή Επιφανείας, το 

Συντελεστή Παλαιότητας, τους Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (διατηρητέου, 

απαλλοτριωτέου, αποπεράτωσης), το συντελεστή συνιδιοκτησίας και επί το ποσοστό 

συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους του εµπράγµατου δικαιώµατος (πλήρης 

κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Σε περίπτωση που στην κατοικία ή 

µονοκατοικία ή διαµέρισµα δηλώνεται και οικόπεδο η αξία του ακινήτου, 
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προσαυξάνεται και µε την αξία του υπολοίπου οικοπέδου, όπως αυτή προσδιορίζεται 

από το άρθρο 4 της παρούσης.  

 

1. Τιµή Ζώνης. 

 

2. Συντελεστής πρόσοψης: Ανάλογα µε την πρόσοψη της κατοικίας ή 

µονοκατοικίας ή διαµερίσµατος, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές 

αυξοµείωσης:   

Αν η κατοικία ή η µονοκατοικία ή το διαµέρισµα: 
α) Έχει πρόσοψη σε ένα µόνο δρόµο, εφαρµόζεται συντελεστής 1,00 

β) Έχει δύο ή περισσότερες προσόψεις (σε δύο ή περισσότερους 

δρόµους ή σε δρόµο και πλατεία), εφαρµόζεται συντελεστής 

1,05 

γ) ∆εν έχει πρόσοψη σε δρόµο  0,80 

Οι συντελεστές πρόσοψης δεν εφαρµόζονται σε απαλλοτριωτέα ακίνητα. 

Ο συντελεστής της παραπάνω περίπτωσης β δεν εφαρµόζεται σε ορισµένους 

οικισµούς (παραδοσιακούς ή µη) που ειδικά µνηµονεύονται στους πίνακες 

τιµών.  

 
1. Συντελεστής Ορόφου: Ο συντελεστής ορόφου προσδιορίζεται από τον 

όροφο και το συντελεστή εµπορικότητας του οικοπέδου, στον οποίο βρίσκεται 

η κατοικία ή η µονοκατοικία ή το διαµέρισµα και καθορίζεται ως ακολούθως: 
Αν ο Συντελεστής 

Εµπορικότητας είναι: 
Όροφος 

 Υπόγειο Ισόγειο Α΄ 

όροφος 

Β΄ 

όροφος 

Γ΄ 

όροφος 

∆΄ 

όροφος 

Ε΄ 

όροφος 

ΣΤ΄ όροφος 

& πάνω 

α) Μικρότερος του 1,5 0,60 0,90 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 

β) Μεγαλύτερος. ή ίσος µε 1,5 & 

µικρότερος του 3 

0,60 1,20 1,10 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 

γ) Μεγαλύτερος ή ίσος µε 3 & 

µικρότερος του 5 

0,60 1,25 1,15 1,10 1,10 1,15 1,20 1,25 

δ) Ίσος ή Μεγαλύτερος του 5. 0,60 1,30 1,20 1,15 1,15 1,15 1,20 1,25 

 

1. Επιφάνεια κατοικίας ή µονοκατοικίας ή διαµερίσµατος.  
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2. Συντελεστής επιφανείας: Ο συντελεστής επιφανείας εξαρτάται από το 

εµβαδόν των κυρίων χώρων της κατοικίας ή µονοκατοικίας ή διαµερίσµατος. 

Έτσι αν η αναγραφόµενη σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) επιφάνεια των κυρίων 

χώρων είναι: 



α) Μικρότερη ή ίση των 25 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι 1,05 

β) Μεγαλύτερη των 25 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 100 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι: 1,00 

γ) Μεγαλύτερη των 100 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 200 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι: 1,05 

δ) Μεγαλύτερη των 200 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 300 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι: 1,10 

ε) Μεγαλύτερη των 300 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 500 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι: 1,20 

στ) Μεγαλύτερη των 500 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι: 1,30 

 

1. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

 Συν/της 

1 έως 5 χρόνια 0,90 

6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 15 χρόνια 0,75 

16 έως 20 χρόνια 0,70 

21 έως 25 χρόνια 0,65 

26 και άνω χρόνια 0,60 

 

1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:  

a. ∆ιατηρητέου κτίσµατος: Στη περίπτωση που κατοικία ή µονοκατοικία ή 

διαµέρισµα χαρακτηρίζεται διατηρητέο, εφαρµόζεται συντελεστής 0,80. 

b. Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που κατοικία ή 

µονοκατοικία ή διαµέρισµα έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, εφαρµόζεται 

συντελεστής 0,75. 

c. Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που κατοικία ή µονοκατοικία ή 

διαµέρισµα δεν έχει πλήρως αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 

0,40.  

 

2. Συντελεστής συνιδιοκτησίας: Ο µειωτικός συντελεστής που καθορίζεται 

στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται σε 0,90.  

 

3. Η αξία των βοηθητικών χώρων που έχουν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων 

ακινήτων στην ίδια γραµµή µε την κατοικία, µονοκατοικία ή διαµέρισµα 

υπολογίζεται οµοίως βάσει των ανωτέρω, λαµβάνοντας ως επιφάνεια 

ποσοστό ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) του εµβαδού των βοηθητικών 

χώρων. 
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Άρθρο 3 

Επαγγελµατική Στέγη η οποία βρίσκεται  

εντός του συστήµατος πλήρους αντικειµενικού  

προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Φορολογητέα αξία: Η φορολογητέα αξία των ακινήτων αυτής της κατηγορίας είναι 

ίση µε το γινόµενο της τιµής της αντίστοιχης ζώνης, επί τη συνολική επιφάνεια της 

επαγγελµατικής στέγης, το Συντελεστή Πρόσοψης, το Συντελεστή Ορόφου, το 

Συντελεστή Επιφανείας, το Συντελεστή Παλαιότητας, τους Συντελεστές Ειδικών 

Συνθηκών (διατηρητέου, απαλλοτριωτέου, αποπεράτωσης), το συντελεστή 

συνιδιοκτησίας και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους 

εµπράγµατου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Σε 

περίπτωση που στην επαγγελµατική στέγη δηλώνεται και οικόπεδο η αξία της 

προσαυξάνεται µε την αξία του υπολοίπου οικοπέδου, όπως αυτή προσδιορίζεται 

από το άρθρο 4 της παρούσης.  

 

1. Τιµή ζώνης.  

 

2. Συντελεστής πρόσοψης: Ανάλογα µε την πρόσοψη της επαγγελµατικής στέγης 

εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές αυξοµείωσης. Αν η επαγγελµατική 

στέγη: 
α) Έχει πρόσοψη σε ένα µόνο δρόµο, εφαρµόζεται 

συντελεστής 

1,00 

β) Έχει δύο ή περισσότερες προσόψεις (σε δύο ή 

περισσότερους δρόµους ή σε δρόµο και πλατεία), 

εφαρµόζεται συντελεστής 

1,08 

γ) ∆εν έχει πρόσοψη σε δρόµο  0,60 

Οι συντελεστές πρόσοψης δεν εφαρµόζονται σε απαλλοτριωτέα ακίνητα. 

Ο συντελεστής της παραπάνω περίπτωσης β δεν εφαρµόζεται σε ορισµένους 

οικισµούς (παραδοσιακούς ή µη) που ειδικά µνηµονεύονται στους πίνακες 

τιµών.  

 

1. Συντελεστής Ορόφου: Ο συντελεστής ορόφου προσδιορίζεται από τον όροφο 

στον οποίο βρίσκεται η επαγγελµατική στέγη και το συντελεστή εµπορικότητας 
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(Σ.Ε) του δρόµου (ή των δρόµων) στον οποίο έχει πρόσοψη (ή προσόψεις) η 

επαγγελµατική στέγη. Όταν η επαγγελµατική στέγη δεν έχει πρόσοψη τότε ως 

συντελεστής εµπορικότητας λαµβάνεται αυτός της διεύθυνσης του ακινήτου 

όπως αυτή αναγράφεται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων. 

 

Συγκεκριµένα: 

α) Αν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται στο Ισόγειο ως Συντελεστής Ορόφου 

λαµβάνεται ο Συντελεστής Εµπορικότητας. Αν όµως η επαγγελµατική στέγη 

βρίσκεται στο Ισόγειο και δεν έχει πρόσοψη σε δρόµο ως Συντελεστής 

Ορόφου λαµβάνεται το γινόµενο του Συντελεστή Εµπορικότητας επί 0,80, 

β) αν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται στο Υπόγειο, ως Συντελεστής Ορόφου 

λαµβάνεται το γινόµενο του Συντελεστή Εµπορικότητας επί 0,50.  

γ) αν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται σε όροφο τότε ο Συντελεστής Ορόφου 

καθορίζεται ως ακολούθως: 
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Αν ο ΣυντελεστήςΕµπορικότητας είναι: Όροφος 

 Α΄ όροφος Β΄ όροφος Γ΄ όροφος ∆΄ όροφος Ε΄ όροφος 

& πάνω 

α) Μικρότερος του 1,5, εφαρµόζεται συντελεστής: 1,20 1,25 1,30 1,30 1,35 

β) Μεγαλύτερος ή ίσος µε 1,5 και µικρότερος του 3, εφαρµόζεται 

συντελεστής:  

1,35 1,30 1,30 1,30 1,35 

γ) Μεγαλύτερος ή ίσος µε 3 και µικρότερος του 5 εφαρµόζεται 

συντελεστής: 

1,40 1,35 1,30 1,30 1,35 

δ) Ίσος ή µεγαλύτερος του 5 εφαρµόζεται συντελεστής: 1,45 1,40 1,35 1,35 1,35 

 

1. Επιφάνεια Επαγγελµατικής Στέγης. 

 

2. Συντελεστής επιφανείας: Για τον υπολογισµό του Συντελεστή επιφανείας 

λαµβάνεται υπόψη η επιφάνεια της επαγγελµατικής στέγης προσαυξηµένη µε 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφανείας των βοηθητικών χώρων. Έτσι αν 

η συνολική επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) είναι: 
α) Μικρότερη ή ίση των 25 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι 1,10 

β) Μεγαλύτερη των 25 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 50 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι: 1,05 

γ) Μεγαλύτερη των 50 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 100 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι: 1,00 

δ) Μεγαλύτερη των 100 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 200 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι: 0,90 

ε) Μεγαλύτερη των 200 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 300 τ.µ. ο συντελεστής επιφανείας είναι: 0,85 

στ) Μεγαλύτερη των 300 τ.µ. . ο συντελεστής επιφανείας είναι: 0,80 

 

1. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται από τον όροφο που βρίσκεται η επαγγελµατική στέγη σε συνδυασµό 

µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

α. όταν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται σε Ισόγειο: 

 

    Συντελεστής 

1 έως 5 χρόνι

α 

0,95 

6 έως 10 χρόνι

α 

0,90 

1 έως 15 χρόνι

α 

0,85 
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1 και άνω χρόνι

α 

0,80 

 

β. όταν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται σε άλλον εκτός του Ισογείου όροφο:  

 

    Συντελεστής 

1 έως 5 χρόνι

α 

0,90 

6 έως 10 χρόνι

α 

0,80 

1 έως 15 χρόνι

α 

0,75 

1 έως 20 χρόνι

α 

0,70 

2 έως 25 χρόνι

α 

0,65 

2 και άνω χρόνι

α 

0,60 

 

1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:  

7.1 ∆ιατηρητέου κτίσµατος: Στην περίπτωση που η επαγγελµατική στέγη  

χαρακτηρίζεται διατηρητέα, εφαρµόζεται συντελεστής 0,80 

7.2 Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που η επαγγελµατική στέγη 

έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, εφαρµόζεται συντελεστής 0,75. 

7.3 Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που η επαγγελµατική στέγη δεν έχει 

πλήρως αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 0,50 

 

2. Συντελεστής συνιδιοκτησίας: Ο µειωτικός συντελεστής που καθορίζεται στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται σε 0,90.  

 

3. Η αξία των βοηθητικών χώρων που έχουν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων 

ακινήτων στην ίδια γραµµή µε την επαγγελµατική στέγη υπολογίζεται οµοίως 

βάσει των ανωτέρω, λαµβάνοντας ως επιφάνεια ποσοστό ίσο µε το είκοσι τοις 

εκατό (20%) του εµβαδού των βοηθητικών χώρων. 
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Άρθρο 4 

Οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός του  

συστήµατος πλήρους αντικειµενικού  

προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Φορολογητέα αξία: Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής είναι 

ίση µε το γινόµενο του Συντελεστή Οικοπέδου, επί τη Συνολική τιµή εκκίνησης 

οικοπέδου, το Συντελεστή Πρόσοψης, την επιφάνεια του οικοπέδου, τους 

Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (απαλλοτριωτέο κ.λπ.), το Συντελεστή Ποσοστού 

Αξίας Οικοπέδου, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας 

αναλόγως του είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα 

ή επικαρπία).  

 

4. Συντελεστής Οικοπέδου 

 

5. Συνολική τιµή εκκίνησης οικοπέδου 

 

6. Συντελεστής πρόσοψης: Ανάλογα µε την πρόσοψη του οικοπέδου 

εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές αυξοµείωσης. Αν το οικόπεδο: 
α) Έχει πρόσοψη σε ένα µόνο δρόµο, εφαρµόζεται 

συντελεστής 

1,00 

β) Έχει δύο ή περισσότερες προσόψεις (σε δύο ή 

περισσότερους δρόµους ή σε δρόµο και πλατεία), 

εφαρµόζεται συντελεστής 

1,08 

γ) ∆εν έχει πρόσοψη σε δρόµο  0,80 

Συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση οικοπέδου που δεν είναι 

οικοδοµήσιµο. Ο συντελεστής της παραπάνω περίπτωσης β΄ δεν εφαρµόζεται σε 

ορισµένους οικισµούς (παραδοσιακούς ή µη) που ειδικά µνηµονεύονται στους 

πίνακες τιµών.  

 

1. Επιφάνεια οικοπέδου. 

 

2. Συντελεστές ειδικών συνθηκών: 
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Αν το οικόπεδο: 



α. ∆εν είναι οικοδοµήσιµο και δεν µπορεί να τακτοποιηθεί, τότε εφαρµόζεται 

συντελεστής 0,60. Επίσης στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα ποσοστά 

ιδιοκτησίας οικοπέδου που αναφέρονται στη δυνατότητα µελλοντικής δόµησης 

αλλά αβέβαιης λόγω εξάντλησης του κατά το χρόνο φορολογίας, συντελεστή 

δόµησης. 

  β. ∆εν είναι οικοδοµήσιµο, αλλά µπορεί να τακτοποιηθεί,  εφαρµόζεται  

συντελεστής 0,80. 

  γ. Έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, εφαρµόζεται συντελεστής 0,80. 

  δ. Τελεί υπό αναστολή οικοδοµικών αδειών, η οποία δεν έχει αρθεί, εφαρµόζεται 

συντελεστής 0,90 

 

3. Συντελεστής ποσοστού αξίας οικοπέδου 

Ο συντελεστής που εφαρµόζεται για την περίπτωση υπολογισµού αξίας 

οικοπέδου που αντιστοιχεί στο σύνολο της υπολειπόµενης µέχρι εξαντλήσεως 

του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, δοµήσιµης επιφάνειας που δεν έχει 

οικοδοµηθεί, προκύπτει από τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 

 

1 -  Επιφάνεια Υφισταµένων στο Οικόπεδο κτισµάτων 

 Επιφάνεια οικοπέδου σε τετραγωνικά µέτρα επί Συντελεστή 

Αξιοποίησης Οικοπέδου 

 

Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται το σύνολο της επιφάνειας υφιστάµενων 

κτισµάτων στο οικόπεδο αλλά στην ίδια γραµµή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 

αναγράφονται στοιχεία κτισµάτων, ως αριθµητής του κλάσµατος λαµβάνεται το 

άθροισµα των κυρίων και βοηθητικών χώρων κτίσµατος της γραµµής της 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων, εφόσον υπάρχει.  

Σε περίπτωση που προκύπτει αρνητικό αποτέλεσµα τότε δεν υπολογίζεται αξία 

οικοπέδου.   

 

1. Συντελεστής συνιδιοκτησίας: Ο µειωτικός συντελεστής που καθορίζεται στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται σε 0,90.  
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Άρθρο 5 

Αποθήκες – Γεωργικά κτίσµατα τα οποία βρίσκονται  

εντός του συστήµατος πλήρους 

 αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Φορολογητέα αξία: Η φορολογητέα αξία των ακινήτων αυτής της κατηγορίας είναι 

ίση µε το γινόµενο της τιµής της αντίστοιχης ζώνης, επί τη συνολική επιφάνεια της 

αποθήκης – γεωργικού κτίσµατος, το Συντελεστή θέσης, το Συντελεστή Παλαιότητας, 

τους Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (διατηρητέου, απαλλοτριωτέου, 

αποπεράτωσης), το συντελεστή συνιδιοκτησίας και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας 

αναλόγως του είδους εµπράγµατου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα 

ή επικαρπία). Σε περίπτωση που στην αποθήκη-γεωργικό κτίσµα δηλώνεται και 

οικόπεδο η αξία τους προσαυξάνεται µε την αξία υπολοίπου οικοπέδου όπως αυτή 

προσδιορίζεται από το άρθρο 4 της παρούσης. 

 
1. Τιµή ζώνης.  
 

2. Συντελεστής θέσης: Ο συντελεστής θέσης συναρτάται µε τον όροφο που 

βρίσκεται η αποθήκη-γεωργικό κτίσµα και το συντελεστή εµπορικότητας (Σ.Ε.) 

του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η αποθήκη-γεωργικό κτίσµα. Όταν η 

αποθήκη-γεωργικό κτίσµα δεν έχει πρόσοψη τότε ως συντελεστής 

εµπορικότητας λαµβάνεται αυτός της διεύθυνσης του ακινήτου, όπως αυτή 

αναγράφεται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων.  

    Συγκεκριµένα αν η αποθήκη-γεωργικό κτίσµα βρίσκεται: 

    α) στο Ισόγειο, ως Συντελεστής θέσης λαµβάνεται το γινόµενο του Συντελεστή 

Εµπορικότητας επί 0,30 

  β) στο Υπόγειο, ως Συντελεστής θέσης λαµβάνεται το γινόµενο του Συντελεστή 

Εµπορικότητας επί 0,15  

  γ) σε όροφο, ο συντελεστής θέσης προσδιορίζεται από τον όροφο και τον 

συντελεστή εµπορικότητας του οικοπέδου, στο οποίο βρίσκεται αποθήκη 

και καθορίζεται ως ακολούθως: 

 

 
Αν ο Συντελεστής Εµπορικότητας είναι: Όροφος 
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 Α΄ όροφος Β΄ όροφος Γ΄ 

όροφος 

∆΄ 

όροφος 

Ε΄ 

όροφος 

ΣΤ΄ όροφος 

& πάνω 

α) Μικρότερος του 1,5 εφαρµόζεται συντελεστής 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 

β) Μεγαλύτερος. ή ίσος µε 1,5 και µικρότερος του 3 

εφαρµόζεται συντελεστής 

1,10 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 

γ) Μεγαλύτερος ή ίσος µε 3 και µικρότερος του 5 

εφαρµόζεται συντελεστής 

1,15 1,10 1,10 1,15 1,20 1,25 

δ) Ίσος ή Μεγαλύτερος του 5  εφαρµόζεται συντελεστής 1,20 1,15 1,15 1,15 1,20 1,25 

 

1. Επιφάνεια Αποθήκης – Γεωργικού κτίσµατος σε τετραγωνικά µέτρα  
 

2. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

 

   Συν/στης 

1 έως 5 χρόνια 0,95 

6 έως 10 χρόνια 0,90 

11 έως 15 χρόνια 0,85 

15 έως 20 χρόνια 0,80 

21 έως 25 χρόνια 0,75 

26 και άνω χρόνια 0,70 

 

 

1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:  

a. ∆ιατηρητέου κτίσµατος: Στη περίπτωση που η αποθήκη-

γεωργικό κτίσµα χαρακτηρίζεται διατηρητέα, εφαρµόζεται 

συντελεστής 0,80.  

b. Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που η αποθήκη-

γεωργικό κτίσµα έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέα εφαρµόζεται 

συντελεστής 0,75. 

5.3 Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που η αποθήκη-

γεωργικό κτίσµα δεν έχει πλήρως αποπερατωθεί εφαρµόζεται 

συντελεστής 0,80  
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2. Συντελεστής συνιδιοκτησίας: Ο µειωτικός συντελεστής που 

καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται σε 

0,90.  

 

3. Η αξία των βοηθητικών χώρων που έχουν αναγραφεί στη δήλωση 

στοιχείων ακινήτων στην ίδια γραµµή µε την αποθήκη – γεωργικό κτίσµα 

υπολογίζεται οµοίως βάσει των ανωτέρω, λαµβάνοντας ως επιφάνεια 

ποσοστό ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) του εµβαδού τους. 

 

 

Άρθρο 6 

Θέση στάθµευσης η οποία βρίσκεται 

εντός του συστήµατος 

πλήρους αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Φορολογητέα αξία: Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής είναι 

ίση µε το γινόµενο της τιµής της αντίστοιχης ζώνης, επί τη συνολική επιφάνεια της 

θέσης στάθµευσης, το Συντελεστή θέσης, το Συντελεστή Παλαιότητας, τους 

Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (απαλλοτριωτέο, κ.λπ.), το συντελεστή 

συνιδιοκτησίας και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους 

εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Σε 

περίπτωση που στη θέση στάθµευσης δηλώνεται και οικόπεδο η αξία του ακινήτου 

προσαυξάνεται και µε την αξία του υπολοίπου οικοπέδου, όπως αυτή προσδιορίζεται 

από το άρθρο 4 της παρούσης.  

 

4. Τιµή ζώνης 

5. Συντελεστής θέσης: Ο συντελεστής θέσης εξαρτάται από τον όροφο που 

βρίσκεται η θέση στάθµευσης και τον συντελεστή εµπορικότητας (Σ.Ε.) του 

οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η θέση στάθµευσης. Όταν η θέση στάθµευσης 

δεν έχει πρόσοψη τότε ως συντελεστής εµπορικότητας λαµβάνεται αυτός της 

διεύθυνσης του ακινήτου, όπως αυτή αναγράφεται στις δηλώσεις στοιχείων 

ακινήτων.  

 

Συγκεκριµένα: 
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Αν ο Συντελεστής Εµπορικότητας είναι: Υπόγειο Ισόγειο Όροφος 

α) Ίσος µε 1 εφαρµόζεται συντελεστής 0,20 0,30 0,25 

β) Μεγαλύτερος του 1 & µικρότερος ή ίσος του 2 εφαρµόζεται συντελεστής 0,25 0,35 0,30 

γ) Μεγαλύτερος του 2 και µικρότερος ή ίσος του 3 εφαρµόζεται συντελεστής 0,30 0,40 0,35 

δ) Μεγαλύτερος του 3 εφαρµόζεται συντελεστής 0,35 0,45 0,40 

 

1. Επιφάνεια Θέσης Στάθµευσης σε τετραγωνικά µέτρα.  

 

2. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως:  

    Συν/της 

1 έως 5 χρόνι

α 

0,95 

6 έως 10 χρόνι

α 

0,90 

11 έως 15 χρόνι

α 

0,85 

16 έως 20 χρόνι

α 

0,80 

21 έως 25 χρόνι

α 

0,75 

26 και άνω χρόνι

α 

0,70 

 

1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:  

a. ∆ιατηρητέου κτίσµατος: Στη περίπτωση που η θέση στάθµευσης 

χαρακτηρίζεται διατηρητέα, εφαρµόζεται συντελεστής 0,80. 

b. Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που η θέση στάθµευσης 

έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, εφαρµόζεται συντελεστής 0,75. 

c. Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που η θέση στάθµευσης δεν 

έχει πλήρως αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 0,80.  
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2. Συντελεστής συνιδιοκτησίας: Ο µειωτικός συντελεστής που καθορίζεται 

στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται σε 0,90.  

 

3. Η αξία των βοηθητικών χώρων που έχουν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων 

ακινήτων στην ίδια γραµµή µε τη θέση στάθµευσης υπολογίζεται οµοίως βάσει 

των ανωτέρω, λαµβάνοντας ως επιφάνεια ποσοστό ίσο µε το είκοσι τοις εκατό 

(20%) τους. 

 

Άρθρο 7 

Οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εκτός συστήµατος  

πλήρους αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου της κατηγορίας αυτής προκύπτει από το γινόµενο 

της τιµής οικοπέδου που ορίζεται στην 1085779/886/0013/ ΠΟΛ 1117/11-8-2008 

Α.Υ.Ο. επί την επιφάνεια του οικοπέδου και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας 

αναλόγως του είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα 

ή επικαρπία). 

 

Άρθρο 8 

Κατοικία ή διαµέρισµα το οποίο βρίσκεται εκτός συστήµατος 

πλήρους αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Φορολογητέα αξία:  Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής 

είναι ίση µε το άθροισµα των:   

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής 

εκκίνησης, επί 1,40, την ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια της κατοικίας ή 

του διαµερίσµατος, το Συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, 

τους Συντελεστές ειδικών συνθηκών (απαλλοτριωτέα, ηµιτελή), το 

Συντελεστή εξοµάλυνσης και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του 

είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή 

επικαρπία) και   

β) αξίας οικοπέδου όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

   1.  Τιµή εκκίνησης 
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2. Ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια. Στην επιφάνεια των κυρίων χώρων της 

κατοικίας ή του διαµερίσµατος, προστίθεται και ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό 

(25%) της επιφανείας των βοηθητικών χώρων.  

 

3 .Συντελεστής µεγέθους: Ο συντελεστής µεγέθους συναρτάται από την 

ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια. Έτσι αν η ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια 

της κατοικίας ή του διαµερίσµατος  ο συντελεστής είναι: 
  Συν/στής 

α) Μέχρι 200 τ.µ. τότε εφαρµόζεται συντελεστής: 1,00 

β) Πάνω από 200 τ.µ. και µέχρι 300 τ.µ  τότε εφαρµόζεται συντελεστής: 1,10 

γ) Πάνω από 300 τ.µ  τότε εφαρµόζεται συντελεστής: 1,20 

 

 

4  Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

 

   Συν/στης 

1 έως 5 χρόνια 0,90 

6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 20 χρόνια 0,70 

21 έως 30 χρόνια 0,60 

31 έως 40 χρόνια 0,50 

41 έως 50 χρόνια 0,40 

51 και άνω χρόνια 0,30 

 

5.   Συντελεστές ειδικών συνθηκών:  

 5.1 Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που η κατοικία ή το 

διαµέρισµα έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, εφαρµόζεται συντελεστής 0,70. 

 5.2  Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που η κατοικία ή το διαµέρισµα δεν 

έχει πλήρως αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 0,30.  
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1. Συντελεστής εξοµάλυνσης: Ο συντελεστής εξοµάλυνσης εφαρµόζεται ανάλογα 

µε τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως: 

 

    Συν/στης 

21 έως 50 χρόνια 0,70 

51 και άνω χρόνια 0,60 

 

 

Άρθρο 9 

Μονοκατοικία η οποία βρίσκεται εκτός συστήµατος 

πλήρους αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Φορολογητέα αξία: Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής 

είναι ίση µε το άθροισµα των:  

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης, 

επί 1,20, την ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια της µονοκατοικίας, το 

συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές 

ειδικών συνθηκών (απαλλοτριωτέα, ηµιτελή), το συντελεστή εξοµάλυνσης 

και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπραγµάτου 

δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) και 

β) αξίας οικοπέδου όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

 1.  Τιµή εκκίνησης 

 

 2 Ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια µονοκατοικίας. Στην επιφάνεια της 

µονοκατοικίας, προστίθεται και ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της 

επιφανείας των βοηθητικών χώρων  

 

3 Συντελεστής µεγέθους: Ο συντελεστής µεγέθους συναρτάται από την 

ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια. Έτσι αν η ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια της 

µονοκατοικίας είναι:  

 
  Συν/στής 

α) Μέχρι 200 τ.µ. τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,00 
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β) Πάνω από 200 τ.µ. και µέχρι 300 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,10 

γ) Πάνω από 300 τ.µ. και µέχρι 400 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,20 

δ) Πάνω από 400 τ.µ. και µέχρι 500 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,30 

ε) Πάνω από 500 τ.µ. και µέχρι 600 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,40 

στ) Πάνω από 600 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,50 

 

 

 4  Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το    

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

   Συν/στης 

1 έως 5 χρόνια 0,90 

6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 20 χρόνια 0,70 

21 έως 30 χρόνια 0,60 

31 έως 40 χρόνια 0,50 

41 έως 50 χρόνια 0,40 

51 και άνω χρόνια 0,30 

 

   5    Συντελεστές ειδικών συνθηκών:  

      5.1  Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που η µονοκατοικία έχει        

κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, εφαρµόζεται συντελεστής 0,70. 

 5.2 Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που η µονοκατοικία δεν έχει πλήρως    

αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 0,30  

 

  6  Συντελεστής εξοµάλυνσης: Ο συντελεστής εξοµάλυνσης εφαρµόζεται 

ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

   Συν/στης 

21 έως 50 χρόνια 0,70 

51 και άνω χρόνια 0,60 

 

 

Άρθρο 10 

Επαγγελµατική στέγη η οποία βρίσκεται εκτός συστήµατος 
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πλήρους αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων 



 

Φορολογητέα αξία:  Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής 

είναι ίση µε το άθροισµα των:  

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής 

εκκίνησης, επί 1,40, την ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια της 

επαγγελµατικής στέγης, το συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή 

παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών (απαλλοτριωτέα, 

ηµιτελή), το συντελεστή εξοµάλυνσης και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας 

αναλόγως του είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή 

κυριότητα ή επικαρπία) και   

β) αξίας οικοπέδου όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

 1. Τιµή εκκίνησης 

 

2  Ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια επαγγελµατικής στέγης. Στην επιφάνεια 

της επαγγελµατικής στέγης, προστίθεται και ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό 

(25%) της επιφανείας των βοηθητικών χώρων.  

 

3 Συντελεστής µεγέθους: Ο συντελεστής µεγέθους συναρτάται από την 

ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια. Έτσι αν η ανηγµένη επιφάνεια του κτίσµατος 

είναι: 
  Συν/στής 

α) Μέχρι 100 τ.µ. τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,00 

β) Πάνω από 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ  τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,90 

γ) Πάνω από 200 τ.µ. και µέχρι 300 τ.µ  τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,85 

δ) Πάνω από 300 τ.µ  τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,80 

 

4 Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

 

   Συν/της 

1 έως 5 χρόνια 0,90 

6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 20 χρόνια 0,70 
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21 έως 30 χρόνια 0,60 

31 και άνω χρόνια 0,50 

 

 

5  Συντελεστές ειδικών συνθηκών:  

 5.1 Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που η επαγγελµατική στέγη έχει 

κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, εφαρµόζεται συντελεστής 0,70. 

 5.2 Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που η επαγγελµατική στέγη δεν έχει 

πλήρως αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 0,30  

 

6 Συντελεστής εξοµάλυνσης: Ο συντελεστής εξοµάλυνσης εφαρµόζεται ανάλογα µε 

τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

    Συν/της 

21 έως 50 χρόνι

α 

0,70 

51 και άνω χρόνι

α 

0,60 

 

 

Άρθρο 11 

Γεωργικά κτίρια – Αποθήκες εκτός συστήµατος 

πλήρους αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Φορολογητέα αξία:  Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής, 

είναι ίση µε το άθροισµα των: 

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής 

εκκίνησης, επί 1,30, την επιφάνεια του γεωργικού κτιρίου ή της αποθήκης, 

το συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές 

ειδικών συνθηκών (απαλλοτριωτέα, ηµιτελή), το συντελεστή εξοµάλυνσης 

και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπραγµάτου 

δικαιώµατος (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) και 

β)  αξίας οικοπέδου όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

 1. Τιµή εκκίνησης 
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2 Επιφάνεια γεωργικού κτιρίου – αποθήκης: Ως επιφάνεια γεωργικού κτιρίου – 

αποθήκης λαµβάνεται η συνολική επιφάνεια όλων των κτισµάτων κυρίων και 

βοηθητικών τους χώρων ή παραρτηµάτων τους, που έχουν αναγραφεί στην ίδια 

γραµµή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. 

 

3 Συντελεστής µεγέθους: Ο συντελεστής µεγέθους εξαρτάται από την επιφάνεια του 
κτίσµατος. Έτσι αν η αναγραφόµενη σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) ισοδύναµη 
(ανηγµένη) επιφάνεια είναι: 

 
α) Μέχρι 60 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,70 

β) Πάνω από 60 τ.µ. και µέχρι 500 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,00 

γ) Πάνω από 500 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,95 

δ) Πάνω από 1.000 τ.µ. και µέχρι 1.500 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,90 

ε) Πάνω από 1.500 τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,85 

στ) Πάνω από 2.000 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,80 

 

4 Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

 

   Συν/στης 

1 έως 5 χρόνι

α 

0,90 

6 έως 10 χρόνι

α 

0,80 

11 έως 20 χρόνι

α 

0,70 

21 έως 30 χρόνι

α 

0,60 

31 και άνω χρόνι

α 

0,50 
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5    Συντελεστές ειδικών συνθηκών:   

5.1   Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που το γεωργικό κτίριο ή η 

αποθήκη έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, εφαρµόζεται συντελεστής 0,70.  

     5.2  Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που το γεωργικό κτίριο ή ηαποθήκη 

δεν έχει πλήρως αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 0,50  

 

 6  Συντελεστής εξοµάλυνσης: Ο συντελεστής εξοµάλυνσης εφαρµόζεται ανάλογα 

µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

 

    Συν/της 

21 έως 50 χρόνι

α 

0,70 

51 και άνω χρόνι

α 

0,60 

 

 

Άρθρο 12  

Θέση Στάθµευσης η οποία βρίσκεται εκτός συστήµατος 

πλήρους αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων 

 

Φορολογητέα αξία: Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής 

είναι ίση µε το άθροισµα των:  

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης 

µονοκατοικίας, επί 1,20, την επιφάνεια της θέσης στάθµευσης, τον 

συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών 

(απαλλοτριωτέα, ηµιτελή), και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του 

είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή 

επικαρπία) και  

β)  αξίας οικοπέδου όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

1. Τιµή Εκκίνησης 
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2. Επιφάνεια θέσης στάθµευσης. Ως επιφάνεια της θέσης στάθµευσης 

λαµβάνεται ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της επιφανείας της  

 

3. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής 

παλαιότητας το κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο 

συντελεστής παλαιότητας καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας 

ως ακολούθως: 

 

   Συν/της

1 έως 5 χρόνια 0,90 

6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 20 χρόνια 0,70 

21 έως 30 χρόνια 0,60 

31 έως 40 χρόνια 0,50 

41 έως 50 χρόνια 0,40 

51 και άνω χρόνια 0,30 

 

 

1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:  

a.  Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που η θέση 

στάθµευσης έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, εφαρµόζεται συντελεστής 

0,70.  

b.  Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που η θέση στάθµευσης δεν 

έχει πλήρως αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 0,30  

 

Άρθρο 13 

Σταθµοί αυτοκινήτων – Βιοµηχανικά βιοτεχνικά κτίρια 

 

Φορολογητέα αξία: Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής 

είναι ίση µε το άθροισµα των: 

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής 

εκκίνησης, επί 1,40, την ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια του σταθµού 

αυτοκινήτων ή του βιοµηχανικού βιοτεχνικού κτηρίου, το συντελεστή 

µεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών 
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(απαλλοτριωτέα, ηµιτελή) και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του 

είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή 

επικαρπία) και  

β) αξίας οικοπέδου  

β1) εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός συστήµατος Α.Π.Α.Α. η αξία οικοπέδου 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 και 7 του άρθρου 4 

της παρούσης 

      β2) διαφορετικά όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

1. Τιµή Εκκίνησης 

 

2. Επιφάνεια Σταθµών αυτοκινήτων – Βιοµηχανικών – Βιοτεχνικών κτιρίων. 

Ως επιφάνεια των σταθµών αυτοκινήτων – Βιοµηχανικών - Βιοτεχνικών 

κτιρίων λαµβάνεται το σύνολο των επιφανειών των κυρίων και βοηθητικών 

χώρων ή παρακολουθηµάτων που έχουν αναγραφεί στην ίδια γραµµή της 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων.  

 

3. Συντελεστής µεγέθους: Ο συντελεστής µεγέθους συναρτάται από την 

ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια. Έτσι αν η ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια 

του κτίσµατος είναι: 
  Συν/στης 

α) Μέχρι 500 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,00 

β) Πάνω από 500 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ  τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,95 

γ) Πάνω από 1.000 τ.µ. και µέχρι 1.500 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,90 

δ) Πάνω από 1.500 τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,85 

ε) Πάνω από 2.000 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,80 

 

 

1. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας 

το κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής 

παλαιότητας καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

 

   Συν/της 

1 έως 5 χρόνια 0,90 
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6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 20 χρόνια 0,70 

21 έως 30 χρόνια 0,60 

31 και άνω χρόνια 0,50 

 

1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:   

a. Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που ο σταθµός 

αυτοκινήτων ή το βιοµηχανικό βιοτεχνικό κτίριο έχει κηρυχθεί 

απαλλοτριωτέο, εφαρµόζεται συντελεστής 0,70.  

b. Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που ο σταθµός 

αυτοκινήτων ή το βιοµηχανικό βιοτεχνικό κτίριο δεν έχει πλήρως 

αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 0,50  

 

Άρθρο 14 

Ξενοδοχεία – Τουριστικές εγκαταστάσεις 

Νοσηλευτήρια – Ευαγή Ιδρύµατα 

 

Φορολογητέα αξία:  Η φορολογητέα αξία των ακινήτων κατηγορίας αυτής 

είναι ίση µε το άθροισµα των: 

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής 

εκκίνησης, επί 1,40, την ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια του κτίσµατος, το 

συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών 

(απαλλοτριωτέα, ηµιτελή) και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του 

είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή 

επικαρπία) και   

 

β) αξίας οικοπέδου  

β1) εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός συστήµατος Α.Π.Α.Α. η αξία οικοπέδου 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 και 7 του άρθρου 4 

της παρούσης  

      β2) διαφορετικά όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

1. Τιµή Εκκίνησης 

 

26 

 



2. Ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια κτιρίων. Στην επιφάνεια των κτισµάτων 

της κατηγορίας αυτής, προστίθεται και ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 

της επιφανείας των βοηθητικών χώρων 

 

3. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

    Συν/της 

1 έως 5 χρόνια 0,90 

6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 20 χρόνια 0,70 

21 έως 30 χρόνια 0,60 

31 έως 40 χρόνια 0,50 

41 και άνω χρόνια 0,40 

1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:  

4.1 Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που το κτίσµα έχει 

κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, εφαρµόζεται συντελεστής 0,70. 

4.2 Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που το κτίσµα δεν έχει πλήρως 

αποπερατωθεί, εφαρµόζεται συντελεστής 0,30.  

 

Άρθρο 15 

Εκπαιδευτήρια 

 

Φορολογητέα αξία:  Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής 

είναι ίση µε το άθροισµα των:  

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής 

εκκίνησης, επί 1,40, την ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια του κτίσµατος, το 

συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών 

(απαλλοτριωτέα, ηµιτελή) και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του 

είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή 

επικαρπία) και  

β) αξίας οικοπέδου  

27 

 



β1) εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός συστήµατος Α.Π.Α.Α. η αξία οικοπέδου 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 και 7 του άρθρου 4 

της παρούσης 

      β2) διαφορετικά όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

1. Τιµή Εκκίνησης 

 

2. Ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια κτισµάτων. Στην επιφάνεια των κτισµάτων 

της κατηγορίας αυτής, προστίθεται και ποσοστό τριάντα εννέα τοις εκατό 

(39%) της επιφανείας των βοηθητικών χώρων. 

 

3. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

   Συν/της

1 έως 5 χρόνια 0,90 

6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 20 χρόνια 0,70 

21 έως 30 χρόνια 0,60 

31 έως 40 χρόνια 0,50 

41 και άνω χρόνια 0,40 

 

 

1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:   

a. Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που το κτίσµα έχει 

κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, εφαρµόζεται συντελεστής 0,70. 

b. Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που το κτίσµα δεν έχει 

πλήρως αποπερατωθεί, εφαρµόζεται συντελεστής 0,30.  
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Άρθρο 16 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 

Φορολογητέα αξία: Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής 

είναι ίση µε το άθροισµα των: 

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης 

εκπαιδευτηρίων επί το γινόµενο των συντελεστών 0,80, 1,40, την ισοδύναµη 

(ανηγµένη) επιφάνεια του κτίσµατος, το συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή 

παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών (απαλλοτριωτέα, ηµιτελή) 

και επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπραγµάτου 

δικαιώµατος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) και 

β) αξίας οικοπέδου   

β1) εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός συστήµατος Α.Π.Α.Α. η αξία οικοπέδου 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 και 7 του άρθρου 4 της 

παρούσης 

β2) διαφορετικά όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας 

 

1. Τιµή Εκκίνησης 

2. Ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια κτισµάτων. Στην επιφάνεια των κτισµάτων 

της κατηγορίας αυτής, προστίθεται και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της 

επιφανείας των βοηθητικών χώρων. 

 

3. Συντελεστής µεγέθους: Ο συντελεστής µεγέθους συναρτάται από την 

ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια. Έτσι αν η ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια 

του κτίσµατος είναι: 
 

α) Μέχρι 500 τ.µ. τότε εφαρµόζεται συντελεστής 1,00 

β) Πάνω από 500 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,95 

γ) Πάνω από 1.000 τ.µ. και µέχρι 1.500 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,90 

δ) Πάνω από 1.500 τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,85 

ε) Πάνω από 2.000 τ.µ τότε εφαρµόζεται συντελεστής 0,80 
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1. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

 

   Συν/της 

1 έως 5 χρόνια 0,90 

6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 20 χρόνια 0,70 

21 έως 30 χρόνια 0,60 

31 έως 40 χρόνια 0,50 

41 και άνω χρόνια 0,40 

 

1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:   

a. Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που το κτίσµα έχει 

κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, εφαρµόζεται συντελεστής 0,70. 

b. Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που το κτίσµα δεν έχει 

πλήρως αποπερατωθεί εφαρµόζεται συντελεστής 0,30. 

 

 

Άρθρο 17 

Κτίρια που δεν µπορούν να υπαχθούν 

σε καµία από τις κατηγορίες της παρούσης 

 

Φορολογητέα αξία:  Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής 

είναι ίση µε το άθροισµα των:  

α) αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής 

εκκίνησης, επί 1,40, την ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια του κτίσµατος, το 

συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές 

ειδικών συνθηκών (απαλλοτριωτέα, ηµιτελή) και επί το ποσοστό 

συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος (πλήρης 

κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) και 

β) αξίας οικοπέδου  
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β1) εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός συστήµατος Α.Π.Α.Α. η αξία οικοπέδου 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 και 7 του άρθρου 4 

της παρούσης  

      β2) διαφορετικά όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας 

 

1. Τιµή Εκκίνησης 

 

2. Ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια κτισµάτων. Στην επιφάνεια των κτισµάτων 

της κατηγορίας αυτής, προστίθεται και ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της 

επιφανείας των βοηθητικών χώρων 

 

3. Συντελεστής µεγέθους: Ο συντελεστής µεγέθους συναρτάται από την 

ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια. Έτσι αν η ισοδύναµη (ανηγµένη) επιφάνεια 

του κτίσµατος είναι: 

α) Μέχρι 500 µ τότε 1,00 

β) Πάνω από 500 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ 0,95 

γ) Πάνω από 1.000 τ.µ. και µέχρι 1.500 τ.µ 0,90 

δ) Πάνω από 1.500 τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ 0,85 

ε) Πάνω από 2.000 τ.µ 0,80 

 

1. Συντελεστής παλαιότητας: Για να εφαρµοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας το 

κτίσµα πρέπει να είναι πλήρως αποπερατωµένο. Ο συντελεστής παλαιότητας 

καθορίζεται ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως: 

   Συν/στης 

1 έως 5 χρόνια 0,90 

6 έως 10 χρόνια 0,80 

11 έως 20 χρόνια 0,70 

21 έως 30 χρόνια 0,60 

31 και άνω χρόνια 0,50 
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1. Συντελεστές ειδικών συνθηκών:   

a.  Απαλλοτριωτέου ακινήτου: Στην περίπτωση που το κτίσµα 

έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, εφαρµόζεται συντελεστής 0,70. 

b.  Ηµιτελών κτισµάτων: Στην περίπτωση που το κτίσµα δεν έχει 

πλήρως αποπερατωθεί, εφαρµόζεται συντελεστής 0,30  

 

Άρθρο 18 

   Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                                                                 Ο Υφυπουργός Οικονοµίας  

                                       & Οικονοµικών 

                                Αντώνιος Μπέζας 

 

 

 

 


