
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 106687 ΕΞ 2020 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 

2020/27.1.2020 απόφασης του Υπουργού Οι-

κονομικών «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτι-

μητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποι-

ημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του 

Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγη-

σης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και 

ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των 

εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έρ-

γου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» 

(Β΄ 130), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοι-

χεία 31636 ΕΞ 2020/16.3.2020 (Β΄ 869) και 35516/

ΕΞ 2020/2.4.2020 (Β΄ 1162) όμοιες αποφάσεις και 

της υπό στοιχεία 18749/ΕΞ 2020/14.2.2020 από-

φασης του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρω-

ματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, 

εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουρ-

γείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για 

τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμι-

ση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της με-

θοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των 

εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έρ-

γου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» 

(Β΄  532), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό 

στοιχεία 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 όμοια απόφα-

ση (Β΄ 1162).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 «Δι-

αρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθο-
λογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

2. Τις διατάξεις της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποί-
ηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που 
αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με 
οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντι-
κειμενικό σύστημα» (Β΄ 549).

10. Την υπό στοιχεία 1020564/487/00ΤΥ/Δ/27.2.2007 
(ΠΟΛ.1034) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομί-
ας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστή-
ματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας 
αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακι-
νήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων 
των περιφερειών της χώρας» (Β΄ 269).

11. Την υπό στοιχεία 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.
1200/28.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομι-
κών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 και 
41α του ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και καθο-
ρισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής 
τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας 
των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 
οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδό-
πης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, 
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Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, 
Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, 
Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και 
Χανίων» (Β΄ 2038).

12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ: 1130/6.6.2011 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Διορθώσεις σφαλμάτων 
των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/ΟΟΤΥ/
Δ΄/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 ΦΕΚ 2038/Β΄/29.12.2012 από-
φασης του Υπ. Οικονομικών» (Β΄ 1382).

13. Την υπ’ αρ. 19928/292/2013 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Πι-
στοποιημένων Εκτιμητών» (Β΄ 1147).

14. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1113/12.6.2018 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των 
τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 1 της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 
(Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον 
προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποια-
δήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκο-
νται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το 
αντικειμενικό σύστημα» (Β΄ 2192).

15. Την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 130), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με τις υπό στοιχεία 31636 ΕΞ 2020/16.3.2020 
(Β΄ 869) και 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 (Β΄ 1162) υπουρ-
γικές αποφάσεις.

16. Την υπό στοιχεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 532), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με την υπό στοιχεία 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1162).

17. Την υπό στοιχεία 4997 ΕΞ 2020/16.1.2020 (ΑΔΑ:
ΩΓ0ΙΗ-Ζ0Ν) απόφαση δέσμευσης πίστωσης, της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

18. Την υπό στοιχεία 2467 ΕΞ 2020/10.1.2020 (ΑΔΑ:
9Δ6ΡΗ-89Β) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

19. Το από 22.1.2020 πρακτικό που συντάχθηκε αυθη-
μερόν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρωσης 
που διεξήχθη σύμφωνα με την ανωτέρω Δημόσια Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμ-
ματέα Οικονομικής Πολιτικής.

20. Την υπό στοιχεία 15452 ΕΞ 2020/7.2.2020 (ΑΔΑ:
6ΨΒΚΗ-3Ω6) Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οι-
κονομικής Πολιτικής.

21. Το από 12.2.2020 πρακτικό που συντάχθηκε αυ-
θημερόν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας κλήρω-
σης που διεξήχθη σύμφωνα με την υπό στοιχεία 15452 
ΕΞ 2020/7.2.2020 (ΑΔΑ:6ΨΒΚΗ-3Ω6) Συμπληρωματική 
Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

22. Τις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες συν-
θήκες, καθώς και την ανάγκη για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών, λόγω της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη 
λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για την οικονομία 
της Χώρας.

23. Την υπό στοιχεία 104904 ΕΞ 2020/21.9.2020 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί με την 
υπό στοιχεία 2467ΕΞ2020/10.1.2020 (ΑΔΑ:9Δ6ΡΗ-89Β) 
Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και για την 
οποία έχει εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση δέσμευσης πί-
στωσης, αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Την άρση αναστολής παράδοσης του έργου των 

εκτιμητών και της δυνατότητας ηλεκτρονικής καταχώ-
ρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη 
βάση δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία 
είχε τεθεί σε ισχύ από 3.4.2020, δυνάμει του πρώτου και 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοι-
χεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 υπουργικής απόφασης.

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό 
στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 υπουργικής απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται το αργότερο 
έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59.».

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 
2020/27.1.2020 υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Οι εκτιμητές, που έχουν οριστικοποιήσει τις εισηγή-
σεις τους, δύνανται να διορθώσουν τυχόν σφάλματα 
στην τεχνική έκθεση, ιδίως την υπογραφή και σφραγίδα 
με καταχωρημένο τον αριθμό πιστοποίησης, προκειμέ-
νου το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης να είναι συμβα-
τό με τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα. Οι ήδη υποβληθείσες, ως οριστικές, 
εισηγήσεις για την Τιμή Ζώνης και την αξία οικοπέδου 
δεν δύνανται να τροποποιηθούν.».

Άρθρο 2
1. Την άρση αναστολής παράδοσης του έργου των 

εκτιμητών και της δυνατότητας ηλεκτρονικής καταχώ-
ρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη 
βάση δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία 
είχε τεθεί σε ισχύ από 3.4.2020, δυνάμει του πρώτου και 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοι-
χεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικής απόφασης.

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό 
στοιχεία 18749 ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικής απόφα-
σης αντικαθίσταται ως εξής:

«Το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται το αργότερο 
έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59.».

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 18749 
ΕΞ 2020/14.2.2020 υπουργικής απόφασης προστίθεται 
νέο εδάφιο, ως εξής:

«Οι εκτιμητές, που έχουν οριστικοποιήσει τις εισηγή-
σεις τους, δύνανται να διορθώσουν τυχόν σφάλματα 
στην τεχνική έκθεση, ιδίως την υπογραφή και σφραγίδα 
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με καταχωρημένο τον αριθμό πιστοποίησης, προκειμέ-
νου το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης να είναι συμβα-
τό με τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα. Οι ήδη υποβληθείσες, ως οριστικές, 
εισηγήσεις για την Τιμή Ζώνης και την αξία οικοπέδου 
δεν δύνανται να τροποποιηθούν.».

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή της.

Κατά τα λοιπά ισχύουν, όπως έχουν τροποποιηθεί, 
οι υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 και 18749 ΕΞ 
2020/14.2.2020 υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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*02041282509200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




