
 

 

 

Νόκνο 4014/2011: Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε 

ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, ΘΔΦΑΙΑΗΟ Β΄: ΡΤΘΚΗΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΩΛ Δ ΤΛΑΡΣΖΖ ΚΔ ΓΖΚΗΟΤΡΓΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 

 

Άξζξν 24 : Γηθαηνινγεηηθά, δηαδηθαζία ππαγωγήο θαη εληαίν εηδηθό πξόζηηκν απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο ή απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζε 

 

§6. α. Ο θεξόκελνο ηδηνθηήηεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ρξήζεο πνπ δειώλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο θαηαβάιιεη εληαίν εηδηθό πξόζηηκν, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

εκβαδόλ ηεο, επί ηελ ηηκή δώλεο, πνπ ηζρύεη ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, αλεμαξηήησο ηεο ρξήζεο 

απηνύ, ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο, εθόζνλ ππνβιεζνύλ εκπξόζεζκα ε αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 επί ην 

ζπληειεζηή 15 % θαη επί ηνπο ζπληειεζηέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξόληνο 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ απζαηξέηνπ (ηεηξαγσληθά κέηξα Υ 15% Υ ηηκή δώλεο Υ 

ζπληειεζηέο ηεηξαγσληδίσλ). Γηα ηελ εύξεζε ηνπ πξνζηίκνπ θάζε θαηεγνξίαο θαη είδνπο θαηαζθεπήο ή 

ρξήζεο πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα πξνζηίζεληαη ηα εκβαδά όισλ ησλ δεινύκελσλ εκβαδώλ ηεο 

θαηεγνξίαο θαη ηνπ είδνπο απηνύ γηα θάζε απηνηειή ηδηνθηεζία. 

§7 . ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δώλεο ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ησλ αληηθεηκεληθώλ 

αμηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ησλ 

θηηζκάησλ ιακβάλεηαη ππόςε ε ειάρηζηε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη ζην δεκνηηθό δηακέξηζκα ηνπ 

απζαίξεηνπ θαη εάλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε απηό, ε ειάρηζηε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη ζην Γήκν θαη εάλ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί ζε απηόλ, ε ειάρηζηε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, όπνπ βξίζθεηαη 

ην αθίλεην. 

 

 

H §7 ηνπ Άξζξνπ 24 (Νόκνο 4014/2011), ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.49 ηνπ Νόκνπ 4030/2011  

(ΦΔΘ249/Α/25.11.2011), νπόηε ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 

 

Άξζξν 49 

 

§7.Αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

7α. Γηα ηα αθίλεηα ηα επξηζθόκελα ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηα λεζηά Θξήηε θαη Δύβνηα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δώλεο ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ησλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ησλ θηηζκάησλ 

ιακβάλεηαη ππόςε ε ειάρηζηε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη ζηελ ηνπηθή ή δεκνηηθή θνηλόηεηα, όπνπ βξίζθεηαη 

ην αθίλεην θαη εάλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε απηή, ε ειάρηζηε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη ζηελ πεξηθεξεηαθή 

ελόηεηα, όπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην. Δηδηθά δε γηα ηα αθίλεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ πνπ 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη εθηόο νξίσλ νηθηζκνύ, πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή 

δώλεο, ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ησλ πξνζηίκσλ ιακβάλεηαη ππόςε ε ειάρηζηε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, 

εθόζνλ ζηελ νηθεία δεκνηηθή θνηλόηεηα ηνπ αθηλήηνπ ε κέγηζηε ηηκή δώλεο δελ Τπεξβαίλεη ηα 2.200 

επξώ. 

7β. Γηα ηα ππόινηπα αθίλεηα ηεο Δπηθξάηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δώλεο, 

ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ησλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αθηλήηνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ησλ θηηζκάησλ ιακβάλεηαη ππόςε ε ειάρηζηε ηηκή δώλεο πνπ 

ηζρύεη ζηελ ηνπηθή ή δεκνηηθή θνηλόηεηα, όπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη εάλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε 

απηή, ε ειάρηζηε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη ζην δήκν θαη εάλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε απηόλ, ε ειάρηζηε ηηκή 

δώλεο πνπ ηζρύεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, όπνπ βξίζθεηαη ην  Αθίλεην.» 

Παξ.18. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο αξρίδνπλ από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
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Δπνκέλωο: 

 

Νόκνο 4014/2011 , Θεθ.Β’-Αξ.24-§7, όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.49 ηνπ N.4030/2011  

(ΦΔΘ249/Α/25.11.2011): Ιεθζείζα ΣΕ Απζαηξέηωλ - Γηα Αθίλεηα Δληνο θαη Δθηόο ρεδίνπ 

 

Γηα απζαίξεηα Δληόο ΑΠΑΑ (Αληηθεηκεληθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Αμίαο Αθηλήησλ) , ρξεζηκνπνηνύκε ηελ 

Σηκή Εώλεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην Οηθνδνκηθό καο Σεηξάγσλν ζύκθσλα κε ηνπο Υάξηεο θαη ηνπο Πίλαθεο 

Σηκώλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ ! 

 

Γηα απζαίξεηα Δθηόο ΑΠΑΑ  ηζρύνπλ ηα εμήο: 

 

Α) Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Ζπεηξωηηθήο Διιάδαο, Θξήηεο & Δύβνηαο 

 

i) ε αθίλεηα Δληόο ρεδίνπ – Δθηόο ΑΠΑΑ: 

Υξεζηκνπνηείηαη ε ειάρηζηε Σ.Ε. ηεο Σνπηθήο/Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο ηνπ απζαίξεηνπ. 

Δάλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε απηήλ , ηόηε Υξεζηκνπνηείηαη ε ειάρηζηε Σ.Ε. ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

ηνπ απζαίξεηνπ. 

ii) ε αθίλεηα Δθηόο ρεδίνπ: 

Δθόζνλ ε Σνπ.Γεκ.Θνηλόηεηα ηνπ απζαηξέηνπ , δελ έρεη ΣΕ κεγαιύηεξε ησλ 2200€ => ηόηε 

Υξεζηκνπνηείηαη ε ειάρηζηε TZ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ηνπ. 

Δθόζνλ ε Σνπ.Γεκ.Θνηλόηεηα ηνπ απζαηξέηνπ , έρεη ΣΕ κεγαιύηεξε ησλ 2200€ => ηόηε Υξεζηκνπνηείηαη 

ε ειάρηζηε TZ ηεο Σνπηθήο/Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο ηνπ. 

  

 

Β) Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Νήζωλ (πιελ Δπβνίαο & Θξήηεο) 

 

ε αθίλεηα Δληόο - Δθηόο ρεδίνπ  - Δθηνο ΑΠΑΑ 

Υξεζηκνπνηείηαη ε ειάρηζηε Σ.Ε. ηεο Σνπηθήο/Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο ηνπ απζαίξεηνπ 

Δάλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε απηήλ , ηόηε Υξεζηκνπνηείηαη ε ειάρηζηε Σ.Ε. ηνπ ΓΖΚΟΤ, εάλ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί ζε απηόλ , ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ηνπ απζαίξεηνπ 

 

 

Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε: 

 

 Θαπνδηζηξηαθόο Λνκόο = Θαιιηθξαηηθή Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο) 

 Θαπνδηζηξηαθόο Γήκνο/Θνηλόηεηα= Θαιιηθξαηηθή Γεκνηηθή Δλόηεηα (πάληα) 

 Θαπνδηζηξηαθό Σνπηθό Γηακέξηζκα = Θαιιηθξαηηθή Σνπηθή ή Γεκνηηθή Θνηλόηεηα 

 Οηθηζκνί – παξακέλνπλ νη ίδην θαη ζηνπο δύν δηαρσξηζκνύο. (πάληα πιελ κίαο πεξίπησζεο) 

 Γελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ κε θαηεγνξία ηνπ Θαπνδίζηξηα, δηόηη νη 

Θαιιηθξαηηθνί Γήκνη είλαη νη Λένη πλελσκέλνη Γήκνη, νη νπνίνη δελ ππήξραλ πξνγελέζηεξα ηνπ 

Θαιιηθξάηε. 

 

 

Οι Ιζτύονηες Πίνακες Τιμών ηοσ Υ.Ο. , διατωρίζονηαι βάζει Καποδίζηρια.  

 

 

 

Πξνγξάκκαηα ππνινγηζκνύ Αληηθεηκεληθώλ αμηώλ: eAxies θαη B-maps Enterprise 

 

ην www.eaxies.gr, πξνο ην παξόλ ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ΑΛΑΕΖΣΖΖ, είλαη Θαπνδηζηξηαθή. 

Παξ’ όια απηά ε πιεξνθνξία ησλ Διάρηζησλ ΣΕ πεξί απζαηξέησλ, εκθαλίδεηαη βάζεη Θαιιηθξαηηθήο 

δηαίξεζεο (ηξέρνπζα δηαίξεζε), ζπκθώλωο δειαδή ηνπ Νόκνπ πεξί απζαηξέηωλ. ε επόκελε 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο eAxies, ζα εληαρζεί θαη ε Θαιιηθξαηηθή Γηνηθεηηθή δηαίξεζε. Οη ΣΕ 

νξίδνληαη αλά Οηθηζκό (ν νπνίνο αλήθεη ζε θάπνηα Θαιιηθξαηηθή Σνπηθή ή Γεκνηηθή Θνηλόηεηα = 

Θαπνδηζηξηαθό Σνπηθό Γηακέξηζκα. Σν επίπεδν ηεο Θνηλόηεηαο θπξίωο καο ελδηαθέξεη γηα ηε 

ξύζκηζε απζαηξέηωλ).  Άξα νη Διάρηζηεο ΣΕ πνπ εκθαλίδνληαη αλά Γηακέξηζκα, είλαη εθείλεο πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε. 

 

ηε λέα έθδνζε B-maps Enterprise, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε: είηε Βάζεη Θαπνδίζηξηα, είηε Βάζεη 

Θαιιηθξάηε (ππάξρνπλ θαη νη 2 δηνηθεηηθέο δηαηξέζεηο). 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Y1xOrJ90MSE%3d&tabid=506&language=el-GR
http://www.eaxies.gr/


 

 

 

 

 

πρλέο Δξωηήζεηο 
 

 

1. Πνηα ε ζρέζε Σνπηθώλ Γηακεξηζκάηωλ κε ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα (ζην Θαπνδηζηξηαθό 

ύζηεκα);  

Δίλαη αθξηβώο ηα ίδηα. Απιά θάπνηα ζηηγκή απνθαζίζηεθε ν ηίηινο Γεκνηηθό ή Θνηλνηηθό δηακέξηζκα λα 

κεηνλνκαζηεί ζε Σνπηθό. 

 

2. Πνηα ε ζρέζε Θαιιηθξαηηθήο Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο κε ην Θαπνδηζηξηαθό Σνπηθό 

Γηακέξηζκα;  

Οη ΣΕ νξίδνληαη αλά Οηθηζκό (ν νπνίνο αλήθεη ζε θάπνηα Θαιιηθξαηηθή Σνπηθή ή Γεκνηηθή Θνηλόηεηα,  ε 

νπνία θαη καο Δλδηαθέξεη γηα ηα Απζαίξεηα). Οη Θαιιηθξαηηθέο Θνηλόηεηεο είλαη ίδηεο κε ηα παιηά 

Θαπνδηζηξηαθά Γηακεξίζκαηα. Οπόηε ην απνηέιεζκα είλαη ην ίδην. Δίηε αλαδεηήζεηε ηνλ νηθηζκό ζαο βάζεη 

Θαιιηθξάηε είηε βάζεη Θαπνδίζηξηα. 

 

 

3. Ζ έλλνηα «Δληόο ζρεδίνπ» ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα «Δληόο αληηθεηκεληθνύ ρεδίνπ»; 

Σν εξώηεκα ζα κπνξνύζε λα απαληεζεί σο εμήο: Ζ Διιάδα είλαη Έλα ηεξάζηην Αγξνηεκάρην ΔΘΣΟ 

ΥΔΓΗΟΤ, όπνπ κέζα ζε απηό Τπάξρεη έλα Τπνζύλνιν κε Αθίλεηα ΔΛΣΟ ΥΔΓΗΟΤ αιιά ΔΘΣΟ ΑΠΑΑ 

θαη κέζα ζε απηό έλα Κηθξόηεξν Τπνζύλνιν κε Αθίλεηα ΔΛΣΟ ΑΠΑΑ (πνπ ζίγνπξα είλαη θαη ΔΛΣΟ 

ΥΔΓΗΟΤ). 

Όπνπ ΑΠΑΑ = Αληηθεηκεληθόο Πξνζδηνξηζκόο Αμίαο Αθηλήησλ (ΣΕ βάζεη Υαξηώλ Τ.Ο.). 

Άξα αθίλεην Δληνο ρεδίνπ , δελ είλαη απαξαίηεηα θαη Δληνο ΑΠΑΑ ώζηε λα έρεη ΣΕ ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκηθώλ. 

Αθίλεην Δληνο ΑΠΑΑ είλαη ζίγνπξα θαη Δληνο ρεδίνπ , νπόηε θαη έρεη ΣΕ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ. 

 

 

4. Πνηεο είλαη νη ηξέρνπζεο Αληηθεηκεληθέο Αμίεο;  

Οη ηξέρνπζεο αληηθεηκεληθέο Αμίεο απνηεινύληαη: 

α) Από ηελ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή αμηώλ 1/3/2007 (πνπ ηζρύεη έσο θαη ζήκεξα). 

β) Από ηηο λέεο Δληάμεηο Οηθηζκώλ 1/1/2011 (αθνξνύλ Κόλν λέεο πεξηνρέο - όρη ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

παιηώλ). 

 

 

5. Πνηα είλαη ε ειάρηζηε ΣΕ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο; 

ύκθσλα κε ηελ ΠΟΙ.1091/11.7.2007: Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ησλ πηλάθσλ ηηκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ  

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, δηνξζώλνληαη ηηκέο δσλώλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κέζα ζηηο 

νπνίεο είλαη θαη ε ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΤΘΑΚΗΛΟΤ (ζει.349). Γηνξζώλεηαη ε ηηκή ηεο Α Εώλεο από 650€ ζε 

600€. Οπόηε ε ειάρηζηε ΣΕ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο είλαη πιένλ 600€. 

 

ΠΡΟΟΧΖ: νη Δγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ eAxies , γηα λα κπνξέζνπλ λα δνπλ άκεζα ηελ 

αλαβαζκηζκέλε έθδνζε, πηζαλόηεηα λα ρξεηαζηεί λα παηήζνπλ Ctlr-R, ώζηε λα αλαλεσζεί ε ζειίδα ηνπ 

eAxies. 

Γηα λα δείηε ηελ Διάρηζηε Σηκή δώλεο ηεο πεξηνρήο ζαο, ζα πξέπεη λα Θαηαιήμεηε  ζηελ 

πεξηνρή ζαο είηε κέζα από ηελ Αλαδήηεζε (Άκεζε ή Βήκα Βήκα) θηάλνληαο νπωζδήπνηε ζην 

επίπεδν Οηθηζκνύ, είηε επηιέγνληαο επάλω ζηνλ ράξηε ηελ θνπθίδα ηνπ Οηθηζκνύ πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη! (βι.εηθόλα) 



 

 

 
 
 
Θα χαρούμε να σας δούμε Online! 
 

Οκάδα eAxies 

 

www.eaxies.gr  

 

 

http://www.eaxies.gr/

