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Εγχειρίδιο Χρήσης
της Εφαρμογής:
«Προσδιορισμός
Αντικειμενικών Αξιών
Ακινήτων σε Χάρτη»

Υπουργείο Οικονομικών
 Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Σελίδα 1

Εισαγωγή

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται συνοπτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής:
Προσδιορισμός

Αντικειμενικών

Αξιών

Ακινήτων

σε

χάρτη.

Οι

οδηγίες

περιλαμβάνουν στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) και μια σύντομη επεξήγηση της
εφαρμογής.

Αρχική Οθόνη

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής (https://valuemaps.gov.gr/ ) όπως εμφανίζεται.

Εικόνα 1: Αρχική Οθόνη
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Επεξήγηση συμβόλων

Εικόνα 2: Αριστερό μέρος οθόνης



Πατώντας το



Πατώντας το

πραγματοποιείται επαναφορά του χάρτη στην αρχική κατάσταση.



Πατώντας το

(my location) εντοπίζεται η τρέχουσα τοποθεσία σας.



Πατώντας το

(full screen) εισέρχεστε σε πλήρη οθόνη.



Πατώντας το
επιστρέφετε ή μεταβαίνετε στη πρότερη ή επόμενη κατάσταση
αντιστοίχως.
Η αρχική οθόνη εμφανίζει τις τιμές ζώνης όπως ισχύουν σήμερα με βάση την
αναπροσαρμογή του 2021 που ισχύουν από την 01/01/2022 .




γίνεται zoom in και zoom out στον χάρτη αντιστοίχως.

Όταν το κουμπί έτους
έχει το 2018 εμφανίζονται οι τιμές ζώνης που ίσχυαν
μέχρι 31/12/2021, με βάση την αναπροσαρμογή του 2018.
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Εικόνα 3: Αναπροσαρμογή τιμών ζώνης 2018

Εικόνα 4: Αναπροσαρμογή τιμών ζώνης 2021
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Εικόνα 5: Εύρεση συγκεκριμένης διεύθυνσης
Στο πλαίσιο « Διεύθυνση ή Τοποθεσία ή Ζώνη» (πάνω αριστερά) γράψτε συγκεκριμένη
διεύθυνση που θέλετε να δείτε ή τον κωδικό ζώνης . Επίσης, μπορείτε να μετακινηθείτε σε
συγκεκριμένο σημείο στο χάρτη αφού εισάγετε τις συντεταγμένες του σημείου στο πεδίο
αναζήτησης ως εξής:



είτε σε ΕΓΣΑ87 με τη μορφή: X, Y : 2100 (πχ 309018.21, 4362974.79 : 2100)
είτε σε WGS84 με τη μορφή: γεωγραφικό πλάτος(φ), γεωγραφικό μήκος(λ) (πχ
37.960333, 23.694394 )

Εικόνα 6: Δεξί μέρος οθόνης
Πατώντας το  εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες.
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Εικόνα 7: Πληροφορίες

Πατώντας το

δίνεται η δυνατότητα επιλογής υποβάθρου του χάρτη.

Εικόνα 8: Επιλογή υποβάθρου χάρτη

Τέλος, πατώντας το € δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου
συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία ως εξής:
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Εικόνα 9: Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου
Α. ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
1. Στο πλαίσιο «Διεύθυνση ή Τοποθεσία ή Ζώνη» (πάνω αριστερά) γράψτε τη
διεύθυνση της κατοικίας ή τον κωδικό ζώνης ή τις συντεταγμένες του σημείου
ενδιαφέροντος ως εξής:
a. είτε σε ΕΓΣΑ87 με τη μορφή: X, Y : 2100 (πχ 309018.21, 4362974.79 : 2100)
b. είτε σε WGS84 με τη μορφή: γεωγραφικό πλάτος(φ), γεωγραφικό μήκος(λ)
(πχ 37.960333, 23.694394 ) και πατήστε enter.
2. Ο χάρτης θα εστιάσει στη διεύθυνση που γράψατε, με το πλαίσιο Αναζήτησης
Αποτελέσματος να δείχνει επάνω στο ακίνητο. Κλείστε το πλαίσιο αυτό πατώντας
το Χ.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ε1)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου
Υπολογισμού» και κάντε κλικ στο ακίνητο ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη. Στον
χάρτη εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Ζώνη
του ακινήτου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζεται αυτόματα η Τιμή Εκκίνησης
(Τιμή Ζώνης) και όλες οι πιθανές προσόψεις του ακινήτου σε ζώνη. Θα πρέπει να
επιλέξετε όσες προσόψεις ισχύουν (πχ. Γραμμική Ζώνη Α, Κυκλική Ζώνη Β, κτλ.)
ώστε να επιλεγεί η σωστή τιμή εκκίνησης.
4. Επιλέξτε μία περίπτωση από το «Β. Συντελεστής Πρόσοψης».
5. Επιλέξτε τον όροφο της κατοικίας μέσα από το «Γ. Συντελεστής Ορόφου».
6. Συμπληρώστε τον Συντελεστή Εμπορικότητας μέσα στο πλαίσιο (οι Συντελεστές
Εμπορικότητας των δρόμων της Ζώνης βρίσκονται στο πλαίσιο της ζώνης με
χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον σύνδεσμο
«Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «Σ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ» - αρχείο pdf).
Αναζητήστε το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο και
συμπληρώστε την αντίστοιχη τιμή. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα
του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο, ο Σ.Ε. παίρνει την τιμή 1,0.
7. Συμπληρώστε τα τετραγωνικά της κατοικίας στο «Δ. Επιφάνεια (σε τ.μ.)» και ο
Συντελεστής Επιφάνειας θα εμφανιστεί αυτόματα στο «Ε. Συντελεστής
Επιφάνειας».
8. Συμπληρώστε το Έτος Κατασκευής ή τα Χρόνια Παλαιότητας στο «ΣΤ. Συντελεστής
Παλαιότητας».
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9. Επιλέξτε τυχόν ειδικές συνθήκες που συντρέχουν στο «Ζ. Συντελεστής Ειδικών
Συνθηκών».
10. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «Η. Συντελεστής Αποπεράτωσης».
11. Επιλέξτε τον Τρόπο Κατασκευής στο «Θ. Συντελεστής Τρόπου Κατασκευής».
12. Επιλέξτε τυχόν εξοπλισμό που συντρέχει στο «Ι. Συντελεστής Εξοπλισμού».
13. Επιλέξτε τυχόν Συνιδιοκτησία στο «ΙΑ. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας».
14. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Ε1 - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ
15. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κουμπί «Επαναφορά» ή «Reset» διαγράφει τα στοιχεία που έχουν
συμπληρωθεί στα πεδία για να προχωρήσετε σε νέο υπολογισμό.

Β. ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
1. Στο πλαίσιο Αναζήτησης Διεύθυνσης (πάνω αριστερά) γράψτε τη διεύθυνση της
επαγγελματικής στέγης και πατήστε enter. Ο χάρτης θα εστιάσει στη διεύθυνση
που γράψατε, με το πλαίσιο Αναζήτησης Αποτελέσματος να δείχνει επάνω στο
ακίνητο. Κλείστε το πλαίσιο αυτό πατώντας το Χ.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί

3.
4.
5.

6.
7.

€

(πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (Ε2)» μέσα από το

«Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού» και κάντε κλικ στο ακίνητο ενδιαφέροντος πάνω
στον χάρτη. Στον χάρτη εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο με χρήσιμες πληροφορίες
σχετικά με τη Ζώνη του ακινήτου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζεται
αυτόματα η Τιμή Εκκίνησης (Τιμή Ζώνης) και όλες οι πιθανές προσόψεις του
ακινήτου σε ζώνη. Θα πρέπει να επιλέξετε όσες προσόψεις ισχύουν (πχ. Γραμμική
Ζώνη Α, Κυκλική Ζώνη Β, κτλ.) ώστε να επιλεγεί η σωστή τιμή εκκίνησης.
Επιλέξτε μία περίπτωση από το «Β. Συντελεστής Πρόσοψης».
Επιλέξτε τον όροφο της επαγγελματικής στέγης μέσα από το «Γ. Συντελεστής
Ορόφου».
Συμπληρώστε τον Συντελεστή Εμπορικότητας μέσα στο πλαίσιο (οι Συντελεστές
Εμπορικότητας των δρόμων της Ζώνης βρίσκονται στο πλαίσιο της ζώνης με
χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον σύνδεσμο
«Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «Σ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ» - αρχείο pdf).
Αναζητήστε το όνομα του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο και
συμπληρώστε την αντίστοιχη τιμή. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το όνομα
του δρόμου που έχει πρόσοψη/προσόψεις το ακίνητο, ο Σ.Ε. παίρνει την τιμή 1,0.
Το «Δ. Κριτήριο Βάθους» διαμορφώνεται αυτόματα από την εφαρμογή και
εφαρμόζεται μόνο σε ισόγεια επαγγελματική στέγη.
Συμπληρώστε τα τετραγωνικά της επαγγελματικής στέγης, την πρόσοψη (σε μέτρα
– μόνο για ισόγεια επαγγελματική στέγη), καθώς και τυχόν επιφάνεια παταριού στο
«Ε. Επιφάνεια (σε τ.μ.)».
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8. Συμπληρώστε τη Συνολική Επιφάνεια σε περίπτωση πολλαπλών ορόφων με
λειτουργική ενότητα ή επιλέξτε τον συντελεστή επιφάνειας στο «ΣΤ. Συντελεστής
Επιφάνειας».
9. Συμπληρώστε το Έτος Κατασκευής ή τα Χρόνια Παλαιότητας στο «Ζ. Συντελεστής
Παλαιότητας».
10. Επιλέξτε τυχόν ειδικές συνθήκες που συντρέχουν στο «Η. Συντελεστής Ειδικών
Συνθηκών».
11. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «Θ. Συντελεστής Αποπεράτωσης».
12. Επιλέξτε τον Τρόπο Κατασκευής στο «Ι. Συντελεστής Τρόπου Κατασκευής».
13. Επιλέξτε τυχόν εξοπλισμό που συντρέχει στο «ΙΑ. Συντελεστής Εξοπλισμού».
14. Επιλέξτε τυχόν Συνιδιοκτησία στο «ΙΒ. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας».
15. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Ε2 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ
16. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής.

Γ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
1. Εντοπίστε το οικόπεδο στον χάρτη.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΟΙΚΟΠΕΔΟ (Ε3)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου
Υπολογισμού» και κάντε κλικ στο οικόπεδο πάνω στον χάρτη. Στον χάρτη
εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Ζώνη του
οικοπέδου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζεται αυτόματα η Τιμή Εκκίνησης
(Τιμή Ζώνης) και όλες οι πιθανές προσόψεις του ακινήτου σε ζώνη. Θα πρέπει να
επιλέξετε όσες προσόψεις ισχύουν (πχ. Γραμμική Ζώνη Α, Κυκλική Ζώνη Β, κτλ.)
ώστε να επιλεγεί η σωστή τιμή εκκίνησης.
3. Στο «Β. Συντελεστής Οικοπέδου» συμπληρώστε τον Συντελεστή Οικοπέδου μέσα
στο πλαίσιο (οι Συντελεστές Οικοπέδου της Ζώνης βρίσκονται στο πλαίσιο της
ζώνης με χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον
σύνδεσμο «Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ» - αρχείο pdf).
4. Συμπληρώστε τον Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και τον Συντελεστή
Εμπορικότητας στο «Γ. Συνολική Τιμή Εκκίνησης Οικοπέδου» (οι Συντελεστές
Αξιοποίησης Οικοπέδων βρίσκονται στο πλαίσιο της ζώνης με χρήσιμες
πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον σύνδεσμο
«Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ» - αρχείο pdf, ενώ οι
Συντελεστές Εμπορικότητας των δρόμων της Ζώνης βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο
επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο
«Σ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ» - αρχείο pdf). Η Τιμή Οικοπέδου και ο Συντελεστής
Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ) διαμορφώνονται αυτόματα από την εφαρμογή.
5. Επιλέξτε μία περίπτωση από το «Δ. Συντελεστής Πρόσοψης».
6. Το «Ε. Κριτήριο Βάθους» διαμορφώνεται αυτόματα από την εφαρμογή όταν
συμπληρωθεί η Πρόσοψη (σε μέτρα) και η Επιφάνεια Οικοπέδου στο «ΣΤ.
Επιφάνεια Οικοπέδου».
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7. Επιλέξτε τυχόν ειδικές συνθήκες που συντρέχουν στο «Ζ. Συντελεστής Ειδικών
Συνθηκών».
8. Επιλέξτε μια από τις δύο περιπτώσεις στο «Η. Συντελεστής Ποσοστού Αξίας
Οικοπέδου» συμπληρώνοντας, μετέπειτα, τα πεδία που βρίσκονται από κάτω. Ο
Συντελεστής Κάλυψης Οικοπέδου (Κ1) διαμορφώνεται αυτόματα από την
εφαρμογή.
9. Επιλέξτε τυχόν Συνιδιοκτησία στο «Θ. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας».
10. Συμπληρώστε την Επιφάνεια Κάθετης Ιδιοκτησίας (σε τ.μ.) στο «Ι. Συντελεστής
Καθέτου Ιδιοκτησίας». Η Συνολική Επιφάνεια Οικοπέδου (σε τ.μ.) διαμορφώνεται
αυτόματα από την εφαρμογή.
11. Στο «ΙΑ. Συντελεστής Αξίας Μελλοντικής και Αβέβαιης Οικοδομικής Αξιοποίησης» αν
η ιδιοκτησία αναφέρεται σε χιλιοστά στον "αέρα" μετά την εξάντληση του
συντελεστή δόμησης (αβέβαιη αξιοποίηση), το επιλέγετε και μετά συμπληρώνετε
τα Χιλιοστά επί του Οικοπέδου.
12. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Ε3 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ
ΟΙΚΙΣΜΟ
13. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής.

Δ. ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ
1. Στο πλαίσιο Αναζήτησης Διεύθυνσης (πάνω αριστερά) γράψτε τη διεύθυνση της
αποθήκης και πατήστε enter. Ο χάρτης θα εστιάσει στη διεύθυνση που γράψατε, με
το πλαίσιο Αναζήτησης Αποτελέσματος να δείχνει επάνω στο ακίνητο. Κλείστε το
πλαίσιο αυτό πατώντας το Χ.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΑΠΟΘΗΚΗ (Ε4)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου
Υπολογισμού» και κάντε κλικ στο ακίνητο ενδιαφέροντος πάνω στο χάρτη. Στον
χάρτη εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Ζώνη
του ακινήτου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζεται αυτόματα η Τιμή Εκκίνησης
(Τιμή Ζώνης) και όλες οι πιθανές προσόψεις του ακινήτου σε ζώνη. Θα πρέπει να
επιλέξετε όσες προσόψεις ισχύουν (πχ. Γραμμική Ζώνη Α, Κυκλική Ζώνη Β, κτλ.)
ώστε να επιλεγεί η σωστή τιμή εκκίνησης.
3. Στο «Β. Συντελεστής Θέσης» συμπληρώστε τον Συντελεστή Εμπορικότητας μέσα στο
πλαίσιο και επιλέξτε τον όροφο που βρίσκεται η αποθήκη (οι Συντελεστές
Εμπορικότητας των δρόμων της Ζώνης βρίσκονται στο πλαίσιο της ζώνης με
χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον σύνδεσμο
«Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «Σ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ» - αρχείο pdf).
4. Συμπληρώστε τα τετραγωνικά της αποθήκης στο «Γ. Επιφάνεια (σε τ.μ.)»
5. Συμπληρώστε το Έτος Κατασκευής ή τα Χρόνια Παλαιότητας στο «Δ. Συντελεστής
Παλαιότητας».
6. Επιλέξτε τυχόν ειδικές συνθήκες που συντρέχουν στο «Ε. Συντελεστής Ειδικών
Συνθηκών».
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7. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΤ. Συντελεστής Αποπεράτωσης».
8. Επιλέξτε τον Τρόπο Κατασκευής στο «Ζ. Συντελεστής Τρόπου Κατασκευής».
9. Επιλέξτε τυχόν Συνιδιοκτησία στο «Η. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας».
10. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Ε4 - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ
11. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής.

Ε. ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1. Στο πλαίσιο Αναζήτησης Διεύθυνσης (πάνω αριστερά) γράψτε τη διεύθυνση της
θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και πατήστε enter. Ο χάρτης θα εστιάσει στη
διεύθυνση που γράψατε, με το πλαίσιο Αναζήτησης Αποτελέσματος να δείχνει
επάνω στο ακίνητο. Κλείστε το πλαίσιο αυτό πατώντας το Χ.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί

€

(πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Ε5)» μέσα

από το «Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού» και κάντε κλικ στο ακίνητο
ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη. Στον χάρτη εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο με
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Ζώνη του ακινήτου. Στο πλαίσιο της
εφαρμογής εμφανίζεται αυτόματα η Τιμή Εκκίνησης (Τιμή Ζώνης) και όλες οι
πιθανές προσόψεις του ακινήτου σε ζώνη. Θα πρέπει να επιλέξετε όσες προσόψεις
ισχύουν (πχ. Γραμμική Ζώνη Α, Κυκλική Ζώνη Β, κτλ.) ώστε να επιλεγεί η σωστή τιμή
εκκίνησης.
3. Στο «Β. Συντελεστής Θέσης» επιλέξτε τον τύπο της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου,
συμπληρώστε τον Συντελεστή Εμπορικότητας μέσα στο πλαίσιο και επιλέξτε τον
όροφο που βρίσκεται η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (οι Συντελεστές
Εμπορικότητας των δρόμων της Ζώνης βρίσκονται στο πλαίσιο της ζώνης με
χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιλέγοντας τον σύνδεσμο
«Περισσότερες πληροφορίες» στον τίτλο «Σ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ» - αρχείο pdf).
4. Συμπληρώστε τα τετραγωνικά της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στο «Γ.
Επιφάνεια (σε τ.μ.)».
5. Συμπληρώστε το Έτος Κατασκευής ή τα Χρόνια Παλαιότητας στο «Δ. Συντελεστής
Παλαιότητας».
6. Επιλέξτε τυχόν ειδικές συνθήκες που συντρέχουν στο «Ε. Συντελεστής Ειδικών
Συνθηκών».
7. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΤ. Συντελεστής Αποπεράτωσης».
8. Επιλέξτε τον Τρόπο Κατασκευής στο «Ζ. Συντελεστής Τρόπου Κατασκευής».
9. Επιλέξτε τυχόν Συνιδιοκτησία στο «Η. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας».
10. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Ε5 - ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ
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11. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής.

ΣΤ. ΓΙΑ ΑΞΙΑ ΓΗΣ
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί

€

(πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΑΞΙΑ ΓΗΣ (ΑΑ-ΓΗΣ)» μέσα από το «Επιλογή

Μεθόδου Υπολογισμού». Εντοπίστε την έκταση που σας ενδιαφέρει και κάντε κλικ
πάνω στον χάρτη. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζονται περιπτώσεις μέσα από
τις οποίες θα επιλέξετε την αρχική βασική αξία γης (ΑΒΑ)και την ειδική βασική αξία
γης (ΕΒΑ)όπου απαιτείται.
2. Στους «Συντελεστές Αυξομείωσης» επιλέξτε τυχόν περιπτώσεις που συντρέχουν .
3. Στην «Α. Βασική Αξία (ΒΑ)» συμπληρώστε τα τετραγωνικά της έκτασης γης στο «1.
Επιφάνεια Εδαφικής Έκτασης». Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που εμφανίζονται
(2,3,4) επιλέξτε αυτά που ισχύουν.
4. Στο «Β. Οικοπεδική Αξία (ΑΟικ)» επιλέξτε τις περιπτώσεις που συντρέχουν μόνο
όταν υπάρχει κτίσμα μέσα στην εδαφική έκταση.
5. Στο «Γ. Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (ΑΔ)» η εφαρμογή υπολογίζει
αυτόματα την αξία βάσει αυτών που έχετε δηλώσει παραπάνω. Στο «3.Συντελεστής
Θέσης» επιλέξτε τυχόν περιπτώσεις που ισχύουν.
6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΩΝ
7. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής.

Ζ . ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Κ1)» μέσα από
το «Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού». Εντοπίστε την κατοικία που σας ενδιαφέρει
και κάντε κλικ πάνω στον χάρτη. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζονται
περιπτώσεις μέσα από τις οποίες θα υπολογίσετε την ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ (ΑΝΗΓΜΕΝΗ)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ της κατοικίας είτε αφορά σε ανεξάρτητη ιδιοκτησία είτε αφορά σε
ολόκληρο το κτίριο.
2.

Επιλέξτε μία περίπτωση από τον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΜ)».

3. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕ)» επιλέξτε μία ή
περισσότερες περιπτώσεις που τυχόν συντρέχουν.
4. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
(ΣΑΠ)».
5. Στον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)» συμπληρώστε το έτος κατασκευής ή τα
χρόνια παλαιότητας .
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6. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» επιλέξτε τυχόν συνθήκες που
συντρέχουν.
7.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Κ1 - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

8. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής.
Η. ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ (Κ2)» μέσα από το «Επιλογή
Μεθόδου Υπολογισμού». Εντοπίστε την μονοκατοικία που σας ενδιαφέρει και
κάντε κλικ πάνω στον χάρτη. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζονται περιπτώσεις
μέσα από τις οποίες θα συμπληρώσετε την ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ (ΑΝΗΓΜΕΝΗ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
της μονοκατοικίας.
2. Επιλέξτε μία περίπτωση από τον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΜ)».
3. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕ)» επιλέξτε μία ή
περισσότερες περιπτώσεις που τυχόν συντρέχουν.
4. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
(ΣΑΠ)».
5. Στον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)» συμπληρώστε το έτος κατασκευής ή τα
χρόνια παλαιότητας .
6. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» επιλέξτε τυχόν συνθήκες που
συντρέχουν.
7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Κ2 - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
8. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής.
Θ. ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (Κ3)» μέσα από το
«Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού». Εντοπίστε το κτίριο που σας ενδιαφέρει και
κάντε κλικ πάνω στον χάρτη.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζονται
περιπτώσεις μέσα από τις οποίες θα υπολογίσετε την ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ (ΑΝΗΓΜΕΝΗ)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ του κτιρίου είτε αφορά σε ανεξάρτητη ιδιοκτησία είτε αφορά σε
ολόκληρο το κτίριο.
2. Επιλέξτε μία περίπτωση από τον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΜ)».
3.

Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕ)» επιλέξτε μία ή
περισσότερες περιπτώσεις που τυχόν συντρέχουν.

4. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
(ΣΑΠ)».
5. Στον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)» συμπληρώστε το έτος κατασκευής ή τα
χρόνια παλαιότητας .
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6.

Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» επιλέξτε τυχόν συνθήκες που
συντρέχουν.

7.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Κ3 – ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)

8. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής

Ι. ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (Κ4)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού». Εντοπίστε
τον σταθμό αυτοκινήτου ή το κτίριο που σας ενδιαφέρει και κάντε κλικ πάνω στον
χάρτη. Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζονται περιπτώσεις μέσα από τις οποίες
θα υπολογίσετε την ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ (ΑΝΗΓΜΕΝΗ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ της επαγγελματικής
στέγης είτε αφορά σε σταθμό αυτοκινήτου είτε αφορά σε βιομηχανικό ή
βιοτεχνικό κτίριο.
2.

Επιλέξτε μία περίπτωση από τον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΜ)».

3. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕ)» επιλέξτε μία ή
περισσότερες περιπτώσεις που τυχόν συντρέχουν.
4. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
(ΣΑΠ)».
5. Στον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)» συμπληρώστε το έτος κατασκευής ή τα
χρόνια παλαιότητας .
6.

Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» επιλέξτε τυχόν συνθήκες που
συντρέχουν.

7.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Κ4 – ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

8. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής

ΙΑ. ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ
(Κ5)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού». Εντοπίστε το κτίριο ή την
αποθήκη που σας ενδιαφέρει και κάντε κλικ πάνω στον χάρτη. Στο πλαίσιο της
εφαρμογής εμφανίζονται περιπτώσεις μέσα από τις οποίες θα υπολογίσετε την
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ (ΑΝΗΓΜΕΝΗ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σε τμ όλων των κτισμάτων κλειστών ή
ανοικτών.
2.

Επιλέξτε μία περίπτωση από τον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΜ)».
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3. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕ)» επιλέξτε μία ή
περισσότερες περιπτώσεις που τυχόν συντρέχουν.
4. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
(ΣΑΠ)».
5. Στον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)» συμπληρώστε το έτος κατασκευής ή τα
χρόνια παλαιότητας .
6. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» επιλέξτε τυχόν συνθήκες που
συντρέχουν.
7.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Κ5 – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

8. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής

ΙΒ. ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ , ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Κ6)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου
Υπολογισμού». Εντοπίστε την εγκατάσταση ή το ίδρυμα που σας ενδιαφέρει και
κάντε κλικ πάνω στον χάρτη.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζονται
περιπτώσεις μέσα από τις οποίες θα υπολογίσετε την ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ (ΑΝΗΓΜΕΝΗ)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σε τμ όλων των κτισμάτων .
2.

Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕ)» επιλέξτε μία ή
περισσότερες περιπτώσεις που τυχόν συντρέχουν.

3. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
(ΣΑΠ)».
4. Στον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)» συμπληρώστε το έτος κατασκευής ή τα
χρόνια παλαιότητας .
5. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» επιλέξτε τυχόν συνθήκες που
συντρέχουν.
6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Κ6 – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
7. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής
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ΙΓ. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ (Κ7)» μέσα από το «Επιλογή
Μεθόδου Υπολογισμού». Εντοπίστε το εκπαιδευτήριο που σας ενδιαφέρει και
κάντε κλικ πάνω στον χάρτη.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζονται
περιπτώσεις μέσα από τις οποίες θα υπολογίσετε την ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ (ΑΝΗΓΜΕΝΗ)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σε τμ.
2.

Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕ)» επιλέξτε μία ή
περισσότερες περιπτώσεις που τυχόν συντρέχουν.

3.

Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
(ΣΑΠ)».

4. Στον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)» συμπληρώστε το έτος κατασκευής ή τα
χρόνια παλαιότητας .
5.

Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» επιλέξτε τυχόν συνθήκες που
συντρέχουν.

6.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Κ7 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

7. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής
ΙΔ. ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Κ8)» μέσα από το
«Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού». Εντοπίστε τις αθλητικές εγκαταστάσεις που σας
ενδιαφέρουν και κάντε κλικ πάνω στον χάρτη.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής
εμφανίζονται περιπτώσεις μέσα από τις οποίες θα υπολογίσετε την ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ
(ΑΝΗΓΜΕΝΗ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σε τμ όλων των εγκαταστάσεων.
2. Επιλέξτε μία περίπτωση από τον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΜ)».
3. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕ)» επιλέξτε μία ή
περισσότερες περιπτώσεις που τυχόν συντρέχουν.
4. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
(ΣΑΠ)».
5. Στον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)» συμπληρώστε το έτος κατασκευής ή τα
χρόνια παλαιότητας .
6. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» επιλέξτε τυχόν συνθήκες που
συντρέχουν.
7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Κ8 –ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
8. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής
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ΙΕ. ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Κ1 – Κ8
1. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας ακινήτου πατώντας το
κουμπί € (πάνω δεξιά). Επιλέξτε «ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Κ1- Κ8 (Κ9)» μέσα από το «Επιλογή Μεθόδου Υπολογισμού».
Εντοπίστε το κτίριο που σας ενδιαφέρει και κάντε κλικ πάνω στον χάρτη. Στο
πλαίσιο της εφαρμογής εμφανίζονται περιπτώσεις μέσα από τις οποίες θα
υπολογίσετε την ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ (ΑΝΗΓΜΕΝΗ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σε τ.μ όλου του κτιρίου.
2.

Επιλέξτε μία περίπτωση από τον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΜ)».

3. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕ)» επιλέξτε μία ή
περισσότερες περιπτώσεις που τυχόν συντρέχουν.
4. Επιλέξτε την Κατάσταση Αποπεράτωσης στο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
(ΣΑΠ)».
5. Στον «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)» συμπληρώστε το έτος κατασκευής ή τα
χρόνια παλαιότητας .
6. Στους «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» επιλέξτε τυχόν συνθήκες που
συντρέχουν.
7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία συμπλήρωσης ανατρέξτε στις
οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο Κ9 – ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Κ1 ΕΩΣ ΚΑΙ Κ8
8. Η υπολογιζόμενη αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο μπλε πλαίσιο,
στην κεφαλίδα του παραθύρου της εφαρμογής
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