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Παραρτήματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Ανάπτυξη Λογαριασμών σχετικών με τα Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά 
Στοιχεία και Διάρθρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 
 
 
        
        
       
   

 
 
 

  ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ 
  
  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

1 
     

    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
        
        
  10  Εδαφικές Εκτάσεις
       
  11  Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων – Τεχνικά Έργα
       
  12  Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός
       
  13  Μεταφορικά Μέσα
       
  14  Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
       
  15  Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές Κτήσης Παγίων 

Στοιχείων
       
  16  Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης
       
  17      

  18  Συμμετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
       
  19  Πάγιο Ενεργητικό Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων 

(όμιλος λογαριασμών) 
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Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές 

 
10  ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  
  10.00  Γήπεδα - Οικόπεδα
  10.01  Ορυχεία
  10.02  Μεταλλεία
  10.03  Λατομεία
  10.04  Αγροί
  10.05  Φυτείες
  10.06  Δάση
  10.07      
  10.08      
  10.09      
  10.10  Γήπεδα - Οικόπεδα εκτός εκμετάλλευσης
  10.11  Ορυχεία εκτός εκμετάλλευσης
  10.12  Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης
  10.13  Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης
  10.14  Αγροί εκτός εκμετάλλευσης
  10.15  Δάση εκτός εκμετάλλευσης
  10.16   
  10.17      
  10.18      
  10.19      
        
  10.99  Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις
    10.99.00    
    10.99.01  Αποσβεσμένα Ορυχεία
    10.99.02  Αποσβεσμένα Μεταλλεία
    10.99.03  Αποσβεσμένα Λατομεία
    10.99.04    
    10.99.05  Αποσβεσμένες Φυτείες
    10.99.06  Αποσβεσμένα Δάση
    10.99.07    
    10.99.08    
    10.99.09    
    10.99.10    
    10.99.11  Αποσβεσμένα Ορυχεία εκτός εκμετάλλευσης
    10.99.12  Αποσβεσμένα Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης
    10.99.13  Αποσβεσμένα Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης
    10.99.14    
    10.99.15  Αποσβεσμένες Φυτείες εκτός εκμετάλλευσης
    10.99.16  Αποσβεσμένα Δάση εκτός εκμετάλλευσης
    10.99.17    
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Παραρτήματα 

    10.99.99    
 
11  ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  11.00  Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων
  11.01  Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών
  11.02  Λοιπά τεχνικά έργα 
  11.03  Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων
  11.04      
  11.07  Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
  11.08  Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων
  11.09  Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 
  11.10  Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων
  11.11      
        
  11.14  Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης
  11.15  Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης
  11.16  Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμετάλλευσης 
  11.17  Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης
  11.18      
        
  11.21  Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης

  11.22  Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης

  11.23  Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 

  11.24  Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης

  11.25      
        
  11.99  Αποσβεσμένα Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων – Τεχνικά Έργα
    11.99.00  Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων
    11.99.01  Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών
    11.99.02  Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα 
    11.99.03  Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων
    11.99.04    
    11.99.07  Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

    11.99.08  Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων

    11.99.09  Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 
    11.99.10  Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων σε ακίνητα τρίτων
    11.99.11    
    11.99.14  Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης

    11.99.15  Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών εκτός 
εκμετάλλευσης

    11.99.16  Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμετάλλευσης 
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    11.99.17  Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης
    11.99.18    

    11.99.21  Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 
εκτός εκμετάλλευσης

    11.99.22  Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων εκτός εκμετάλλευσης

    11.99.23  Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης 

    11.99.24  Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
    11.99.25    
        
    11.99.99    
 

12  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  12.00  Μηχανήματα
  12.01  Τεχνικές εγκαταστάσεις
  12.02  Φορητά μηχανήματα «χειρός»
  12.03  Εργαλεία
  12.04  Καλούπια - ιδιοσυσκευές
  12.05  Μηχανολογικά όργανα
  12.06  Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 
  12.07  Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων
  12.08  Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
  12.09  Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 
  12.10  Μηχανήματα εκτός εκμετάλλευσης
  12.11  Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμετάλλευσης
  12.12  Φορητά μηχανήματα «χειρός» εκτός εκμετάλλευσης
  12.13  Εργαλεία εκτός εκμετάλλευσης
  12.14  Καλούπια - ιδιοσυσκευές εκτός εκμετάλλευσης
  12.15  Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης
  12.16  Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης 
  12.17  Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
  12.18  Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης
  12.19  Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 
  12.20     
       

  12.99  Αποσβεσμένα μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις – λοιπός μηχανολογικός 
εξοπλισμός

    12.99.00 Αποσβεσμένα μηχανήματα
    12.99.01 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις
    12.99.02 Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα «χειρός»
    12.99.03 Αποσβεσμένα εργαλεία
    12.99.04 Αποσβεσμένα καλούπια - ιδιοσυσκευές

 v



Παραρτήματα 

    12.99.05 Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα
    12.99.06 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 
    12.99.07 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων
    12.99.08 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
    12.99.09 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 
    12.99.10 Αποσβεσμένα μηχανήματα εκτός εκμετάλλευσης
    12.99.11 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμετάλλευσης
    12.99.12 Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα «χειρός» εκτός εκμετάλλευσης
    12.99.13 Αποσβεσμένα εργαλεία εκτός εκμετάλλευσης
    12.99.14 Αποσβεσμένα καλούπια - ιδιοσυσκευές εκτός εκμετάλλευσης
    12.99.15 Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης
    12.99.16 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης 
    12.99.17 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης

    12.99.18 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης

    12.99.19 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 
εκτός εκμετάλλευσης 

    12.99.20  
       
    12.99.99   
 
13  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
  13.00  Αυτοκίνητα λεωφορεία
  13.01  Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
  13.02  Αυτοκίνητα φορτηγά – Ρυμούλκες – Ειδικής χρήσης
  13.03  Σιδηροδρομικά οχήματα
  13.04  Πλωτά μέσα
  13.05  Εναέρια μέσα
  13.06  Μέσα εσωτερικών μεταφορών
  13.07      
  13.09  Λοιπά μέσα μεταφοράς 
  13.10  Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμετάλλευσης
  13.11  Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμετάλλευσης
  13.12  Αυτοκίνητα φορτηγά – Ρυμούλκες – Ειδικής χρήσης εκτός εκμετάλλευσης
  13.13  Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμετάλλευσης
  13.14  Πλωτά μέσα εκτός εκμετάλλευσης
  13.15  Εναέρια μέσα εκτός εκμετάλλευσης
  13.16  Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης
  13.17      
  13.19  Λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης 
  13.20      
        
  13.99  Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς
    13.99.00  Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία

 vi
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    13.99.01  Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
    13.99.02  Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά – ρυμούλκες – ειδικής χρήσης
    13.99.03  Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα
    13.99.04  Αποσβεσμένα πλωτά μέσα
    13.99.05  Αποσβεσμένα εναέρια μέσα
    13.99.06  Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών
    13.99.07    
    13.99.09  Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς
    13.99.10  Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμετάλλευσης
    13.99.11  Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμετάλλευσης

    13.99.12  Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά – ρυμούλκες – ειδικής χρήσης 
εκτός εκμετάλλευσης

    13.99.13  Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμετάλλευσης
    13.99.14  Αποσβεσμένα πλωτά μέσα εκτός εκμετάλλευσης
    13.99.15  Αποσβεσμένα εναέρια μέσα εκτός εκμετάλλευσης
    13.99.16  Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης
    13.99.17    
    13.99.19  Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης
    13.99.20    
        
    13.99.99    
 
14  ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  14.00  Έπιπλα
  14.01  Σκεύη
  14.02  Μηχανές γραφείων
  14.03  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα
  14.04  Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς
  14.05  Επιστημονικά όργανα
  14.06  Ζώα για πάγια εκμετάλλευση (γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων)
  14.07      
  14.08  Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
  14.09  Λοιπός εξοπλισμός 
  14.10  Έπιπλα εκτός εκμετάλλευσης
  14.11  Σκεύη εκτός εκμετάλλευσης
  14.12  Μηχανές γραφείων εκτός εκμετάλλευσης

  14.13  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός 
εκμετάλλευσης

  14.14  Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης
  14.15  Επιστημονικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης
  14.16  Ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμετάλλευσης
  14.17      
  14.18  Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμετάλλευσης
  14.19  Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης 

 vii



Παραρτήματα 

  14.20      
        
  14.99  Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός
    14.99.00  Αποσβεσμένα έπιπλα
    14.99.01  Αποσβεσμένα σκεύη
    14.99.02  Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων

    14.99.03  Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα

    14.99.04  Αποσβεσμένα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς
    14.99.05  Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα
    14.99.06  Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση
    14.99.07    
    14.99.08  Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
    14.99.09  Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 
    14.99.10  Αποσβεσμένα έπιπλα εκτός εκμετάλλευσης
    14.99.11  Αποσβεσμένα σκεύη εκτός εκμετάλλευσης
    14.99.12  Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων εκτός εκμετάλλευσης

    14.99.13  Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα εκτός εκμετάλλευσης

    14.99.14  Αποσβεσμένα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός 
εκμετάλλευσης

    14.99.15  Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης
    14.99.16  Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμετάλλευσης
    14.99.17    
    14.99.18  Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμετάλλευσης
    14.99.19  Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης 
    14.99.20    
        
    14.99.99    
 
15 

 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  15.00      
  15.01  Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων – τεχνικά έργα υπό εκτέλεση

  15.02  Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις – λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό 
εκτέλεση

  15.03  Μεταφορικά μέσα υπό εκτέλεση
  15.04  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση
  15.05      
        
  15.09  Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων
  15.10      
        
  15.99      

 viii
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19  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
  (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσης) 
  190  ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 10 
  191  ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 11 

  192  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 12 
  193  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 13 
  194  ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 14 

  195  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 
ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 15 
  196  ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 16 
  197      
        
  198  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 18 
 

1. πρώτος τρόπος ανάπτυξης:  
συγκέντρωση πληροφοριών κατά υποκαταστήματα ή άλλα κέντρα 

190  ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
  190.00  Υποκαταστήματος ή Κέντρου Νο 1 
    190.00.00 Γήπεδα – Οικόπεδα 
    190.00.01 Ορυχεία 
    190.00.02 Μεταλλεία 
    190.00.03 Λατομεία 
    190.00.04 Αγροί 
    190.00.05 Φυτείες 
    190.00.06 Δάση 
    190.00.07  
    190.00.10 Γήπεδα – Οικόπεδα εκτός εκμετάλλευσης 
    190.00.11 Ορυχεία εκτός εκμετάλλευσης 
    190.00.12 Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης 
    190.00.13 Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης 
    190.00.14 Αγροί εκτός εκμετάλλευσης 
    190.00.15 Φυτείες εκτός εκμετάλλευσης 
    190.00.16 Δάση εκτός εκμετάλλευσης 
    190.00.17  

 ix



Παραρτήματα 

      
    190.00.99 Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις 
     190.00.9900   
     190.00.9901 Αποσβεσμένα ορυχεία 
     190.00.9902 Αποσβεσμένα μεταλλεία 
        
     190.00.9999   
  190.01  Υποκαταστήματος ή Κέντρου Νο 2 
      
  190.99  Υποκαταστήματος ή Κέντρου Νο 100 

 
2. δεύτερος τρόπος ανάπτυξης: 

συγκέντρωση πληροφοριών κατά υποχρεωτικό δευτεροβάθμιο λογαριασμό 
190  ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
  190.00  Γήπεδα - Οικόπεδα 
    190.00.00 Υποκαταστήματος ή Κέντρου Νο 1 
    190.00.01 Υποκαταστήματος ή Κέντρου Νο 2 
      
    190.00.99 Υποκαταστήματος ή Κέντρου Νο 100 
  190.01  Ορυχεία 
    190.01.00 Υποκαταστήματος ή Κέντρου Νο 1 
    190.01.01 Υποκαταστήματος ή Κέντρου Νο 2 
      
    190.01.99 Υποκαταστήματος ή Κέντρου Νο 100 
  190.02  Μεταλλεία 
      

 
41  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
  41.00  Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
  41.01  Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
  41.02  Τακτικό αποθεματικό
  41.03  Αποθεματικά καταστατικού
  41.04  Ειδικά αποθεματικά
  41.05  Έκτακτα αποθεματικά
  41.06  Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
      ανάπτυξη κατά νόμο περί αναπροσαρμογής 
  41.07  Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
      ανάπτυξη κατά νόμο περί αναπροσαρμογής 
  41.08  Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
      ανάπτυξη κατά διάταξη νόμου περί κινήτρων, κ.λπ. 
  41.09  Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
  41.10  Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων
        

 x
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  41.99      
 
66  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
  66.00  Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
    66.00.00    
    66.00.01  Αποσβέσεις ορυχείων
    66.00.02  Αποσβέσεις μεταλλείων
    66.00.03  Αποσβέσεις λατομείων
    66.00.04    
    66.00.05  Αποσβέσεις φυτειών
    66.00.06  Αποσβέσεις δασών
    66.00.07    
    66.00.11  Αποσβέσεις ορυχείων εκτός εκμετάλλευσης
    66.00.12  Αποσβέσεις μεταλλείων εκτός εκμετάλλευσης
    66.00.13  Αποσβέσεις λατομείων εκτός εκμετάλλευσης
    66.00.14    
    66.00.15  Αποσβέσεις φυτειών εκτός εκμετάλλευσης
    66.00.16  Αποσβέσεις δασών εκτός εκμετάλλευσης
    66.00.17    
        
    66.00.99    
  66.01  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων
    66.01.00  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων
    66.01.01  Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών
    66.01.02  Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων 
    66.01.03  Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων
    66.01.04    
    66.01.07  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

    66.01.08  Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων

    66.01.09  Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων 
    66.01.10  Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων σε ακίνητα τρίτων
    66.01.11    
    66.01.14  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης

    66.01.15  Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών εκτός 
εκμετάλλευσης

    66.01.16  Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης 

    66.01.17  Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης

    66.01.18    

    66.01.21  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 
εκτός εκμετάλλευσης

 xi
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    66.01.22  Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων εκτός εκμετάλλευσης

    66.01.23  Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης 

    66.01.24  Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης

        
    66.01.99    

  66.02  Αποσβέσεις μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού 
μηχανολογικού εξοπλισμού

    66.02.00  Αποσβέσεις μηχανημάτων
    66.02.01  Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων
    66.02.02  Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός»
    66.02.03  Αποσβέσεις εργαλείων
    66.02.04  Αποσβέσεις καλουπιών – ιδιοσυσκευών
    66.02.05  Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων
    66.02.06  Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 
    66.02.07  Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων
    66.02.08  Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
    66.02.09  Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων 
    66.02.10  Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμετάλλευσης
    66.02.11  Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμετάλλευσης
    66.02.12  Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός» εκτός εκμετάλλευσης
    66.02.13  Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμετάλλευσης
    66.02.14  Αποσβέσεις καλουπιών – ιδιοσυσκευών εκτός εκμετάλλευσης
    66.02.15  Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμετάλλευσης

    66.02.16  Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός 
εκμετάλλευσης 

    66.02.17  Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης

    66.02.18  Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης

    66.02.19  Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων 
εκτός εκμετάλλευσης 

        
    66.02.99    
  66.03  Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
    66.03.00  Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων
    66.03.01  Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων
    66.03.02  Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών – ρυμουλκών – ειδικής χρήσης
    66.03.03  Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων
    66.03.04  Αποσβέσεις πλωτών μέσων
    66.03.05  Αποσβέσεις εναέριων μέσων
    66.03.06  Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών
    66.03.07   
    66.03.09  Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς 
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    66.03.10  Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμετάλλευσης
    66.03.11  Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός εκμετάλλευσης

    66.03.12  Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών – ρυμουλκών – ειδικής χρήσης 
εκτός εκμετάλλευσης

    66.03.13  Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμετάλλευσης
    66.03.14  Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμετάλλευσης
    66.03.15  Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμετάλλευσης
    66.03.16  Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης
    66.03.17    
    66.03.19  Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης 
        
    66.03.99    
  66.04  Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
    66.04.00  Αποσβέσεις επίπλων
    66.04.01  Αποσβέσεις σκευών
    66.04.02  Αποσβέσεις μηχανών γραφείων

    66.04.03  Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 
συγκροτημάτων

    66.04.04  Αποσβέσεις μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς
    66.04.05  Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων
    66.04.06  Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση
    66.04.07    
    66.04.08  Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
    66.04.09  Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 
    66.04.10  Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμετάλλευσης
    66.04.11  Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμετάλλευσης
    66.04.12  Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμετάλλευσης

    66.04.13  Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 
συγκροτημάτων εκτός εκμετάλλευσης

    66.04.14  Αποσβέσεις μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός 
εκμετάλλευσης

    66.04.15  Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμετάλλευσης
    66.04.16  Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμετάλλευσης
    66.04.17   
    66.04.18  Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός εκμετάλλευσης
    66.04.19  Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμετάλλευσης 
        
    66.04.99    
  66.05  Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης
    66.05.00  Αποσβέσεις υπεραξίας επιχείρησης
    66.05.01  Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

    66.05.02  Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυχείων – μεταλλείων – 
λατομείων

    66.05.03  Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων 

 xiii



Παραρτήματα 

    66.05.04  Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων
    66.05.05  Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων 
        
    66.05.10  Αποσβέσεις εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
    66.05.11  Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων – μεταλλείων – λατομείων
    66.05.12  Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών

    66.05.13  Αποσβέσεις εξόδων αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών 
δανείων

    66.05.14  Αποσβέσεις εξόδων κτήσης ακινητοποιήσεων
    66.05.15    
    66.05.16  Αποσβέσεις διαφορών έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών
    66.05.17  Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργάνωσης
    66.05.18  Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου
    66.05.19  Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης 
        
    66.05.99    
  66.06      
        
  66.99  Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμετάλλευσης 
 
81  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  81.00  Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
    81.00.00  Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
    81.00.01  Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
    81.00.02  Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρητρών
    81.00.03  Κλοπές – υπεξαιρέσεις
    81.00.04  Συναλλαγματικές διαφορές

    81.00.05  Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς 
(Γνωμ. 1129/1989) 

        
    81.00.99  Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
  81.01  Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
    81.01.00    
    81.01.01    
    81.01.02  Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρητρών
    81.01.03    
    81.01.04  Συναλλαγματικές διαφορές
    81.01.05  Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων
        
    81.01.99  Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 
  81.02  Έκτακτες ζημίες
    81.02.00  Ζημίες από εκποίηση ακινήτων
    81.02.01  Ζημίες από εκποίηση τεχνικών έργων
    81.02.02  Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – 
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λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
    81.02.03  Ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων
    81.02.04  Ζημίες από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

    81.02.05  Ζημίες από εκποίηση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων 
ακινητοποιήσεων

    81.02.06  Ζημίες από ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις

    81.02.07  Ζημίες από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων 
(Γνωμ. 1129/1989) 

    81.02.08  Ζημίες από κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων (Γνωμ. 1129/1989) 
        

    81.02.10  Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων 
(Γνωμ. 1282/1989) 

        
    81.02.99  Λοιπές έκτακτες ζημίες 
  81.03  Έκτακτα κέρδη
    81.03.00  Κέρδη από εκποίηση ακινήτων
    81.03.01  Κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων

    81.03.02  Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – 
λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

    81.03.03  Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων
    81.03.04  Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

    81.03.05  Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων 
ακινητοποιήσεων

    81.03.06    
    81.03.07  Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων
        
    81.03.99  Λοιπά έκτακτα κέρδη 
  81.04      
        
  81.99  Προϋπολογισμένα – προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 
 
85  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ MH ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ
  85.00  Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
    85.00.00    
    85.00.01  Αποσβέσεις ορυχείων
    85.00.02  Αποσβέσεις μεταλλείων
    85.00.03  Αποσβέσεις λατομείων
    85.00.04    
    85.00.05  Αποσβέσεις φυτειών
    85.00.06  Αποσβέσεις δασών
    85.00.07    
    85.00.11  Αποσβέσεις ορυχείων εκτός εκμετάλλευσης
    85.00.12  Αποσβέσεις μεταλλείων εκτός εκμετάλλευσης
    85.00.13  Αποσβέσεις λατομείων εκτός εκμετάλλευσης

 xv



Παραρτήματα 

    85.00.14    
    85.00.15  Αποσβέσεις φυτειών εκτός εκμετάλλευσης
    85.00.16  Αποσβέσεις δασών εκτός εκμετάλλευσης
    85.00.17    
        
    85.00.99    
  85.01  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων
    85.01.00  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων
    85.01.01  Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών
    85.01.02  Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων 
    85.01.03  Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων
    85.01.04    
    85.01.07  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

    85.01.08  Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων

    85.01.09  Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων 
    85.01.10  Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων σε ακίνητα τρίτων
    85.01.11    
    85.01.14  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης

    85.01.15  Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών εκτός 
εκμετάλλευσης

    85.01.16  Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης 

    85.01.17  Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης

    85.01.18    

    85.01.21  Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 
εκτός εκμετάλλευσης

    85.01.22  Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων εκτός εκμετάλλευσης

    85.01.23  Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης 

    85.01.24  Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης

        
    85.01.99    

  85.02  Αποσβέσεις μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού 
μηχανολογικού εξοπλισμού

    85.02.00  Αποσβέσεις μηχανημάτων
    85.02.01  Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων
    85.02.02  Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός»
    85.02.03  Αποσβέσεις εργαλείων
    85.02.04  Αποσβέσεις καλουπιών – ιδιοσυσκευών
    85.02.05  Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων
    85.02.06  Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 
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    85.02.07  Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων
    85.02.08  Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
    85.02.09  Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων 
    85.02.10  Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμετάλλευσης
    85.02.11  Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμετάλλευσης
    85.02.12  Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός» εκτός εκμετάλλευσης
    85.02.13  Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμετάλλευσης
    85.02.14  Αποσβέσεις καλουπιών – ιδιοσυσκευών εκτός εκμετάλλευσης
    85.02.15  Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμετάλλευσης

    85.02.16  Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός 
εκμετάλλευσης 

    85.02.17  Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης

    85.02.18  Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης

    85.02.19  Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων 
εκτός εκμετάλλευσης 

        
    85.02.99    
  85.03  Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
    85.03.00  Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων
    85.03.01  Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων
    85.03.02  Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών – ρυμουλκών – ειδικής χρήσης
    85.03.03  Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων
    85.03.04  Αποσβέσεις πλωτών μέσων
    85.03.05  Αποσβέσεις εναέριων μέσων
    85.03.06  Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών
    85.03.07   
    85.03.09  Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς 
    85.03.10  Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμετάλλευσης
    85.03.11  Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός εκμετάλλευσης

    85.03.12  Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών – ρυμουλκών – ειδικής χρήσης 
εκτός εκμετάλλευσης

    85.03.13  Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμετάλλευσης
    85.03.14  Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμετάλλευσης
    85.03.15  Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμετάλλευσης
    85.03.16  Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης
    85.03.17    
    85.03.19  Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης 
        
    85.03.99    
  85.04  Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
    85.04.00  Αποσβέσεις επίπλων
    85.04.01  Αποσβέσεις σκευών
    85.04.02  Αποσβέσεις μηχανών γραφείων
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Παραρτήματα 

    85.04.03  Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 
συγκροτημάτων

    85.04.04  Αποσβέσεις μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς
    85.04.05  Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων
    85.04.06  Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση
    85.04.07    
    85.04.08  Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
    85.04.09  Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 
    85.04.10  Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμετάλλευσης
    85.04.11  Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμετάλλευσης
    85.04.12  Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμετάλλευσης

    85.04.13  Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 
συγκροτημάτων εκτός εκμετάλλευσης

    85.04.14  Αποσβέσεις μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός 
εκμετάλλευσης

    85.04.15  Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμετάλλευσης
    85.04.16  Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμετάλλευσης
    85.04.17   
    85.04.18  Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός εκμετάλλευσης
    85.04.19  Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμετάλλευσης 
        
    85.04.99    
  85.05  Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης
    85.05.00  Αποσβέσεις υπεραξίας επιχείρησης
    85.05.01  Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

    85.05.02  Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυχείων – μεταλλείων – 
λατομείων

    85.05.03  Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων 
    85.05.04  Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων
    85.05.05  Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων 
        
    85.05.10  Αποσβέσεις εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
    85.05.11  Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων – μεταλλείων – λατομείων
    85.05.12  Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών

    85.05.13  Αποσβέσεις εξόδων αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών 
δανείων

    85.05.14  Αποσβέσεις εξόδων κτήσης ακινητοποιήσεων
    85.05.15    
    85.05.16  Αποσβέσεις διαφορών έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών
    85.05.17  Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργάνωσης
    85.05.18  Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου
    85.05.19  Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης 
        
    85.05.99    
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  85.06      
        
  85.99  Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμετάλλευσης 
 
01  ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  01.00  Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη
  01.01  Αξίες τρίτων για είσπραξη
  01.02  Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη
        
  01.99  Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 
        
        
05  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  05.00  Δικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη
  05.01  Δικαιούχοι αξιών για είσπραξη
  05.02  Δικαιούχοι εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη
  05.03      
        
  05.99  Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων 

 xix



Παραρτήματα 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Πάγιο Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις και 
Διαθέσιμα 

Καθαρή Θέση 
Προβλέψεις 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 
10 20 30 40 50 
Εδαφικές Εκτάσεις Εμπορεύματα Πελάτες Κεφάλαιο Προμηθευτές 
11 21 31 41 51 
Κτίρια Εγκαταστάσεις 
κτιρίων 
Τεχνικά έργα 

Προϊόντα Έτοιμα και 
Ημιτελή 

Γραμμάτια 
Εισπρακτέα 

Αποθεματικά 
Διαφορές 
Αναπροσαρμογής 
Επιχορηγήσεις 
Επενδύσεων 

Γραμμάτια Πληρωτέα 
 

12 22 32 42 52 
Μηχανήματα Τεχνικές 
Εγκαταστάσεις Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Υποπροϊόντα και 
Υπολείμματα 

Παραγγελίες στο 
Εξωτερικό 

Αποτελέσματα εις Νέο Τράπεζες Λογαριασμοί 
Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων 

13 23 33 43 53 
Μεταφορικά Μέσα Παραγωγή σε Εξέλιξη 

(προϊόντα κ.λπ. στο 
στάδιο κατεργασίας) 

Χρεώστες Διάφοροι Ποσά Προορισμένα 
για Αύξηση 
Κεφαλαίου 

Πιστωτές Διάφοροι 

14 24 34 44 54 
Έπιπλα και Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Πρώτες και 
Βοηθητικές Ύλες - 
Υλικά συσκευασίας 

Χρεόγραφα Προβλέψεις Υποχρεώσεις από 
Φόρους - Τέλη 

15 25 35 45 55 
Ακινητοποιήσεις υπό 
Εκτέλεση και 
Προκαταβολές 
Κτήσεως Πάγιων 

Αναλώσιμα Υλικά Λογαριασμοί 
Διαχείρισης 
Προκαταβολών και 
Πιστώσεων 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί 

16 26 36 46 56 
Ασώματες 
Ακινητοποιήσεις και 
Έξοδα Πολυετούς 
Απόσβεσης 

Ανταλλακτικά Παγίων 
Στοιχείων 

Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Ενεργητικού 

 Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί 
Παθητικού 

17 27 37 47 57 
     
18 28 38 48 58 
Συμμετοχές και Λοιπές 
Μακροπρόθεσμες 
Απαιτήσεις 

Είδη Συσκευασίας Χρηματικά Διαθέσιμα Λογαριασμοί 
Συνδέσμου με τα 
Υποκαταστήματα 

Λογαριασμοί 
Περιοδικής Κατανομής 

19 29 39 49 59 
Πάγιο Ενεργητικό 
Υποκατ/των ή άλλων 
Κέντρων 

Αποθέματα 
Υποκατ/των ή άλλων 
Κέντρων 
 

Απαιτήσεις και 
Διαθέσιμα Υποκατ/των 
ή άλλων Κέντρων 

Προβλέψεις-
Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 
Υποκατ/των ή άλλων 
Κέντρων 

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 
Υποκατ/των ή άλλων 
Κέντρων  

(όμιλος λογαριασμών) (όμιλος λογαριασμών) (όμιλος λογαριασμών) (όμιλος λογαριασμών) (όμιλος λογαριασμών) 
     
 Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1, 2 και 3  ΧΧΧΧ   

- Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5   ΧΧΧΧ   
     
 Καθαρό Κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-)   ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού 86 
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ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Οργανικά Έξοδα 

κατ’ Είδος 
Οργανικά Έσοδα 

κατ’ Είδος 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
(Λογαριασμοί κατά 

προορισμό) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΤΑΞΕΩΣ 

Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομάδα 8 Ομάδα 9 Ομάδα 10 (0) 
60 70 80 90 00 
Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 

Πωλήσεις 
Εμπορευμάτων 

Γενική Εκμετάλλευση Διάμεσοι 
Αντικρυζόμενοι 
Λογαριασμοί 

 

61 71 81 91 01 
Αμοιβές και Έξοδα 
Τρίτων 

Πωλήσεις Προϊόντων 
Έτοιμων και Ημιτελών 

Έκτακτα και 
Ανόργανα 
Αποτελέσματα 

Ανακατάταξη Εξόδων 
Αγορών και Εσόδων 

Αλλότρια Περιουσιακά 
Στοιχεία 
 

62 72 82 92 02 
Παροχές Τρίτων Πωλήσεις Λοιπών 

Αποθεμάτων και 
Άχρηστου Υλικού 

Έξοδα και Έσοδα 
Προηγούμενων 
Χρήσεων 

Κέντρα (Θέσεις) 
Κόστους 

Χρεωστικοί Λογ/σμοί 
Εγγυήσεων και 
Εμπράγματων 
Ασφαλειών 

63 73 83 93 03 
Φόροι - Τέλη Πωλήσεις Υπηρεσιών 

(Έσοδα από Παροχή 
Υπηρεσιών) 

Προβλέψεις για 
Έκτακτους Κινδύνους 

Κόστος Παραγωγής 
(Παραγωγή σε 
Εξέλιξη) 

Απαιτήσεις από 
Αμφοτεροβαρείς 
Συμβάσεις 

64 74 84 94 04 
Διάφορα Έξοδα Επιχορηγήσεις και 

Διάφορα Έσοδα 
Πωλήσεων 

Έσοδα από 
Προβλέψεις 
Προηγούμενων 
Χρήσεων 

Αποθέματα Διάφοροι Λογαριασμοί 
Πληροφοριών 
Χρεωστικοί 

65 75 85 95 05 
Τόκοι και Συναφή 
Έξοδα 

Έσοδα Παρεπόμενων 
Ασχολιών 

Αποσβέσεις Παγίων 
Στοιχείων Μη 
Ενσωματωμένες στο 
Λειτουργικό Κόστος 

Αποκλίσεις από το 
Πρότυπο Κόστος 

Δικαιούχοι Αλλότριων 
Περιουσιακών 
Στοιχείων 

66 76 86 96 06 
Αποσβέσεις Παγίων 
Στοιχείων 
Ενσωματωμένες στο 
Λειτουργικό Κόστος 

Έσοδα Κεφαλαίων Αποτελέσματα 
Χρήσης 

Έσοδα - Μικτά 
Αναλυτικά 
Αποτελέσματα 

Πιστωτικοί Λογ/σμοί 
Εγγυήσεων και 
Εμπράγματων 
Ασφαλειών 

67 77 87 97 07 
   Διαφορές 

Ενσωμάτωσης και 
Καταλογισμού 

Υποχρεώσεις από 
Αμφοτεροβαρείς 
Συμβάσεις 

68 78 88 98 08 
Προβλέψεις 
Εκμετάλλευσης 

Ιδιοπαραγωγή Παγίων 
και Χρησιμοποιημένες 
Προβλέψεις 
Εκμετάλλευσης 

Αποτελέσματα προς 
Διάθεση 

Αναλυτικά 
Αποτελέσματα 

Διάφοροι Λογαριασμοί 
Πληροφοριών 
Πιστωτικοί 

69 79 89 99 09 
Οργανικά Έξοδα κατ’ 
Είδος Υποκατ/των ή 
άλλων Κέντρων 

Οργανικά Έσοδα κατ’ 
Είδος Υποκατ/των ή 
άλλων Κέντρων  

Ισολογισμός Εσωτερικές 
Διασυνδέσεις 

Λογαριασμοί Τάξεως 
Υποκατ/των ή άλλων 
Κέντρων  

(όμιλος λογαριασμών) (όμιλος λογαριασμών) (όμιλος λογαριασμών) (όμιλος λογαριασμών) (όμιλος λογαριασμών) 
     
 Σύνολο εσόδων ομάδας 7   ΧΧΧΧ   

- 1. Σύνολο εξόδων ομάδας 6  ΧΧΧ     
- 2. Σύνολο ομάδας 2 μείον Τελική Απογραφή ΧΧΧ  ΧΧΧΧ   

 Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης    ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού 80 
 (+) ή (-) Υπόλοιπα Λογαριασμών 81-85    ΧΧΧΧ  
 Καθαρό Κέρδος (+)ή Καθαρή Ζημία (-)    ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού 86 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
Έννοιες Ακίνητων Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Β1. Προσδιορισμός Αξίας και Χαρακτηρισμός Ακινήτων 
 
Ζώνη: γενικά θεωρείται ένα τμήμα Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού το οποίο 
σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (ΤΖ). Οι ζώνες διακρίνονται σε: 

1. Κυκλικές Ζώνες: Περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα ενός 
Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος και απεικονίζονται στους χάρτες του Υπουργείου 
Οικονομικών περιμετρικά με συνεχή κόκκινη γραμμή, κατά μήκος των αξόνων των 
δρόμων. 

2. Γραμμικές Ζώνες: Αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός 
δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού. 

 
Τιμή Ζώνης (ΤΖ): είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο 
βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που 
αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος 
στον Α' όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και με Συντελεστή 
Εμπορικότητας ίσο με τη μονάδα. Αν το ακίνητο, του οποίου πρέπει να προσδιορίσουμε την 
αντικειμενική αξία, έχει πρόσοψη σε δρόμο ή σε δρόμους, από τον άξονα των οποίων 
διέρχεται το όριο δύο ή περισσότερων κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν οι δρόμοι αυτοί 
αποτελούν όριο δήμων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων ή οικισμών, λαμβάνεται η μεγαλύτερη 
από τις τιμές των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη, λαμβάνεται η τιμή της 
γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις σε δύο γραμμικές ζώνες 
λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών τούτων. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική 
και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή. 

Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη στο 
δρόμο στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη 
αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο τού οικοπέδου, σε αίθριο, σε στοά ή βρίσκονται σε 
υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη. 
 
Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ): είναι ο συντελεστής που εκφράζει τη 
δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου και συνήθως συμπίπτει με το 
συντελεστή δόμησης (ΣΔ) αυτού. 
 
Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ): είναι ο συντελεστής (μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα) 
που εκφράζει την εμπορικότητα ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου μιας συγκεκριμένης 
ζώνης. 
 
Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ): είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει την αξία του 
οικοπέδου, μικρότερος ή ίσος ή μεγαλύτερος από τη μονάδα (1). 
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Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ): είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει το 
μέγεθος εκμετάλλευσης του ισογείου ενός ακινήτου. Είναι συνάρτηση του συντελεστή 
αξιοποίησης του οικοπέδου (ΣΑΟ) και του Συντελεστή Εμπορικότητας (ΣΕ) του οικοπέδου. 
 
Τιμή Οικοπέδου (ΤΟ): είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) αξία οικοπέδου που έχει 
πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, με ΣΕ = 1,0. Είναι συνάρτηση της τιμής ζώνης (ΤΖ) και του 
συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ). 
 
Πρόσοψη Ακινήτου: Ως προσόψεις ενός ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές του που έχουν 
άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του 
οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδο, ως προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές του που 
συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους. 
 
Όροφοι Κτιρίων: Ως βάση μέτρησης των ορόφων ενός κτιρίου λαμβάνεται το υπόγειο, έτσι 
όπως αυτό κατά νόμο ορίζεται. Μετά το υπόγειο ακολουθούν ισόγειο, Α’ όροφος, Β’ όροφος, 
κ.λπ.. 

Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ο 
καθορισμός των ορόφων όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται με βάση την αφετηρία 
μέτρησης των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό. Κάτω από τη στάθμη του υπογείου όλοι οι 
χώροι που τυχόν δημιουργούνται θεωρούνται και αυτοί υπόγειοι. 

Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους, 
ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη στον κάθε δρόμο 
γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό, ενώ των 
οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη και στους δύο δρόμους γίνεται με βάση την 
αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο), στο δρόμο με τη χαμηλότερη στάθμη. Οριζόντια 
ιδιοκτησία που δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο και βρίσκεται κάτω από τη στάθμη υπόγειας 
οριζόντιας ιδιοκτησίας, θεωρείται και αυτή υπόγειο. 

Όταν Επαγγελματική Στέγη έχει είσοδο και μία πρόσοψη στο ισόγειο, θεωρείται 
ισόγεια, έστω και αν έχει και άλλη ή άλλες προσόψεις σε δρόμους που βρίσκονται σε 
διαφορετικά, λόγω κλίσεως του εδάφους, επίπεδα. 
 
Υπόγειο: θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην 
αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας (εγκεκριμένα σχέδια) ή στην πράξη σύστασης 
οριζόντιας ιδιοκτησίας και γενικά σε κάθε τίτλο κτήσης του. Οι ημιυπόγειοι χώροι 
θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν αποδεικνύεται, με βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής 
Υπηρεσίας, ότι αυτοί είναι υπόγειοι. 
 
Ημιόροφος ή μεσοπάτωμα: είναι όροφος ή τμήμα ορόφου που βρίσκεται μεταξύ ισογείου 
και Α' ορόφου και δεν έχει εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο ή, όταν έχει, αυτή δεν είναι 
αποκλειστική (έχει και άλλη είσοδο). Για τον υπολογισμό τής φορολογητέας αξίας του 
θεωρείται ως πρώτος (Α’) όροφος. 
 
Πατάρι: είναι τμήμα ορόφου μέσα σε αίθουσα επαγγελματικής στέγης (ανοιχτός εξώστης), 
του οποίου η προσπέλαση γίνεται αποκλειστικά από τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας. 
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Πατάρι, επίσης, θεωρείται και ολόκληρος όροφος, εφόσον έχει προκύψει ως αυθαίρετη 
προσθήκη, κατ' επέκταση υπάρχοντος ανοικτού εξώστη, και η προσπέλασή του γίνεται 
αποκλειστικά και πάλι από τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας. 
 
Πλατεία: θεωρείται κάθε κοινόχρηστος χώρος που στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
χαρακτηρίζεται ως πλατεία. 
 
Κοινής χρήσης χώροι: είναι τα τμήματα εδάφους που έχουν παραχωρηθεί ελευθέρως σε 
κοινή χρήση. 
 
Δρόμοι: θεωρούνται τα κοινής χρήσης τμήματα (λωρίδες) γης, που προορίζονται 
αποκλειστικά για την μετακίνηση προσώπων ή ζώων ή για τη μεταφορά πραγμάτων με 
οποιοδήποτε μέσο και έχουν εγκριθεί από ρυμοτομικό σχέδιο δήμου ή με σχετική απόφαση 
Νομάρχη. 
 
Αίθριο: είναι ο εσωτερικός ελεύθερος (στεγασμένος ή μη) χώρος του οικοπέδου ή του 
κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου. 
 
Διαμπερής στοά: θεωρείται η στοά που συνδέει δύο ή περισσότερους κοινόχρηστους χώρους 
(δρόμο, πλατεία κ.λπ.) ανεξάρτητα αν διέρχεται από ένα ή περισσότερα οικόπεδα. 
 
Τυφλή στοά: θεωρείται η στοά που συνδέει κοινόχρηστο χώρο με ακάλυπτο χώρο του 
οικοπέδου ή αποτελεί απλώς εσοχή στο σώμα του κτιρίου, έστω και αν έχει περισσότερες της 
μιας εισόδους στον ίδιο δρόμο. 
 
Επιφάνεια ακινήτου: Είναι το εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα (μ2). Προκειμένου περί 
κτισμάτων, ως επιφάνεια λαμβάνεται το εμβαδόν αυτών μετά των εξωτερικών τοίχων. Αν 
στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι (μικτή επιφάνεια), ως επιφάνεια 
λαμβάνεται η μικτή μειωμένη κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), δηλαδή 
πολλαπλασιασμένη επί 0,90. Στην επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται οι ημιυπαίθριοι χώροι. 
 
 
Β2. Ακίνητα 
 
Ακίνητα: ακίνητα, κατά το άρθρο 948 ΑΚ, είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. 
 
Κινητά: κινητά είναι όσα δεν είναι ακίνητα. 
 
Έδαφος: Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληροί τους όρους 
της έννοιας του πράγματος και κυρίως του όρου του αυθύπαρκτου, δηλαδή του 
εξατομικευμένου. Η εξατομίκευση επέρχεται με την ακριβή οριοθέτηση του πράγματος κατά 
θέση, όρια, πλευρικές διαστάσεις και σχήμα που αποτυπώνονται σε τοπογραφικά 
διαγράμματα. 
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Συστατικά μέρη του ακινήτου: Ως συστατικά μέρη του ακινήτου νοούνται αφ’ ενός εκείνα 
που προσδιορίζονται με βάση το γενικό κριτήριο του άρθρου 953 ΑΚ (σύμφωνα με το οποίο 
συστατικό είναι το μέρος σύνθετου πράγματος που δε μπορεί να αποχωρισθεί από το κύριο 
πράγμα χωρίς βλάβη δική του ή του κυρίου πράγματος ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του 
προορισμού τους ή και των δύο) και αφετέρου εκείνα που θεωρούνται συστατικά από το 
νόμο (άρθρο 954 ΑΚ).Αυτά είναι: 

1. τα πράγματα που συνδέονται στερεά με το έδαφος και ιδιαίτερα τα οικοδομήματα, η 
απόσπαση των οποίων είναι εξαιρετικά δυσχερής 

2. τα προϊόντα του ακινήτου, εφόσον συνδέονται με το έδαφος (π.χ. τα δένδρα, τα 
ορυκτά κ.λπ.) 

3. το υπόγειο νερό και οι πηγές του 
4. οι σπόροι μετά τη σπορά 
5. τα κινητά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση ενός οικοδομήματος ή 

συναρμόσθηκαν σ’ αυτό παράρτημα, σύμφωνα με τις διαλέξεις των άρθρων 956 και 
957 ΑΚ, είναι το κινητό πράγμα το οποίο, χωρίς να είναι συστατικό του κυρίου 
πράγματος, προορίζεται για διαρκή εξυπηρέτηση του οικονομικού του σκοπού και 
τίθεται ήδη σε αντίστοιχη προς το σκοπό αυτό τοπική σχέση με το κύριο πράγμα. 
 
Τυχόν πρόσκαιρος αποχωρισμός του παραρτήματος από το κύριο πράγμα, δεν αίρει 

την ιδιότητά του αυτή. Ο χαρακτηρισμός ενός πράγματος ως συστατικού έχει τις ακόλουθες 
νομικές συνέπειες: 

1. Όσο διαρκεί ο σύνδεσμος του συστατικού με το σύνθετο πράγμα δε μπορεί να 
υπάρξει χωριστή κυριότητα ή χωριστό περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω στο 
συστατικό. Αντίθετα, η κυριότητα ή τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα που υπάρχουν 
στο σύνθετο πράγμα εκτείνονται και στο συστατικό. 

2. Κάθε εμπράγματη δικαιοπραξία για το σύνθετο πράγμα περιλαμβάνει κατ’ ανάγκη και 
το συστατικό, ακόμη και αυτό που προστέθηκε μετά την κατάρτιση της 
δικαιοπραξίας. 

3. Τα προϋφιστάμενα εμπράγματα δικαιώματα που υπήρχαν στα συστατικά, 
αποσβένονται οριστικά με τη σύνδεσή τους με το σύνθετο πράγμα. 

4. Τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στο συστατικό παραμένουν αμετάβλητα και μετά 
τον τυχόν αποχωρισμό τους από το σύνθετο πράγμα. 

5. Δεν επιτρέπεται η αυτοτελής διεκδίκηση του συστατικού. 
6. Δεν επιτρέπεται η διανομή συστατικού χωριστά από το κύριο πράγμα. 
7. Δεν είναι επιτρεπτή η αυτοτελής κατάσχεση των συστατικών. Αντίθετα η κατάσχεση 

ακινήτου εκτείνεται και στα συστατικά του. 
 
 
Β3. Εμπράγματα Δικαιώματα 
 
Εμπράγματα δικαιώματα: είναι οι νομικές μορφές εξουσίασης του ανθρώπου επί των 
οικονομικών αγαθών, δηλαδή τα δικαιώματα που κατά τον κώδικα (άρθρο 973 ΑΚ) παρέχουν 
εξουσία άμεση και κατά παντός επί του πράγματος. Εμπράγματα δικαιώματα είναι η 
κυριότητα, οι δουλείες, το ενέχυρο και η υποθήκη. 
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Κυριότητα (πλήρης κυριότητα): είναι άμεση, καθολική και απόλυτη εξουσία του προσώπου 
πάνω στο πράγμα. 
 
Επικαρπία: είναι το εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή σε ξένο πράγμα να το 
χρησιμοποιεί και να το καρπώνεται διατηρώντας όμως την ουσία του. 

Η επικαρπία αν δεν ορίσθηκε διαφορετικά είναι αμεταβίβαστη. Είναι όμως δυνατή η 
μεταβίβαση της ενάσκησης του δικαιώματος της επικαρπίας για χρόνο που δεν μπορεί να 
υπερβεί το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής (άρθρο 1166 ΑΚ). 
 
Οίκηση: είναι το εμπράγματο και αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως 
κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμα (άρθρο 1183 ΑΚ). Το δικαίωμα αυτό είναι αμετάβλητο 
και αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου. 
 
Ψιλή κυριότητα: είναι το εμπράγματο δικαίωμα που απομένει όταν η πλήρης κυριότητα έχει 
στερηθεί (αποψιλωθεί) του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας, δηλαδή της χρήσης 
και κάρπωσης του πράγματος και συνεπώς έχει περιορισθεί μόνο στην εξουσία διάθεσής του. 
 
Πραγματικές δουλείες: Πραγματική δουλεία, κατά το άρθρο 1118 ΑΚ, είναι το 
περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ακίνητο που συνιστάται για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών άλλου ακινήτου παρέχοντας ωφέλεια στον εκάστοτε κύριο αυτού. 

Το ακίνητο υπέρ του οποίου συνιστάται η δουλεία καλείται δεσπόζον, ενώ εκείνο εις 
βάρος του οποίου συστήθηκε η δουλεία, δουλεύον. 
 
Περιορισμένες προσωπικές δουλείες: Περιορισμένη προσωπική δουλεία είναι το 
εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο ακίνητο που συνιστάται υπέρ ενός συγκεκριμένου 
προσώπου παρέχοντας σ' αυτό κάποια εξουσία ή χρησιμότητα. 
 
Νομή: είναι η φυσική εξουσία του προσώπου επί του πράγματος η οποία ασκείται με διάνοια 
κυρίου (άρθρο 974 ΑΚ). 
 
Ενέχυρο: είναι το εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο κινητό πράγμα, που παρέχει στον 
ενεχυρούχο δανειστή την εξουσία να ικανοποιηθεί προνομιακά από την αξία αυτού (άρθρο 
1209 ΑΚ). 

Το ενέχυρο μπορεί να συσταθεί και επί ιδανικού μεριδίου πράγματος είτε με σύμβαση 
είτε από το νόμο. 
 
Υποθήκη: είναι το εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο (ως προς το δανειστή) ακίνητο για 
εξασφάλιση ορισμένης απαίτησης με προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή από το ακίνητο 
(άρθρα ΑΚ 1257-1345). 

Για την απόκτηση υποθήκης απαιτείται τίτλος που να χορηγεί δικαίωμα για υποθήκη 
και εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών. 
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση: είναι η αφαίρεση της ιδιοκτησίας προσώπου με μονομερή 
πράξη της διοικητικής Αρχής, έναντι καταβολής δικαστικά καθοριζομένης αποζημίωσης για 
δημόσια ωφέλεια που προβλέπεται από το νόμο. 

Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, 
γίνεται συνήθως με κοινή απόφαση του αρμόδιου (ανάλογα με το σκοπό της απαλλοτρίωσης) 
Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών και επέρχεται από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης επέρχεται από την καταβολή στο δικαιούχο της 
αποζημίωσης που καθορίστηκε με δικαστική απόφαση ή απάτη δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως της κατάθεσης της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 
 
Αναγκαστική προσκύρωση: είναι η απονομή της κυριότητας ακινήτου με μονομερή πράξη 
της Διοίκησης. Η προσκύρωση είναι πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας, διότι μ’ 
αυτήν η αρμόδια διοικητική Αρχή αφαιρεί με πράξη δημοσίου δικαίου την κυριότητα 
ακινήτου από τον ένα ιδιοκτήτη και την απονέμει στον άλλο. 
 
Οριζόντια ιδιοκτησία: οριζόντια ιδιοκτησία ή oρoφοκτησία είναι η χωριστή αποκλειστική 
και αυθύπαρκτη κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος oρόφoυ, με ορισμένο 
ποσοστό αναγκαστικής συνιδιοκτησίας στο έδαφος και τα κοινά και αδιαίρετα μέρη της 
οικοδομής. 
 
Κάθετη ιδιοκτησία: κάθετη ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία είναι η χωριστή (διηρημένη, 
αποκλειστική) κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο 
οικόπεδο, συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό καθώς και στα κοινά μέρη των 
οικοδομών και με κοινωνία των δικαιούχων των επιμέρους κάθετων ιδιοκτησιών. 
 
 
Β4. Γενικότεροι Όροι Αστικού Κώδικα 
 
Γήπεδο: είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και 
ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. 
 
Οικόπεδο: είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή 
μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. 
 
Αστικός Κώδικας (ΑΚ): Είναι η επίσημη συλλογή νομικών διατάξεων, οι οποίες ισχύουν ως 
αστικό δίκαιο σε μία χώρα. Στη χώρα μας η ουσιαστική ισχύς του ΑΚ άρχισε στις 23/2/1946. 
 
Φυσικό πρόσωπο: Φυσικό πρόσωπο είναι ο άνθρωπος. Το πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει 
μόλις γεννηθεί ζωντανό και παύει να υπάρχει με το θάνατό του. 

Ως προς τα δικαιώματα που του επάγονται, το κυοφορούμενο θεωρείται γεννημένο , 
αν γεννηθεί ζωντανό (άρθρα 35 και 36 ΑΚ). 
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Νομικό πρόσωπο: Ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισμένου σκοπού, καθώς επίσης 
σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, μπορούν να 
αποκτήσουν προσωπικότητα, αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο νόμος. Η προσωπικότητα 
που αποκτάται με αυτό τον τρόπο είναι το νομικό πρόσωπο. Η συστατική πράξη, το 
καταστατικό ή ο οργανισμός του νομικού προσώπου συντάσσονται εγγράφως. 

Το νομικό πρόσωπο, ενόσω στη συστατική πράξη ή στο καταστατικό δεν ορίστηκε 
διαφορετικά, έχει έδρα τον τόπο όπου λειτουργεί η διοίκησή του (άρθρα 61, 63 και 64 ΑΚ). 
 
 
Β5. Κυριότητα επί Ακινήτου 
 
Πλήρης κυριότητα: Η έννοια της πλήρους κυριότητας αναφέρεται σε ακίνητο, για το οποίο 
δεν υπάρχει δικαίωμα επικαρπίας από άλλο δικαιούχο. Η πλήρης κυριότητα κυμαίνεται σε 
ποσοστά και φθάνει μέχρι το 100% του ακινήτου, οπότε ο κύριος καλείται αποκλειστικός 
κύριος του ακινήτου. 

Σε περίπτωση μικρότερου ποσοστού πλήρους κυριότητας του ενός κυρίου επί 
ακινήτου τότε υπάρχει συγκυριότητα, δηλαδή υπάρχει και άλλος ή άλλοι συγκύριοι, κατά το 
ποσοστό του έκαστος, ώστε το συνολικό ποσοστό όλων των συγκυρίων να ανέρχεται σε 
100% (ή 1000‰). 
 
Ψιλή κυριότητα: Ψιλή κυριότητα υπάρχει σε ακίνητο όταν, εκτός από την κυριότητα, 
υπάρχει και επικαρπία από άλλο, πλην του ψιλού κυρίου, δικαιούχο. Και στην περίπτωση της 
ψιλής κυριότητας μπορεί αυτή να είναι αποκλειστική ή να υπάρχει συγκυριότητα κατά τις 
διακρίσεις που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση της πλήρους κυριότητας. 
 
Κοινωνία: Αν δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού, εφ’ όσον ο νόμος δεν ορίζει 
κάτι άλλο, υπάρχει ανάμεσά τους κοινωνία κατά ιδανικά μέρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας 
λογίζεται ότι τα μέρη αυτά είναι ίσα (άρθρο 785 ΑΚ). 
 
Συγκυριότητα: Αν η κυριότητα του πράγματος ανήκει σε περισσότερους εξ αδιαιρέτου κατά 
ιδανικά μέρη, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία. (άρθρο1113 ΑΚ). 
 
 
Β6. Δουλείες Προσωπικές 
 
Οίκηση: Η προσωπική δουλεία της οίκησης συνίσταται στο εμπράγματο και αποκλειστικό 
δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμά της. 

Η οίκηση συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο 
υποθηκοφυλακείο. Μπορεί επίσης να συσταθεί και με διαθήκη ή με δωρεά αιτία θανάτου. 
Επίσης μπορεί να κτηθεί το δικαίωμα της προσωπικής αυτής δουλείας με τακτική ή έκτακτη 
χρησικτησία. 

Η οίκηση είναι αμεταβίβαστη και αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου (άρθρα 
1183 και 1185 ΑΚ). 
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Επικαρπία: Η έννοια της επικαρπίας δίδεται στο άρθρο 1142 του ΑΚ. Σε ακίνητα η 
προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή 
για πλήρη χρήση και κάρπωση ξένου ακινήτου διατηρώντας ακέραιη την ουσία του. Η 
επικαρπία (άρθρο 1143 ΑΚ) συνιστάται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία. Οι διατάξεις για 
τη χρησικτησία ακινήτων και για τη μεταβίβαση της κυριότητάς τους με συμφωνία 
εφαρμόζονται αναλόγως και στη σύσταση επικαρπίας πάνω σε αυτά. Επικαρπία μπορεί να 
συσταθεί και σε ιδανικό μέρος του ακινήτου (άρθρο 1144 ΑΚ). 

Η επικαρπία, εφ’ όσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά, είναι αμεταβίβαστη (η άσκησή της 
μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της επικαρπίας, 
με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1164 ΑΚ – άρθρο 1166 ΑΚ). 

Η επικαρπία, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, αποσβήνεται με το θάνατο του 
επικαρπωτή. Επικαρπία υπέρ νομικού προσώπου εκλείπει μαζί με αυτό (άρθρο 1167 ΑΚ). 

Η επικαρπία αποσβήνεται μόλις ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο, εκτός εάν 
έχει εγγραφεί υποθήκη στην επικαρπία. Επίσης η επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή 
δήλωση του δικαιούχου προς τον κύριο ότι παραιτείται, η οποία γίνεται με 
συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή (άρθρα 1168 και 1169 ΑΚ). 
 
Δουλείες πραγματικές: Πάνω σε ακίνητο μπορεί να αποκτηθεί εμπράγματο δικαίωμα υπέρ 
του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου που να του παρέχει κάποια ωφέλεια. Με την 
πραγματική δουλεία ο κύριος του δουλεύοντος φέρει το βάρος, είτε να ανέχεται κάποια 
χρησιμοποίηση από τον κύριο του δεσπόζοντος, είτε να παραλείπει ορισμένες πράξεις, τις 
οποίες θα είχε δικαίωμα να επιχειρεί ως κύριος (άρθρα 1118 και 1119 ΑΚ). 

Πραγματικές δουλείες είναι ιδίως η δουλεία οδού (διόδου), η δουλεία διοχέτευσης ή 
αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού στρεμμάτων του δεσπόζοντος, ή βοσκής ή 
ξύλευσης, κ.λπ. (άρθρο 1120 ΑΚ). 

Οι πραγματικές δουλείες συνιστώνται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία. Οι διατάξεις 
για τη χρησικτησία ακινήτων και για τη μεταβίβασή τους με συμφωνία εφαρμόζονται 
αναλόγως και στη σύσταση των πραγματικών δουλειών (άρθρο 1121 ΑΚ). 
 
Δεσπόζον ακίνητο: δεσπόζον είναι το ωφελούμενο ακίνητο του οποίου ο κύριος έχει 
δικαίωμα πραγματικής δουλείας σε άλλο ακίνητο, το οποίο θεωρείται βαρυνόμενο ή 
βεβαρημένο ακίνητο από την ύπαρξη της πραγματικής αυτής δουλείας και είναι το δουλεύον 
ακίνητο. 
 
 
Β7. Λοιποί Τρόποι Απόσπασης Κυριότητας 
 
Αναδασμός: Αναδασμός είναι η αφαίρεση, με πράξη της Πολιτείας, της κυριότητας από τους 
ιδιοκτήτες των ακινήτων μίας περιοχής και η αναδιανομή των ακινήτων αυτών μεταξύ των 
ίδιων ιδιοκτητών, με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της αγροτικής γης (αγροτικός 
αναδασμός) ή της γης οικιστικών περιοχών (αστικός αναδασμός). 

Σε περίπτωση αγροτικού αναδασμού, εφ’ όσον κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης 
έχει ήδη κυρωθεί ο αναδασμός, δηλώνονται τα νέα ακίνητα από τους δικαιούχους τους, όπως 
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έχουν προκύψει από τον αναδασμό. Σε περίπτωση, που εκκρεμεί η κύρωση του αναδασμού, 
αλλά έχει παραχωρηθεί η νομή των νέων γεωτεμαχίων στους δικαιούχους, κατά την 
οικονομία της όλης ρύθμισης για τη δήλωση του εντύπου Ε9 δηλώνονται τα νέα αυτά 
γεωτεμάχια. Σε περίπτωση, όμως, που δεν έχει ακόμη συντελεσθεί ο αγροτικός αναδασμός, 
δηλαδή έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση για τη διενέργειά του και γίνονται οι σχετικές 
διαδικασίες, χωρίς να έχει παραχωρηθεί ακόμη η νομή στις νέες ιδιοκτησίες, δηλώνονται από 
τους ιδιοκτήτες τους οι παλιές ιδιοκτησίες (αναδαστέες). 
 
Χρησικτησία: Η χρησικτησία είναι ένας πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας πράγματος 
και επομένως είναι εμπράγματο δικαίωμα. Ενδιαφέρει, εδώ, η κτήση ακινήτων με 
χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη. 
 
Τακτική χρησικτησία: Εκείνος που, με διάνοια κυρίου, έχει στη νομή του με καλή πίστη και 
με νόμιμο τίτλο ακίνητο για μια δεκαετία, γίνεται κύριος του πράγματος αυτού (άρθρο 1041 
ΑΚ). Ο τρόπος κτήσης κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία έχει χρησιμότητα σε 
περιπτώσεις που, ενώ υπάρχει σχετική σύμβαση (π.χ. συμβολαιογραφική πράξη), η σύμβαση 
αυτή είναι άκυρη για διάφορους λόγους. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον 
αντισυμβαλλόμενο να γίνει κύριος του ακινήτου με τακτική χρησικτησία. 
 
Έκτακτη χρησικτησία: Εκείνος που, με διάνοια κυρίου, έχει στη νομή του μια εικοσαετία 
πράγμα ακίνητο, γίνεται κύριος με έκτακτη χρησικτησία. (άρθρο 1045 ΑΚ). 
 
Κληροδοσία: Ο κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον 
περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο και τότε έχουμε την έννοια της 
κληροδοσίας (άρθρο 1714 ΑΚ). 
 
Κληρονομητήριο: Το δικαστήριο της κληρονομίας, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου, του 
παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί 
(κληρονομητήριο – άρθρο 1956 ΑΚ). Για την έκδοση κληρονομητηρίου ακολουθείται η 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 
 
 
Β8. Εμπράγματες Ασφάλειες σε Ακίνητα 
 
Υποθήκη σε κυριότητα ή επικαρπία ακινήτου: Σε ξένο ακίνητο μπορεί να συσταθεί 
εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης για την εξασφάλιση απαίτησης με την προνομιακή 
ικανοποίηση του δανειστή από το πράγμα. Η υποθήκη αποκτάται μόνο σε ακίνητα που 
μπορούν να εκποιηθούν καθώς και στην επικαρπία τέτοιων ακινήτων, για όσο χρόνο διαρκεί 
αυτή. Για την απόκτηση υποθήκης απαιτείται τίτλος που χορηγεί δικαίωμα υποθήκης και 
εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών. 

Τίτλοι που χορηγούν δικαίωμα για την απόκτηση υποθήκης είναι ο νόμος, η 
δικαστική απόφαση και η ιδιωτική βούληση (άρθρα 1257, 1259, 1260 και 1261 ΑΚ). 
Στα άρθρα 1162 και 1163 του ΑΚ αναφέρονται λεπτομερώς ποιοι έχουν τίτλο από το νόμο 
για την απόκτηση υποθήκης (μεταξύ των οποίων είναι ο ενυπόθηκος δανειστής στο 
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ενυπόθηκο ακίνητο), ή τίτλο από δικαστική απόφαση. Η υποθήκη υπάρχει από την 
προσήκουσα εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο 
(άρθρο 1268 ΑΚ). 
 
Τάξη υποθηκών: Η ημέρα της εγγραφής της υποθήκης στο βιβλίο υποθηκών κανονίζει την 
προτίμηση των υποθηκών. Η σειρά εγγραφής καθορίζει και τη σειρά ικανοποίησης του 
δανειστή από το πλειστηρίασμα του ακινήτου. Όλες οι υποθήκες που γράφηκαν την ίδια 
ημέρα έχουν την ίδια τάξη (άρθρο 1272 ΑΚ).Επιτρέπεται εναλλαγή των υποθηκικών τάξεων 
με συμφωνία των ενυπόθηκων δανειστών. 
 
Προσημείωση υποθήκης: Η προσημείωση χορηγεί μόνο δικαίωμα προτίμησης για την 
απόκτηση υποθήκης (τροπή της προσημείωσης). Όταν η απαίτηση επιδικαστεί τελεσίδικα, η 
προσημείωση τρέπεται σε υποθήκη, η οποία λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από την ημέρα της 
προσημείωσης. 

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης γίνεται μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση. Η 
προσημείωση εγγράφεται όπως η υποθήκη, με τη μνεία, όμως, ότι προσημειώνεται (άρθρα 
1274,1276 και 1277 ΑΚ). 
 
Μίσθωση πράγματος: Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος, (εδώ ενδιαφέρει ακινήτου), 
ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο 
χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα (άρθρο 
574 ΑΚ). 
 
 
Β9. Εγγραπτέες Μισθώσεις Ακινήτων 
 
Μακροχρόνιες: Μακροχρόνια είναι η μίσθωση που ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 9 ετών. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται από τη συμφωνία των μερών. Εφ’ όσον 
καταρτισθεί με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφεί, αποτελεί εγγραπτέο δικαίωμα σε 
ακίνητο και εξασφαλίζει το μισθωτή έναντι τυχόν νέου κτήτορα του ακινήτου (άρθρα 618 και 
1208 ΑΚ). Στην τελευταία αυτή περίπτωση η δέσμευση του νέου κτήτορα προϋποθέτει ότι η 
μεταγραφή έχει γίνει πριν από την εκποίηση του ακινήτου. 
 
Χρονομεριστικές: Χρονομεριστική μίσθωση είναι η μορφή της χρονικά διαιρεμένης 
μίσθωσης (time sharing), η οποία καταρτίζεται με σχετική σύμβαση χρονομεριστικής 
μίσθωσης που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, και κατά την οποία ο εκμισθωτής 
αναλαμβάνει να παραχωρεί κατά έτος στο μισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τη 
χρήση τουριστικού καταλύματος και να παρέχει σε αυτόν συναφείς υπηρεσίες για 
καθορισμένο από τη σύμβαση χρονικό διάστημα και ο μισθωτής να καταβάλλει το μίσθωμα 
που συμφωνήθηκε. Η χρονομεριστική μίσθωση (που είναι ενοχικό δικαίωμα του μισθωτή επί 
του πράγματος) συνομολογείται για διάστημα 5 (πέντε) έως 60 (εξήντα) ετών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1652/14.10.1986 (ΦΕΚ Α’ 30/10/1986). 
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Χρηματοδοτικές: H χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) σε επαγγελματικά ακίνητα 
καταρτίζεται με σχετική σύμβαση μεταξύ μιας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης που 
παραχωρεί στον αντισυμβαλλόμενο τη χρήση (όχι την κυριότητα) πράγματος (ακινήτου) για 
μία χρονική περίοδο, έναντι καταβολής μισθώματος. Το ακίνητο προορίζεται αποκλειστικά 
για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου. Το μίσθωμα καταβάλλεται με τον τρόπο 
που ορίζεται στη σχετική σύμβαση και καλύπτει την αξία του ακινήτου καθώς και τα έξοδα 
και την απόδοση της επένδυσης για την εταιρία. Όταν λήξει η διάρκεια της μίσθωσης, ο 
μισθωτής έχει το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα, συνήθως έναντι συμβολικού 
χρηματικού ποσού, δηλαδή να γίνει κύριος του μισθωμένου ακινήτου, είτε να ανανεώσει τη 
μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το 
δικαίωμα της αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης. Η 
διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 (δέκα) ετών. 
Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι ακίνητο που αγόρασε η εταιρία 
χρηματοδοτικής μίσθωσης από το μισθωτή. Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο 
επαγγελματία. Το ακίνητο για το οποίο μπορεί να συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση δεν 
μπορεί να είναι οικόπεδο, μπορεί, όμως, να είναι αγροτική έκταση, οριζόντια ή κάθετη 
ιδιοκτησία με τα κτίσματα και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας που της αντιστοιχούν στο γήπεδο, 
κτίσματα και συγκροτήματα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων και του γηπέδου 
που τους αναλογεί καθώς και ο επί πλέον ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις 
πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης (Ν.1665/19.11.1986, ΦΕΚ Α’ 194/4.12.1986, 
«Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν. 
2367/29.12.1995, ΦΕΚ Α’ 29.12.1995, «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες 
διατάξεις» και άρθρο 27 του Ν. 2682/5.2.1999, ΦΕΚ Α’ 16/8.2.1999, «Διαρρυθμίσεις στη 
φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις»). 
 
Μεταλλειοκτησία: Τα εμπράγματα δικαιώματα ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα. Όμως, 
υπάρχουν και εμπράγματα δικαιώματα τα οποία έχουν εισαχθεί και ρυθμίζονται με ειδικούς 
νόμους. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να έχουν γίνει πριν ή μετά τον ΑΚ. Μεταξύ των 
δικαιωμάτων τέτοιου είδους είναι και η μεταλλειοκτησία, η οποία ρυθμίζεται με το Ν.Δ. 
210/1973 (άρθρο 65) περί μεταλλευτικού κώδικα. Μεταλλειοκτησία είναι το δικαίωμα 
κυριότητας πάνω σε μεταλλείο. Το αυτό εμπράγματο δικαίωμα είναι διαφορετικό από την 
κυριότητα επάνω στο έδαφος. 

Σύμφωνα με τον ΑΚ (άρθρο 1001): «Η κυριότητα πάνω σε ακίνητο εκτείνεται, εφ’ 
όσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, στο χώρο πάνω και κάτω από το έδαφος... ». Έτσι η 
κυριότητα στο ακίνητο αντί να εκτείνεται αδιακρίτως και κάτω από το έδαφος, εκτείνεται, με 
βάση ειδικό νόμο, μόνο στα λατομικά ορυκτά. Για τα μεταλλευτικά ορυκτά, δηλαδή την 
εξόρυξη και την εκμετάλλευση αυτών, υπάρχει χωριστό δικαίωμα, το δικαίωμα 
μεταλλειοκτησίας. Το δικαίωμα της μεταλλειοκτησίας ως προς ορισμένα μεταλλευτικά 
ορυκτά ανήκει στο Κράτος, το οποίο μπορεί να το παραχωρεί σε ιδιώτες για ορισμένο χρόνο. 
Το τυχόν παραχωρημένο σε ιδιώτες δικαίωμα της μεταλλειοκτησίας μεταβιβάζεται αλλά και 
κληρονομείται. 
 
Προικώα ακίνητα: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, πριν από την ισχύ του Ν. 1329/1983, με 
τον οποίο τροποποιήθηκε το Οικογενειακό Δίκαιο, είχαν συσταθεί με σχετικά 

 xxxii



Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές 

προικοσυμβόλαια, οι λεγόμενες αδιατίμητες προίκες, δηλαδή ο προικολήπτης σύζυγος είχε 
αποκτήσει τη διοίκηση και επικαρπία ακινήτου, ενώ η ψιλή κυριότητα παρέμενε στη σύζυγο. 
Το δικαίωμα αυτό της επικαρπίας υπέρ του συζύγου, μετά την ισχύ του πιο πάνω νόμου, 
καταργήθηκε και επομένως στη σύζυγο ανήκει πλέον η πλήρης κυριότητα και όχι μόνο η 
ψιλή κυριότητα του αντίστοιχου προικώου ακινήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις το δικαίωμα 
της πλήρους κυριότητας του ακινήτου ανήκει στη σύζυγο. Εκτός αν έχουν μεσολαβήσει 
άλλες πράξεις, που να διαφοροποιούν το είδος του ιδιοκτησιακού αυτού καθεστώτος. Επίσης, 
εάν στο προικώο ακίνητο έχει ανεγερθεί κτίσμα ή έχει γίνει προσθήκη σε υπάρχον κτίσμα, 
και πάλι υπόχρεη σε δήλωση είναι μόνο η σύζυγος, ως οικοπεδούχος του οικοπέδου του 
οποίου συστατικό είναι το κτίσμα. 

Σε περίπτωση που σε προικώο ακίνητο έχει γίνει ανέγερση πολυκατοικίας ή άλλου 
κτιρίου με το σύστημα της αντιπαροχής, η σύζυγος είναι υπόχρεη σε δήλωση για το τμήμα 
του ακινήτου (οριζόντιες ιδιοκτησίες κ.λπ.), το οποίο παρέμεινε στους συζύγους ως 
αντιπαροχή για το προικώο οικόπεδο. Ασφαλώς, βέβαια, για το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου 
(οριζόντιες ιδιοκτησίες κ.λπ.) υπόχρεοι σε δήλωση είναι οι τρίτοι και για τα δικαιώματά του 
έκαστος (αγοραστές διαμερισμάτων, εργολάβος για τα τυχόν αδιάθετα διαμερίσματα, εφ’ 
όσον έχουν μεταβιβαστεί σ’ αυτόν τα αντίστοιχα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των αδιάθετων 
διαμερισμάτων, κ.λπ.). 
 
Προστασία της κυριότητας - Διεκδικητική αγωγή: Η προστασία της κυριότητας 
προβλέπεται στον ΑΚ ότι μπορεί να γίνεται με διεκδικητική αγωγή. Η αγωγή θεωρείται το 
σημαντικότερο μέσο ένδικης προστασίας της κυριότητας. Έτσι ο κύριος πράγματος 
δικαιούται να απαιτήσει από το νομέα ή τον κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και 
την απόδοση του πράγματος (άρθρο 1094 ΑΚ). 
(Περιπτώσεις αρνητικής αγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1108 ΑΚ). 
 
 
Β10. Έννοιες κυρίως Τεχνικού Περιεχομένου 

 
Κρίνεται σκόπιμο, εκτός από τα προαναφερθέντα θέματα, τα σχετικά με τους νομικού 

όρους και τη συνοπτική επεξήγηση των εννοιών ή όρων που συναντώνται κατά την 
ανάγνωση των τίτλων και τη συμπλήρωση των δηλώσεων, να δοθούν περαιτέρω 
διευκρινίσεις που αφορούν τεχνικούς όρους που αναφέρονται στις περιγραφές των ακινήτων. 
 
Ακίνητο: Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη (άρθρο 948 ΑΚ). 
Συστατικό μέρος πράγματος είναι εκείνο που δεν μπορεί να αποχωριστεί από το κύριο 
πράγμα χωρίς βλάβη αυτού του ίδιου ή του κυρίου του πράγματος ή χωρίς αλλοίωση της 
ουσίας ή του προορισμού του δεν μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αντικείμενο κυριότητας ή άλλου 
εμπράγματου δικαιώματος (άρθρο 953 ΑΚ). Συστατικά του ακινήτου (άρθρο 954 ΑΚ) είναι: 

1. τα πράγματα που έχουν συνδεθεί σταθερά με το έδαφος, ιδίως οικοδομήματα 
2. τα προϊόντα του ακινήτου εφόσον συνέχονται με το έδαφος 
3. το νερό κάτω από το έδαφος και η πηγή 
4. οι σπόροι με τη σπορά και τα φυτά με τη φύτευση. 
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Έτσι ακίνητο π.χ. είναι ένα οικόπεδο αδόμητο ή μία μονοκατοικία με το οικόπεδό της 
ή μία πολυκατοικία με το οικόπεδό της, αλλά και το διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία) μιας 
πολυκατοικίας. Επίσης ακίνητο π.χ. είναι και ένας αγρός (χωράφι). 
 
Τοπωνύμιο: Ιδιαίτερη τοπική ονομασία της περιοχής του ακινήτου. Αν υπάρχει, είναι 
γνωστή στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας. Το τοπωνύμιο είναι χρήσιμο σε 
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ονομασίες δρόμων, συνήθως στις εκτός σχεδίου και οικισμού 
περιοχές. 
 
Γεωτεμάχιο: Εδαφική έκταση κάθε είδους. Στην έννοια «γεωτεμάχιο» περιλαμβάνονται όλες 
οι εδαφικές εκτάσεις ανεξαρτήτως χρήσης ή θέσης, όπως τα εντός σχεδίου ή οικισμού 
οικόπεδα, τα εκτός σχεδίου γήπεδα (αγροτεμάχια, χέρσα, βοσκότοποι, αγροί, δάση και 
δασικές εκτάσεις, κ.λπ.). Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις του ισχύοντα Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ/85 Ν. 1577/1985), όπως ισχύει, γίνεται περαιτέρω διάκριση 
της έννοιας του γεωτεμαχίου σε γήπεδο και οικόπεδο (μη αναφερόμενου του όρου 
γεωτεμάχιο στο ΓΟΚ, ενώ είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στο Κτηματολόγιο). Έτσι 
γήπεδο, και στη γλώσσα των συναλλαγών αγροτεμάχιο, είναι η συνεχόμενη έκταση γης που 
αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ 
αδιαιρέτου (άρθρο 2, παράγραφος 12) και οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα 
στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο 
(άρθρο 2, παράγραφος 13). 
 
Εμβαδόν γεωτεμαχίου: Εμβαδόν γεωτεμαχίου είναι η οριζόντια επιφάνεια του. Το 
«οριζόντια», παρότι προφανές για τους τεχνικούς, αναφέρεται γιατί, σε έντονα κεκλιμένα 
εδάφη, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα από τους πολίτες. 
 
Εμβαδόν κτισμάτων: Σε περίπτωση που δηλώνεται ολόκληρο κτίριο (π.χ. μονοκατοικία σε 
οικόπεδο), ως εμβαδόν λαμβάνεται ολόκληρη η επιφάνειά του, δηλαδή το σύνολο των 
επιφανειών των ορόφων του περιλαμβανομένων και των εξωτερικών τοίχων (μικτό εμβαδόν). 
Σε περίπτωση διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως εμβαδόν λαμβάνεται το 
αναγραφόμενο στον τίτλο κτήσης, εφ’ όσον δεν έχουν επισυμβεί μεταβολές (προσθήκες, 
κ.λπ.). Στο εμβαδόν αυτό περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί τοίχοι καθώς και οι τοίχοι προς τους 
κοινοχρήστους χώρους του όλου κτιρίου (π.χ. πολυκατοικίας), ενώ περιλαμβάνεται μόνο το 
ήμισυ της επιφάνειας των εσωτερικών διαχωριστικών μεταξύ των οριζόντιων ιδιοκτησιών 
τοίχων. Δεν περιλαμβάνονται οι επιφάνειες των τυχόν ημιϋπαίθριων χώρων, εφόσον φυσικά 
δεν έχουν μετατραπεί σε κλειστούς χώρους. 
 
Κάθετη ιδιοκτησία ή Κάθετη συνιδιοκτησία: Είναι η χωριστή κυριότητα σε ένα από τα 
περισσότερα αυτοτελή κτίσματα ή σε μέρος αυτών που έχουν ανεγερθεί σε ένα ενιαίο 
γεωτεμάχιο (γήπεδο ή οικόπεδο). Η χωριστή κυριότητα υπάρχει στο κτίσμα, ενώ στο ενιαίο 
γεωτεμάχιο υπάρχει συνιδιοκτησία κατά κάποιο ποσοστό, καθώς και στους τυχόν υπάρχοντες 
στεγασμένους ή μη κοινόχρηστους χώρους. Τα αφορώντα στη σύσταση διηρημένης 
ιδιοκτησίας και επί πλειόνων αυτοτελών οικοδομημάτων ανεγειρόμενων επί ενιαίου 
οικοπέδου ρυθμίστηκαν με τις διατάξεις του σχετικού Ν.Δ. 1024/10.11.1971 (ΦΕΚ Α’ 232). 
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Σημειώνεται ότι, υπήρχε πάντοτε το νομικό ερώτημα, εάν επιτρεπόταν η σύσταση 
κάθετης ιδιοκτησίας σε γήπεδα, δηλαδή γεωτεμάχια, ευρισκόμενα εκτός σχεδίου πόλης και 
οικισμού και όπου ίσχυαν οι γενικοί περί εκτός σχεδίου όροι δόμησης. Η «ασαφής» αυτή 
δυνατότητα καταργήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2.α του άρθρου 6 του Ν. 
2052/3.6.1992 (ΦΕΚ Α’ 94/5.6.1992) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και 
πολεοδομικές ρυθμίσεις», οι οποίες πλέον προβλέπουν ότι το πιο πάνω είδος σύστασης 
διηρημένης ιδιοκτησίας « ...εφαρμόζεται μόνο επί οικοπέδων κειμένων εντός σχεδίου 
πόλεων, εντός ορίων οικισμών προ του 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 
2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24/4/1985 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ’ 181), όπως 
ισχύει.... ». Η κάθετη ιδιοκτησία διακρίνεται σε απλή κάθετη ιδιοκτησία και σύνθετη κάθετη 
ιδιοκτησία. 
 
Απλή κάθετη ιδιοκτησία: Απλή είναι η κάθετη ιδιοκτησία (συνιδιοκτησία), όταν καθένα 
από τα περισσότερα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται από σχετική πράξη 
σύστασης να ανεγερθούν στο ίδιο γεωτεμάχιο αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, η οποία ανήκει ή 
θα ανήκει σε έναν ή περισσότερους από τους συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου. 

Συνήθης είναι και η περίπτωση όπου αδόμητο γεωτεμάχιο «διαιρείται», με σχετική 
πράξη μεταξύ των συνιδιοκτητών, σε επί μέρους σαφώς καθορισμένα τμήματα, σε καθένα 
από τα οποία ο αντίστοιχος συνιδιοκτήτης, επί του όλου γεωτεμαχίου, έχει αποκλειστική 
χρήση και δικαίωμα οικοδομικής εκμετάλλευσης ή έχει αποκλειστική χρήση σε ήδη 
υφιστάμενο κτίσμα που διαχωρίζεται από τα τυχόν υπάρχοντα άλλα κτίσματα του ίδιου 
ενιαίου γεωτεμαχίου κάθετα. Στη σύσταση καθορίζεται το ποσοστό επί της συνολικής 
επιτρεπόμενης εκμετάλλευσης το οποίο ο κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται για το τμήμα του, 
προσδιορισμένο, δηλαδή, κατά θέση και μέγεθος. Στην ίδια πράξη, συνήθως, καθορίζονται 
και άλλα θέματα σχετικά με, π.χ. την εξασφάλιση προσπέλασης στα επί μέρους τμήματα του 
όλου γεωτεμαχίου. 

Υπογραμμίζεται ότι η αντίστοιχη πράξη σύστασης απλής κάθετης ιδιοκτησίας 
ρυθμίζει τις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις και δεν επηρεάζει την ενιαία νομική 
υπόσταση του γεωτεμαχίου ως προς τα ισχύοντα κατά την Πολεοδομική νομοθεσία για την 
εκμετάλλευσή του (ποσοστό κάλυψης, συντελεστής δόμησης, κ.λπ.). Σημειώνεται εδώ ότι 
στους σχετικούς τίτλους συνήθως δεν αναφέρεται ο όρος «απλή κάθετη ιδιοκτησία», αλλά 
μπορεί να αναφέρεται ως κάθετη ιδιοκτησία ή και χωρίς κάποιο προσδιορισμό, αλλά με 
περιγραφή των στοιχείων που συνιστούν αυτό το είδος ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 
 
Οριζόντια ιδιοκτησία: Οριζόντια ιδιοκτησία ή οριζόντια συνιδιοκτησία ή ιδιοκτησία κατά 
ορόφους ή οροφοκτησία υφίσταται όταν υπάρχει κυριότητα μόνο σε αυτοτελές τμήμα του 
κτιρίου (όροφο, διαμέρισμα), ανεξάρτητα από τη χρήση του, και αναγκαστική συγκυριότητα 
στα κοινά μέρη του όλου ακινήτου, δηλαδή τόσο του γεωτεμαχίου όσο και του κτιρίου 
(θεμέλια, εξωτερικοί τοίχοι, κλιμακοστάσιο, δώμα, λεβητοστάσιο, κ.λπ.). Η οριζόντια 
ιδιοκτησία συνήθως συνιστάται με σχετική συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, μπορεί, 
όμως, να συσταθεί και με δικαστική απόφαση σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Σε όλες τις 
περιπτώσεις καθορίζονται και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της διακεκριμένης οριζόντιας 
ιδιοκτησίας επί του όλου γεωτεμαχίου στο οποίο έχει ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο.  
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Σύνθετη κάθετη ιδιοκτησία: Σύνθετη είναι η κάθετη ιδιοκτησία (συνιδιοκτησία) όταν 
περισσότερα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται από τη σχετική πράξη σύστασης 
να ανεγερθούν στο ίδιο γεωτεμάχιο διαιρούνται και οριζόντια σε ορόφους ή τμήματα ορόφων 
(διαμερίσματα) και ο καθένας από τους συγκυρίους του όλου γεωτεμαχίου έχει κυριότητα σε 
όροφο ή τμήμα ορόφου ενός από τα κτίσματα και συγκυριότητα στο όλο γεωτεμάχιο. Στην 
περίπτωση αυτή, στην πράξη σύστασης, εκτός από το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του 
τμήματος του γεωτεμαχίου, όπου έχει ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο στο οποία ανήκει η 
συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, αναφέρεται και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου 
ενιαίου γεωτεμαχίου. Το δεύτερο αυτό ποσοστό (εκφρασμένο συνήθως σε χιλιοστά), είναι το 
γινόμενο του ποσοστού συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ιδιοκτησίας στο τμήμα του 
γεωτεμαχίου επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας της κάθετης ιδιοκτησίας επί του όλου 
γεωτεμαχίου, που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό. Στη δήλωση του εντύπου Ε9, στην περίπτωση 
της κάθετης συνιδιοκτησίας, κάθε διακεκριμένο τμήμα οικοπέδου θεωρείται ως αυτοτελές 
οικόπεδο. Έτσι και η περίπτωση της σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας έχει στη δήλωση τα 
στοιχεία της γνωστής οριζόντιας ιδιοκτησίας. 
 
Όροφος: Είναι η συνήθης έννοια που εκφράζει τη στάθμη στην οποία βρίσκεται 
συγκεκριμένη ιδιοκτησία ή χώρος γενικά, μέσα στο όλο κτίριο, δηλαδή όροφοι είναι τα 
τμήματα του κτιρίου στα οποία διαχωρίζεται από διαδοχικά δάπεδα καθ’ ύψος (ΓΟΚ/85, 
άρθρο 2, παράγραφος 23). Εφόσον υπάρχει άδεια οικοδομής, ο προσδιορισμός του ορόφου 
αναφέρεται στην άδεια, εκτός αν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα μεταγενέστερα (συνήθης 
περίπτωση υπογείου κατά την άδεια το οποίο είναι ισόγειο στην πραγματικότητα). Αν δεν 
υπάρχει άδεια οικοδομής, ο προσδιορισμός προτείνεται πρακτικά να γίνεται με τους εξής 
κανόνες, που καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της περιπτωσιολογίας που απαντάται στην 
πράξη: Οι όροφοι καθορίζονται με βάση τη διαδοχικότητα. Δηλαδή πάνω από το υπόγειο 
βρίσκεται το ισόγειο, μετά ο 1ος ή Α’ όροφος, μετά ο 2ος ή Β’ κ.λπ.. Επίσης, κάτω από το 
υπόγειο (1ο ή Α’) βρίσκεται το 2ο ή Β’ υπόγειο, κάτω από αυτό το 3ο ή Γ’ κ.λπ.. 
Οι έννοιες του ημιυπόγειου ή ημιϊσογείου, παρότι βρίσκονται σε καθημερινή χρήση δεν 
έχουν υπόσταση σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και γι’ αυτό δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. Ο όροφος θα προσδιορισθεί με βάση τον προηγούμενο κανόνα με 
αφετηρία τον καθορισμό του ισογείου ορόφου. 

Όσον αφορά τον ορισμό του ισογείου και του υπογείου, οι διάφοροι κατά καιρούς 
ισχύσαντες Γενικοί Οικοδομικοί Κανονισμοί (ΓΟΚ/29, ΓΟΚ/55, ΓΟΚ/83 και ΓΟΚ/85 
ισχύων) περιλαμβάνουν διαφορετικές περιγραφές. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΓΟΚ/85 (άρθρο 
2, παράγραφος 24), «υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται 
έως 1,50 μέτρα ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους». Ασφαλώς πάνω από το 
οριζόμενο κατά τα ανωτέρω υπόγειο είναι το ισόγειο και λοιποί όροφοι. 
 
Πατάρια σε καταστήματα Είναι σύνηθες σε ισόγεια καταστήματα, πάνω από τον ισόγειο 
χώρο τους να υπάρχει πατάρι ή μεσοπάτωμα. Αλλά και σε αίθουσες μεγάλες συνάθροισης 
κοινού (π.χ. εκθεσιακούς χώρους, κ.λπ.) μπορεί να υπάρχουν πατάρια. Στις υποβαλλόμενες 
δηλώσεις, η επιφάνεια του τυχόν υπάρχοντος παταριού, εφ’ όσον αυτό δεν έχει ανεξάρτητη 
είσοδο και δεν είναι κλειστός χώρος, αλλά είναι ένας ανοιχτός εξώστης εντός της αίθουσας 
του κυρίως χώρου του ισογείου, με την οποία επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα, 
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προστίθεται στην επιφάνεια των βοηθητικών χώρων, π.χ. του καταστήματος. Εάν, όμως, 
πρόκειται για κλειστό χώρο με χωριστή είσοδο, τότε πρόκειται για ημιόροφο, ο οποίος 
δηλώνεται χωριστά. 
 
Κοινόχρηστοι χώροι κτιρίων: Για κτίρια, στα οποία έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία ή 
κάθετη, όπου οι κοινόχρηστοι χώροι τους περιγράφονται χωριστά από τις επί μέρους 
διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου και στους οποίους χώρους δεν αντιστοιχούν 
ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο, δεν υποβάλλεται δήλωση από 
κανένα από τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Τέτοιοι κοινόχρηστοι χώροι είναι τα 
κλιμακοστάσια, τα λεβητοστάσια, οι χώροι δεξαμενών καυσίμων, ο ελεύθερος χώρος επί 
υποστυλωμάτων στο ισόγειο (πυλωτή). Προσοχή, όμως, πρέπει να δοθεί για τις περιπτώσεις, 
όπου στο χώρο της πυλωτής, από τη σχετική πράξη σύστασης, έχουν καθοριστεί θέσεις 
στάθμευσης οχημάτων. Αυτές οι θέσεις και μόνο δηλώνονται ως παρακολουθήματα των 
οριζόντιων ιδιοκτησιών με τις οποίες συνδέονται από κάθε ένα από τους κατά περίπτωση 
δικαιούχους τους. 
 
Δικαίωμα υψούν: Είναι γνωστό ότι, σε πολλές πράξεις σύστασης οριζοντίων ή καθέτων 
ιδιοκτησιών ή ακόμη και σε διαθήκες, κ.λπ., αναφέρεται ως δικαίωμα σε ακίνητο και το 
δικαίωμα του «υψούν». Το δικαίωμα αυτό, για το οποίο στην αντίστοιχη πράξη προβλέπονται 
και ο ή οι δικαιούχοι του, αφορά τη δυνατότητα προσθήκης καθ’ ύψος σε υπάρχον (ή προς 
ανέγερση) κτίσμα. Η προσθήκη αυτή δεν πραγματοποιείται άμεσα, μαζί δηλαδή με το 
υπόλοιπο κτίσμα, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι η βούληση των ιδιοκτητών 
του υπολοίπου κτίσματος ή του δικαιούχου του υψούν. Το μελλοντικό αυτό δικαίωμα του 
υψούν δηλώνεται από το δικαιούχο του ως εξής: 

1. Εάν πρόκειται για δικαίωμα που περιγράφεται και προβλέπεται ως διακεκριμένη 
οριζόντια ιδιοκτησία (μελλοντική) σε πράξη σύστασης ή τίτλο, με αντίστοιχο 
ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο ή γήπεδο, τότε το δικαίωμα του υψούν 
δηλώνεται όπως μία οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. 

2. Εάν πρόκειται για δικαίωμα υψούν αναφερόμενο σε σχετική πράξη σύστασης ή τίτλο, 
χωρίς, όμως, να προβλέπεται και αντίστοιχο ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ή 
γήπεδο, τότε το δικαίωμα αυτό δηλώνεται με έμμεσο προσδιορισμό του ποσοστού 
συγκυριότητας από το λόγο της επιφανείας κτίσματος που συνεπάγεται το δικαίωμα 
αυτό δια της συνολικής επιφάνειας επιτρεπόμενης εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή 
του αγροτεμαχίου. Σε περίπτωση οικοπέδου με Συντελεστή Εμπορικότητας 
μεγαλύτερο της μονάδας, για τον προσδιορισμό του ποσοστού αυτού χρησιμοποιείται 
ο μαθηματικός τύπος του «Συντελεστή Αξίας Οικοπέδου» του Εντύπου 3 για την Αξία 
Οικοπέδου (κωδικός 315). 

 
Τμήμα οικοπέδου που δόθηκε σε κοινή χρήση: Σε περίπτωση ύπαρξης ρυμοτομούμενου 
τμήματος αγροτεμαχίου, κατά την εισαγωγή εντός σχεδίου (μετατροπή σε οικόπεδο), το 
οποίο τμήμα παραχωρήθηκε σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή 
από τον ιδιοκτήτη του όλου οικοπέδου (συνήθως για να είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής 
άδειας στο οικόπεδο αυτό πριν από την εφαρμογή του σχεδίου πόλης), τότε το 
ρυμοτομούμενο αυτό τμήμα έχει αποκοπεί από την αρχική ιδιοκτησία και στο έντυπο της 
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δήλωσης αναγράφεται το εμβαδόν του οικοπέδου που απομένει, δηλαδή με αφαίρεση της 
ρυμοτομούμενης επιφάνειας. Τα τμήματα, όμως, των αγροτεμαχίων, τα οποία ρυμοτομούνται 
και για τα οποία δεν έχει συντελεσθεί ακόμη η εφαρμογή του σχεδίου της περιοχής τους, δεν 
θεωρούνται ότι έχουν αποκοπεί από την αρχική ιδιοκτησία και επομένως δηλώνονται ενιαία 
με αυτή (συνολική επιφάνεια). 
 
 
Β11. Έντυπα Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος από Ακίνητα 
 
Κατηγορίες Ακινήτων στο Αντικειμενικό Σύστημα: Το αντικειμενικό σύστημα 
εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων, στη φορολογία 
κεφαλαίου και στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ). 

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε έντεκα 
κατηγορίες.. Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από:  

1. την οικοδομική άδεια ανέγερσής του 
2. την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, και 
3. τον τίτλο κτήσης του. 

 
Όπου δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, τότε η κατηγορία 

αποδεικνύεται από την δήλωση φόρου εισοδήματος. Για κάθε κατηγορία ακινήτου και 
ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται, εφαρμόζεται διαφορετικό έντυπο ως εξής: 
Για κάθε κατηγορία ακινήτου εφαρμόζεται χωριστό έντυπο, ως ακολούθως:  
 
Έντυπο 1: με το έντυπο 1 υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος, καθώς και η αξία 
επαγγελματικής στέγης σε όροφο κτιρίου μη προοριζόμενου, σύμφωνα με την οικοδομική 
άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείων – καταστημάτων. 
 
Έντυπο 2: με το έντυπο 2 υπολογίζεται η αξία της επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή 
υπόγειο, καθώς και σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο 
γραφείων ή γραφείων – καταστημάτων. 
 
Έντυπο 3: με το έντυπο 3 υπολογίζεται η αξία: 

1. του οικοπέδου 
2. ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούν σε υφιστάμενη ή μελλοντική επιφάνεια 

κτίσματος 
3. ποσοστών οικοπέδου που δεν μπορούν να οικοδομηθούν λόγω εξάντλησης του 

συντελεστή δόμησης 
4. δουλείας χρήσης ορισμένης επιφάνειας (σε δώμα, όροφο, πυλωτή ή ακάλυπτο χώρο 

του οικοπέδου). 
 
Έντυπο 4: με το έντυπο 4 υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων που δεν 
χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ως χώροι κύριας χρήσης. 
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Έντυπο 5: με το έντυπο 5 υπολογίζεται η αξία των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης 
αυτοκινήτων. 
 
Έντυπο Κ4: με το έντυπο Κ4 υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων που δεν 
χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ως χώροι κύριας χρήσης. 
 
Έντυπο Κ5: με το έντυπο Κ5 υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων γεωργικών και 
κτηνοτροφικών κτιρίων, καθώς και αποθηκών σε ανεξάρτητα κτίρια. 
 
Έντυπο Κ6: με το έντυπο Κ6 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων κτιρίων ξενοδοχείων και, 
γενικά, τουριστικών εγκαταστάσεων καθώς και κτιρίων νοσηλευτηρίων και ευαγών 
ιδρυμάτων. 
 
Έντυπο Κ7: με το έντυπο Κ7 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων εκπαιδευτηρίων. 
 
Έντυπο Κ8: με το έντυπο Κ8 υπολογίζεται η αξία των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 
Έντυπο Κ9: με το έντυπο Κ9 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων μουσείων, θεάτρων 
κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων, αιθουσών διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακών 
κέντρων και, γενικά, κτισμάτων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες εντύπων Κ1 έως και Κ8. 

Με τα φύλλα υπολογισμού Κ4 ως και Κ9 προσδιορίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων 
των ακινήτων και γι’ αυτό πρέπει να προστίθεται και η αξία του αναλογούντος οικοπέδου 
έτσι όπως αυτή υπολογίζεται με την εφαρμογή του εντύπου 3, εφ’ όσον τα ακίνητα 
βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. 

Τα φύλλα υπολογισμού Κ4 έως και Κ9 εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό της 
αξίας κτισμάτων ακινήτων που βρίσκονται εκτός του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, προστίθεται η αξία του αναλογούντος ποσοστού γης, 
έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται: 

1. με το έντυπο ΑΑ Γης, όταν πρόκειται για περιοχή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών 
και για τις οποίες δεν έχουν ορισθεί ειδικοί όροι δόμησης 

2. με το έντυπο 3, όταν, μόνο, πρόκειται για περιοχές των Νομών Αργολίδας, 
Καστοριάς, Λάρισας και Γρεβενών, εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών οι οποίες δεν 
έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ή για τις οποίες έχουν 
ορισθεί ειδικοί όροι δόμησης, και 

3. με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής όταν πρόκειται για περιοχές όπως της 
παραπάνω περίπτωσης β’, αλλά βρίσκεται σε όλους τους υπόλοιπους Νομούς της 
Χώρας. 
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Β12. Χρήση Εντύπων για τον Αντικειμενικό Προσδιορισμό Αξίας Ακινήτων 
 
Εντός Σχεδίου (που έχουν ενταχθεί στο σύστημα με χάρτες) 
Οικόπεδα - τρόπος υπολογισμού: προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων με τη βοήθεια Χαρτών με 
Ζώνες και βιβλίων με Πίνακες τιμών Ζωνών και Συντελεστών που καθορίζονται ανά περιοχή. 
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται : Ε3 
 
Κτίσματα - τρόπος προσδιορισμού: προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων με τη βοήθεια Χαρτών 
με Ζώνες και βιβλίων με Πίνακες τιμών Ζωνών και Συντελεστών που καθορίζονται ανά 
περιοχή. 
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Ε1 - Ε5 
 
Ειδικές κατηγορίες κτισμάτων - τρόπος προσδιορισμού: προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων 
με προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανά περιοχή και είδος 
ακινήτου. 
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ4 - Κ9 
 
Εντός Σχεδίου (που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα με χάρτες) 
Κτίσματα - τρόπος προσδιορισμού: προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες 
τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανά περιοχή και είδος ακινήτου. 
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 – Κ9 
 
Οικόπεδα - τρόπος προσδιορισμού: Συγκριτικά στοιχεία από αρμόδια ΔΟΥ. Ειδικά για τους 
νομούς Καστοριάς, Γρεβενών, Λάρισας και Αργολίδας για τα οικόπεδα εντός σχεδίου και 
εκτός αντικειμενικού συστήματος, εφαρμόζεται πιλοτικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας 
τους, λαμβάνοντας ως έντυπο το έντυπο 3 του οικοπέδου και εφαρμόζοντας σε αυτό ΤΙΜΗ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ = (ΣΔ) x (TO’ Αρχικό) και ΣΕ = 1,00. Ως ΤΟ’ Αρχικό λαμβάνεται η τιμή του 
Δήμου ή της Κοινότητας από τις τιμές των αγροτεμαχίων ΑΑ-ΓΗΣ. 
 
Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμού (χωρίς ειδικούς όρους δόμησης) 
Γη - τρόπος προσδιορισμού: προσδιορισμός ανά περιοχή αξίας γης, εκτός σχεδίου, χωρίς 
ειδικούς όρους δόμησης. 
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: ΑΑ-ΓΗΣ 
 
Κτίσματα - τρόπος προσδιορισμού: προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες 
τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανά περιοχή και είδος ακινήτου. 
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 - Κ9 
 
Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμού (με ειδικούς όρους δόμησης) 
Έχουν ΣΔ μεγαλύτερο από αυτόν των γενικών διατάξεων τουλάχιστον σε μία από τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις (ΦΕΚ 439 Β’ 2000 ως προς τον ορισμό Ειδικοί Όροι Δόμησης).  
 
Γη - τρόπος προσδιορισμού: συγκριτικά στοιχεία από αρμόδια ΔΟΥ. 
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Κτίσματα - τρόπος προσδιορισμού: προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες 
τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανά περιοχή και είδος ακινήτου. 
Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 - Κ9 
 
ΑΑ - ΓΗΣ προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης: με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η 
αντικειμενική αξία γης που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και δεν έχει ειδικούς 
όρους δόμησης. 
 
ΑΑ - ΓΗΣ προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης (συγκεντρωτικό): Όταν στην εδαφική 
έκταση υπάρχουν κτίσματα με διαφορετική χρήση, τότε ο υπολογισμός της οικοπεδικής αξίας 
γίνεται χωριστά για κάθε κτίσμα (π.χ. κατοικία και κατάστημα στο ισόγειο ή μεγάλη 
αγροτική αποθήκη ή βιοτεχνία) συμπληρώνοντας μία ξεχωριστή σελίδα για κάθε διαφορετικό 
τύπο χρήσης (ΑΟικ – Οικοπεδική Αξία). 
Το Φύλλο Υπολογισμού ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΑΑ - ΓΗΣ έχει κατασκευαστεί ώστε να μπορεί 
να συγκεντρώσει τις επί μέρους πληροφορίες των ξεχωριστών (ως προς τη χρήση) εκτάσεων. 
Διαφοροποιείται από το απλό έντυπο στη σελίδα που αφορά τον υπολογισμό της Οικοπεδικής 
Αξίας (ΑΟικ). Στη σελίδα αυτή επιτρέπεται η διασύνδεση με τις σχετικές σελίδες ΑΟικ. 
 

Έντυπα ΑΑΠΑ: Φύλλα Υπολογισμού Αξίας Ακινήτων 
Έντυπο 1 Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Κατοικία ή Διαμέρισμα) 
Έντυπο 2 Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Επαγγελματική Στέγη) 
Έντυπο 3 Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Οικόπεδο) 
Έντυπο 4 Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Αποθήκη) 
Έντυπο 5 Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Θέση Στάθμευσης Αυτοκινήτου) 
 
 

Τιμές Εντύπων Κ 
Έντυπο Κ1 Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Κατοικίας πλην Μονοκατοικίας) 
Έντυπο Κ2 Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Μονοκατοικίας) 
Έντυπο Κ3 Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Κτίρια Γραφείων-Καταστημάτων) 
Έντυπο Κ4 Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Σταθμοί Αυτοκινήτων - Βιομηχανικά & 

Βιοτεχνικά Κτίρια) 
Έντυπο Κ5 Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Γεωργικά και Κτηνοτροφικά Κτίρια - 

Αποθήκες) 
Έντυπο Κ6 Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Ξενοδοχεία και γενικά Τουριστικές 

Εγκαταστάσεις - Νοσηλευτήρια & Ευαγή Ιδρύματα) 
Έντυπο Κ7 Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Εκπαιδευτήρια) 
Έντυπο Κ8 Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Αθλητικές Εγκαταστάσεις) 
Έντυπο Κ9 Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις 

κατηγορίες των εντύπων Κ1-Κ8) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
Έννοιες Ενσώματων Παγίων που εμφανίζονται στα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που είναι 
επιστρεπτέα σε μελλοντικές περιόδους και αφορούν σε: 

1. εκπεστέες προσωρινές διαφορές 
2. μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, και 
3. μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους. 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που θα 
καταβληθούν σε μελλοντικές περιόδους, που αφορούν σε φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές. 
 
Ανακτήσιμο ποσό είναι η υψηλότερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης ενός 
περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του. 
 
Αξία λόγω χρήσης: η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, που 
αναμένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη 
διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
 
Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού ενός περιουσιακού 
στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. 
 
Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που 
υποκαθιστά το κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του. 
 
Αρχικά άμεσα κόστη είναι διαφορικά κόστη που αφορούν άμεσα τη διαπραγμάτευση και τη 
συμφωνία μιας μίσθωσης, με εξαίρεση του κόστους που επιβαρύνει εκμισθωτές που είναι 
κατασκευαστές ή έμποροι. Η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση είναι το σύνολο: 

1. των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που μπορεί να απαιτήσει ο εκμισθωτής βάσει 
της χρηματοδοτικής μίσθωσης, και 

2. κάθε μη εγγυημένης υπολειμματικής αξίας που δικαιούται ο εκμισθωτής. 
 
Βέβαιη (ανέκκλητη) δέσμευση αγοράς: συμφωνία με μη συνδεόμενο μέρος, που δεσμεύει 
αμφότερα τα μέρη και είναι συνήθως νομικά ισχυρή, που 

1. καθορίζει κάθε σημαντικό όρο, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και του 
χρονοδιαγράμματος των συναλλαγών, και 

2. περιλαμβάνει αντικίνητρο για την αδυναμία εκτέλεσης που είναι τόσο σημαντικό 
ώστε να καθιστά την εκτέλεση πολύ πιθανή. 

 
Διακοπείσα δραστηριότητα: συστατικό μέρος μιας οντότητας που έχει, είτε διατεθεί, είτε 
καταταχθεί ως κατεχόμενο προς πώληση και 
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1. αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό μεγάλο τμήμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή μία 
γεωγραφική περιοχή εκμεταλλεύσεων 

2. αποτελεί μέρος ενός ενιαίου, συντονισμένου προγράμματος διάθεσης ενός μεγάλου 
τμήματος δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής περιοχής εκμεταλλεύσεων, ή 

3. είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με προοπτική να επαναπωληθεί. 
 
Διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή είναι το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν 
ο μισθωτής σε μία παρόμοια μισθωτική σχέση ή, αν αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, το 
επιτόκιο το οποίο, κατά την έναρξη της μίσθωσης, θα αποδεχόταν ο μισθωτής για να 
δανειστεί τα αναγκαία κεφάλαια, με παρόμοιους όρους και εξασφαλίσεις, για να αγοράσει το 
περιουσιακό στοιχείο. 
 
Εγγυημένη υπολειμματική αξία είναι: 

1. από πλευράς του μισθωτή, το μέρος της υπολειμματικής αξίας το οποίο είναι 
εγγυημένο από το μισθωτή ή από έναν τρίτο που συνδέεται με το μισθωτή (το ποσό 
της εγγύησης όντας το μέγιστο ποσό το που θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να 
καταστεί πληρωτέο), και 

2. από πλευράς του εκμισθωτή, το μέρος της υπολειμματικής αξίας που είναι εγγυημένο 
από το μισθωτή ή από έναν τρίτο μη συνδεδεμένο με τον εκμισθωτή, ο οποίος έχει την 
οικονομική δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει η εγγύηση. 

 
Ειδική αξία είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που η 
οντότητα αναμένει να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από 
τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή η αξία με την οποία αναμένει να 
επιβαρυνθεί κατά το διακανονισμό μιας υποχρέωσης. 
 
Ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων είναι το σύνολο των μισθωμάτων που ο μισθωτής οφείλει 
ή μπορεί να υποχρεωθεί, να καταβάλει κατά τη μισθωτική περίοδο, μη περιλαμβανομένων 
του ενδεχόμενου μισθώματος, του κόστους επισκευής και συντήρησης και των φόρων που 
καταβάλλονται από τον εκμισθωτή και επιστρέφονται σε αυτόν, καθώς επίσης: 

1. από πλευράς μισθωτή, κάθε ποσό εγγυημένο από τον ίδιο ή από τρίτο μέρος που 
συνδέεται με το μισθωτή, ή 

2. από πλευράς εκμισθωτή, κάθε υπολειμματική αξία εγγυημένη στον εκμισθωτή από: 
i. τον μισθωτή 
ii. έναν τρίτο που συνδέεται με το μισθωτή, ή 
iii. ένα τρίτο μέρος που δε συνδέεται με τον εκμισθωτή και που έχει την 

οικονομική δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει η 
εγγύηση. 

 
Αν, όμως, ο μισθωτής έχει ένα δικαίωμα αγοράς του μισθωμένου περιουσιακού 

στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι αρκετά μικρότερη από την εύλογη αξία του 
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία που καθίσταται ασκήσιμο το 
δικαίωμα, ώστε να είναι μάλλον βέβαιο κατά την έναρξη της μίσθωσης ότι το δικαίωμα αυτό 
θα ασκηθεί, τότε η ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων αποτελείται από τα ελάχιστα μισθώματα 
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τα οποία πρέπει να καταβληθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μέχρι την ημερομηνία 
άσκησης του προαναφερόμενου δικαιώματος και την καταβολή που απαιτείται για την 
άσκηση. 
 
Έναρξη της μίσθωσης είναι η ημερομηνία της μισθωτικής συμφωνίας ή, αν προηγείται, η 
ημερομηνία της δέσμευσης των μερών ως προς τους κύριους όρους της μίσθωσης. Την 
ημερομηνία αυτή: 

1. η μίσθωση κατατάσσεται, είτε ως λειτουργική, είτε ως χρηματοδοτική, και 
2. στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθορίζονται τα ποσά που θα 

αναγνωριστούν στην έναρξη της μισθωτικής περιόδου. 
 
Έναρξη της μισθωτικής περιόδου είναι η ημερομηνία από την οποία ο μισθωτής δικαιούται 
να ασκήσει το δικαίωμά του για τη χρήση του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. Είναι η 
ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης της μίσθωσης (δηλαδή η αναγνώριση των 
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων ή των δαπανών που προκύπτουν 
από τη μίσθωση, όπως αρμόζει). 
 
Ενδεχόμενο μίσθωμα είναι το μέρος του μισθώματος που δεν έχει καθοριστεί σε 
συγκεκριμένο ποσό, αλλά που βασίζεται στο μελλοντικό ποσό ενός συντελεστή που αλλάζει 
με κριτήρια διαφορετικά από την απλή παρέλευση του χρόνου (π.χ. ποσοστό επί των 
μελλοντικών πωλήσεων, πλήθος μελλοντικών χρησιμοποιήσεων, μελλοντικοί δείκτες τιμών, 
επιτόκια που θα ισχύουν μελλοντικά). 
 
Ενεργός αγορά είναι μία αγορά όπου όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις συντρέχουν:  

1. τα στοιχεία που είναι αντικείμενο εμπορίου μέσα στην αγορά είναι ομοιογενή 
2. πρόθυμοι αγοραστές και πωλητές μπορεί κανονικά να βρεθούν οποιαδήποτε στιγμή, 

και  
3. οι τιμές είναι διαθέσιμες στο κοινό. 

 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις είναι τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που: 

1. κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση 
σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς, και 

2. αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο από μία λογιστική περίοδο. 
 

Έξοδο φόρου (έσοδο φόρου): είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαμβάνεται στον 
προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημίας της περιόδου και αφορά τον τρέχοντα και τον 
αναβαλλόμενο φόρο. Το έξοδο φόρου (έσοδο φόρου) περιλαμβάνει το τρέχον έξοδο φόρου 
(τρέχον έσοδο φόρου) και το αναβαλλόμενο έξοδο φόρου (αναβαλλόμενο έσοδο φόρου). 
 
Επένδυση σε ακίνητα είναι ακίνητα (γήπεδα ή κτίρια ή μέρη κτιρίων ή αμφότερα) που  
κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή από το μισθωτή με χρηματοδοτική μίσθωση) για να  
κερδίζονται μισθώματα ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων ή για αμφότερα μάλλον παρά 
για: 
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1. χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς, 
ή 

2. πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 
 
Έσοδο είναι η μικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονομικών οφελών, στη διάρκεια της περιόδου, 
που προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, όταν αυτές οι εισροές 
έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνη που σχετίζεται με 
εισφορά των συμμετεχόντων στα ίδια κεφάλαια. 
 
Εταιρικά περιουσιακά στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, τα οποία 
συμβάλλουν στις μελλοντικές ταμιακές ροές τόσο, της υπό εξέταση μονάδας όσο και άλλων 
μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών. 
 
Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να 
ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέληση τους και με πλήρη γνώση των 
συνθηκών. 
 
Εύλογη αξία απομειωμένη κατά το κόστος της πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να 
ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμιακών 
ροών, σε μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη 
θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς.  
 
Ζημία απομείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 
 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα είναι ακίνητα που κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή από το 
μισθωτή με χρηματοδοτική μίσθωση) για χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς. 
 
Καθαρή επένδυση στη μίσθωση είναι η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση, 
προεξοφλούμενη με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. 
 
Κόστη πώλησης ή διάθεσης: τα διαφορικά κόστη που είναι καταλογιστέα άμεσα στην 
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου (ή ομάδας διάθεσης), μη συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών εξόδων και του κόστους φόρου εισοδήματος. 
 
Κόστος είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα ή η εύλογη αξία 
άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο, 
προσδιοριζόμενη κατά το χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του στοιχείου. 
 
Κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο: περιουσιακό στοιχείο που πληροί οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

1. αναμένεται να ρευστοποιηθεί ή προορίζεται για πώληση ή ανάλωση, κατά τη συνήθη 
πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της οντότητας 
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2. κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς 
3. αναμένεται να διακανονιστεί μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του 

ισολογισμού, ή 
4. συνιστά μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα εκτός αν υπάρχει περιορισμός ανταλλαγής ή 

χρήσης του για το διακανονισμό υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την 
ημερομηνία τους ισολογισμού. 

 
Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στον 
ισολογισμό, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευμένων αποσβέσεων και σωρευμένων 
ζημιών απομείωσης. 
 
Λογιστικό αποτέλεσμα: είναι το καθαρό κέρδος ή ζημία μιας περιόδου, πριν από την 
αφαίρεση του εξόδου του φόρου. 
 
Μη ακυρώσιμη μίσθωση είναι μία μίσθωση που μπορεί να ακυρωθεί μόνον: 

1. με την επέλευση κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος 
2. με την έγκριση του εκμισθωτή 
3. εφόσον ο μισθωτής συνάψει μια νέα μίσθωση για το ίδιο ή ισοδύναμο περιουσιακό 

στοιχείο με τον ίδιο εκμισθωτή, ή 
4. με την πληρωμή από το μισθωτή ενός πρόσθετου ποσού το ύψος του οποίου 

εξασφαλίζει ότι η συνέχιση της μίσθωσης είναι σχεδόν βέβαιη, κατά την έναρξη της 
μισθωτικής σχέσης. 

 
Μη δεδουλευμένο χρηματοοικονομικό έσοδο είναι η διαφορά μεταξύ: 

1. της ακαθάριστης επένδυσης στη μίσθωση, και 
2. της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση. 

 
Μη εγγυημένη υπολειμματική αξία είναι το μέρος της υπολειμματικής αξίας του 
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου, η ρευστοποίηση του οποίου δεν είναι εξασφαλισμένη ή 
είναι εγγυημένη μόνον από έναν τρίτο συνδεδεμένο με τον εκμισθωτή. 
 
Μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο: ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν ανταποκρίνεται 
στον καθορισμό ενός κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου. 
 
Μίσθωση είναι μία συμφωνία βάσει της οποίας ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στο μισθωτή το 
δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία συμφωνημένη χρονική περίοδο με 
αντάλλαγμα μία πληρωμή ή μία σειρά πληρωμών. 
 
Μισθωτική περίοδος είναι η αμετάκλητη χρονική περίοδος για την οποία ο μισθωτής έχει 
συμβληθεί να μισθώσει το περιουσιακό στοιχείο, καθώς και κάθε επιπλέον χρονική περίοδο 
για την οποία ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη μίσθωση του περιουσιακού 
στοιχείου, με ή χωρίς αύξηση του μισθώματος, εφόσον είναι μάλλον βέβαιο κατά την έναρξη 
της μισθωτικής σχέσης, ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό. 
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Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές 

Μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών: η μικρότερη αναγνωρίσιμη ομάδα περιουσιακών 
στοιχείων που δημιουργεί ταμιακές εισροές οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από 
τις ταμιακές εισροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων περιουσιακών στοιχείων 
 
Οικονομική ζωή είναι είτε: 

1. η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να είναι 
οικονομικά χρησιμοποιήσιμο από έναν ή περισσότερους χρήστες, ή 

2. o αριθμός των μονάδων παραγωγής ή όμοιων μονάδων, τις οποίες ένας ή 
περισσότεροι χρήστες αναμένουν να λάβουν από το περιουσιακό στοιχείο. 

 
Ομάδα διάθεσης: μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων προς διάθεση, μέσω πώλησης ή με 
άλλον τρόπο, μαζί ως ομάδα στα πλαίσια μιας μοναδικής συναλλαγής και οι υποχρεώσεις που 
σχετίζονται  άμεσα με εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβαστούν στα πλαίσια 
της συναλλαγής. Η ομάδα περιλαμβάνει την υπεραξία που αποκτήθηκε σε μία συνένωση 
επιχειρήσεων, αν η ομάδα είναι μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών, στην οποία έχει 
επιμεριστεί υπεραξία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 80-87 του ΔΛΠ 36: 
Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (όπως αναθεωρήθηκε το 2004) ή επειδή είναι 
εκμετάλλευση μιας τέτοιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών. 
 
Προσωρινές διαφορές: είναι οι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισμό και της φορολογικής βάσης του. Οι προσωρινές 
διαφορές μπορεί να είναι: 

1. είτε φορολογητέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα 
καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου 
κέρδους (φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται 

2. είτε εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα 
καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου 
κέρδους (φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται (εξοφλείται). 

 
Συστατικό μέρος μιας οντότητας: λειτουργίες και ταμιακές ροές που διακρίνονται σαφώς, 
από λειτουργικής άποψης και για σκοπούς Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, από τα 
υπόλοιπα μέρη που συνθέτουν την οντότητα 
 
Τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο κατά την 
έναρξη της μίσθωσης εξισώνει τη συνολική παρούσα αξία: 

1. της ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων, και 
2. της μη εγγυημένης υπολειμματικής αξίας με: 

i. την εύλογη αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου, και 
ii. κάθε αρχικού άμεσου κόστους του εκμισθωτή. 

 
Τρέχων φόρος: είναι το ποσό των πληρωτέων (επιστρεπτέων) φόρων εισοδήματος που 
αφορά στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία) μιας περιόδου. 
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Παραρτήματα 

 
Υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η εκτιμώμενη αξία που η οντότητα 
εκτιμά ότι θα λάμβανε από την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαίρεση του 
κόστους εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και την κατάσταση 
που θα αναμενόταν κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
 
Φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης: είναι το ποσό που αποδίδεται 
σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς. 
 
Φορολογητέο εισόδημα (φορολογική ζημία): είναι το ποσό του κέρδους (ή ζημίας) μιας 
περιόδου, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές 
αρχές, επί του οποίου είναι πληρωτέοι (επιστρεπτέοι) οι φόροι εισοδήματος. 
 
Χρηματοδοτική μίσθωση χαρακτηρίζεται η μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο 
τίτλος (ιδιοκτησίας) μπορεί τελικά, είτε να μεταβιβαστεί, είτε όχι. Λειτουργική μίσθωση είναι 
μία μίσθωση που δεν είναι χρηματοδοτική. 
 
Ωφέλιμη ζωή είναι:

1. η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να είναι 
διαθέσιμο για χρήση από την οντότητα, ή 

2. το πλήθος των παραγωγικών ή όμοιων μονάδων που η οντότητα ανέμενε να 
αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο. 

 
Ωφέλιμη ζωή (σε περιπτώσεις μίσθωσης πάγιων στοιχείων) είναι η εκτιμώμενη απομένουσα 
χρονική περίοδος, από την έναρξη της μίσθωσης και χωρίς περιορισμό από την μισθωτική 
περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας τα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα στο 
περιουσιακό στοιχείο αναμένονται να αναλωθούν από την οντότητα. 
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