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ΘΕΜΑ: «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών 

προσώπων για τον υπολογισµό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων» 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 

3634/2008.  

3. Την 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948Β΄/3-10-2007) κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών περί 

καθορισµού αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

4. Το γεγονός ότι µε την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
1. Η διόρθωση των στοιχείων που εµφανίζονται στην πρώτη σελίδα της δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία του µητρώου και της 

δήλωσης φόρου εισοδήµατος του υποχρέου του ιδίου έτους. 

2. Η διόρθωση και βελτίωση της ποιότητας των γεωγραφικών δεδοµένων 

πραγµατοποιείται µε τη χρήση επιστηµονικών ευριστικών αλγορίθµων. Με τη 

διαδικασία αυτή διορθώνονται ορθογραφικά λάθη, αναγράφονται ολογράφως οι 

συντµήσεις και εντάσσονται τα αναγραφόµενα γεωγραφικά στοιχεία στην 

επίσηµη ονοµασία των Καποδιστριακών δήµων. 

3. Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας πραγµατοποιείται ο ακριβής γεωγραφικός 

προσδιορισµός της θέσης του ακινήτου µε τη χρήση ηλεκτρονικής βάσης 

δεδοµένων οδών, αριθµών και χαρτών. Όπου τα υπάρχοντα δεδοµένα δεν 

επαρκούν για τον ακριβή προσδιορισµό της θέσης ενός ακινήτου, αυτός δύναται 

να πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη πρόσκληση του πολίτη, µε τη χρήση 

τηλεφωνικού κέντρου (call center) και εφαρµογών διαδικτύου (internet). 

4. Σε περίπτωση που ακίνητο βρίσκεται εντός συστήµατος πλήρους αντικειµενικού 

προσδιορισµού αξίας και σύµφωνα µε την καταγραφή του στη δήλωση 

στοιχείων ακινήτων εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός οικοδοµικά τετράγωνα 

µε πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισµού αξίας (Τ.Ζ., Σ.Ε., Σ.Α.Ο., 

Σ.Ο.), για τον προσδιορισµό του Ε.Τ.ΑΚ. λαµβάνεται εκείνος ο συνδυασµός 

συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για το φορολογούµενο αξία 

ακινήτου, εφόσον δεν υπολείπεται του 50% της υψηλότερης αξίας ακινήτου που 

θα µπορούσε να προκύψει από τους πιθανούς συνδυασµούς συντελεστών. 

Στην αντίθετη περίπτωση, ο πολίτης ειδοποιείται προκειµένου να προσδιορίσει 

επακριβώς χωροταξικά (ακριβές οικοδοµικό τετράγωνο) το ακίνητο του είτε 

µέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center) είτε µέσω διαδικτύου (internet). 

5. Μετά τον προσδιορισµό της θέσης του ακινήτου εντός οικοδοµικού τετραγώνου 

όπου ισχύουν πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισµού αξίας (Τ.Ζ., 

Σ.Ε., Σ.Α.Ο., Σ.Ο.), για τον προσδιορισµό του Ε.Τ.ΑΚ. λαµβάνεται το σύνολο 
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στοιχείων (συντελεστών) που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για το 

φορολογούµενο αξία ακινήτου. 

6.  Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εκτός συστήµατος πλήρους 

αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας και προκύπτουν διαφορετικές τιµές 

εκκίνησης του ακινήτου, λαµβάνεται η ευνοϊκότερη για το φορολογούµενο τιµή. 

7. Σε περιπτώσεις που εντάχθηκαν εκ των υστέρων σε σχέδιο πόλης τµήµατα γης, 

για τα οποία δεν έχει εφαρµοστεί ούτε το σύστηµα Α.Π.Α.Α. αλλά ούτε και 

υπάρχει συγκριτικό στοιχείο αξίας οικοπέδου, όπως προκύπτει σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α. ν. 1521/1950, ως τιµή ανά τετραγωνικό 

µέτρο λαµβάνεται υπόψη η τιµή οικοπέδου που προκύπτει µε τη χαµηλότερη 

τιµή ζώνης και τους µικρότερους Σ.Α.Ο. και Σ.Ο. της ίδιας ζώνης του οικείου 

δήµου ή κοινότητας.  

8. Η αποκατάσταση ενδεχοµένων τυπικών λαθών και ελλείψεων στα λοιπά στοιχεία 

ακινήτων των δηλώσεων Ε9 πραγµατοποιείται βάσει παραδοχών, προς αποφυγή 

ταλαιπωρίας των πολιτών, όπως: 

8.1.  Στην περίπτωση κενού ή λανθασµένου είδους εµπράγµατου δικαιώµατος το 

πεδίο αυτό θα παίρνει την τιµή 1 (πλήρης κυριότητα) εφόσον το έτος 

γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριµένο δικαίωµα είναι κενό.  

8.2.  Στην περίπτωση κενού έτους κατασκευής, στον υπολογισµό αξίας ακινήτου 

λαµβάνεται ο µικρότερος (ευνοϊκότερος) συντελεστής παλαιότητας. 

8.3. Σε περίπτωση που υπάρχει διψήφιος αριθµός στο έτος γέννησης του 

επικαρπωτή τότε αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος 

υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση κενού ή λανθασµένου πεδίου έτους 

γέννησης η διόρθωση θα πραγµατοποιείται µε τη χρήση τηλεφωνικού 

κέντρου (call center) και εφαρµογών διαδικτύου (internet). 

8.4. Στην περίπτωση συµπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως «δώµα», στον 

υπολογισµό αξίας ακινήτου λαµβάνονται οι συντελεστές που αφορούν τον 

τέταρτο όροφο.  

8.5. Στην περίπτωση κενού ποσοστού συνιδιοκτησίας, στον υπολογισµό αξίας 

ακινήτου λαµβάνεται το µέγιστο δυνατό ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).  

 8.6. Στην περίπτωση κενού αριθµού ιδιοκτήτη, για τον υπολογισµό του Ε.Τ.ΑΚ., 

το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει στον υπόχρεο. 
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9. Για τις ανάγκες της τελικής σύνθεσης της περιουσιακής κατάστασης των 

φορολογουµένων την 1η Ιανουαρίου 2008, πραγµατοποιούνται διαδικασίες 

σύζευξης των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ετών 2005 – 2008, όλων 

των κατηγοριών (αρχικών τροποποιητικών). Η διαδικασία της σύζευξης 

πραγµατοποιείται σταδιακά, µε απόλυτη χρονολογική σειρά υποβολής των 

δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9). Αν κατά τη διαδικασία αυτή, βρεθεί ακίνητο 

µε κενό κωδικό µεταβολής και το ακίνητο αυτό δεν αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε 

από τα δηλωθέντα ακίνητα της µέχρι τότε εικόνας του φορολογούµενου, τότε το 

ακίνητο αυτό θεωρείται ως νέο ακίνητο. 

10. Λοιπές διορθώσεις σε στοιχεία εγγραφών, που δεν κατέστη δυνατόν να 

πραγµατοποιηθούν µε προαναφερθείσες διαδικασίες, πραγµατοποιούνται από 

τον πολίτη µετά από έγγραφη πρόσκλησή του, µε τη χρήση τηλεφωνικού 

κέντρου (call center) και εφαρµογών διαδικτύου (internet). 

11.  Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
                                                               Ο Υφυπουργός Οικονοµίας 
                                                                       και Οικονοµικών 
                                                                     Αντώνιος Μπέζας 
 
 

 


