
Αριθμ. Γ17α/03/8/ΦΝ460/12 (ΦΔΚ 56 Β/25-1-2012) : Καθοριζμός ηιμών 

μονάδος επιθανείας οικοδομικών έργων. 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 λ. 3919/2011 2011 «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο 
ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνινγήησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ πξόζβαζε θαη ηελ άζθεζε 

επαγγεικάησλ» (ΦΔΘ 32/Α/2011). 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ξ.Γ/ηνο 63/2005 «Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΘ Α΄ 98) θαη ην γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα 
απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 696/1974 «πεξί ακνηβώλ Κεραληθώλ δηα ζύληαμηλ κειεηώλ θιπ.» 

(ΦΔΘ Α΄ 301), όπσο ηζρύεη. 

4. Ρελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 189/2009 «Θαζνξηζκόο θαη Αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ 

ησλ πνπξγείσλ» (Α΄ 221), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 24/2010 (ΦΔΘ Α΄ 56). 

5.  Ρν 110/2011 ΞΓ (Α΄ 243) «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξσλ ηεο Θπβέξλεζεο, πνπξγώλ, 
Αλαπιεξσηώλ πνπξγώλ θαη θππνπξγώλ». 

6. Ρν άξζξν 1 ηεο ππ’αξηζ. 2876/7-10-2009 απόθαζεο ηνπ Ξξσζππνπξγνύ «Αιιαγή ηίηινπ 

πνπξγείσλ» (Β΄ 2234). 

7. Ρo αξ. πξση. 21205/13.10.2011 έγγξαθν ηνπ Ρερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΡΔΔ). 

8.  Ρηο ηερληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο 

αληηθεηκεληθνύ 

θαη αμηόπηζηνπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ηηκώλ κνλάδνο επηθαλείαο ησλ νηθνδνκηθώλ 
έξγσλ. 

9. Ρνπο πίλαθεο ηηκώλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ γηα ηνλ αληηθεηκεληθό πξνζδηνξηζκό ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ όπσο ηζρύνπλ (άξζξν 41 Λ. 1249/82, όπσο ηζρύεη) θαζώο θαη ηνπο 

πίλαθεο πξνζδηνξηζκνύ κέζεο ηηκήο δώλεο αλά Ξεξηθέξεηα ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ, 
απνθαζίδνπκε: 

 
Άρθρο 1 

Θαζνξίδνληαη νη ηηκέο κνλάδνο επηθαλείαο (Κ2) ησλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ ζε θάζε Ξεξηθέξεηα 

σο εμήο: 

1.  Νξίδεηαη Ρηκή Αθεηεξίαο (ΡΑ) ε κέζε Ρηκή Εώλεο (κΡΕ) πνπ ηζρύεη ζε θάζε Ξεξηθέξεηα, 

όπσο απηή πξνθύπηεη από ηνπο πίλαθεο κέζεο Ρηκήο Εώλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 
ειάρηζηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο ησλ νηθνδνκώλ. 

2.  Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ηεο κνλάδνο επηθαλείαο (Κ2) ησλ θαηνηθηώλ ε εληαία ηηκή 

αθεηεξίαο πνπ ηζρύεη γηα όιε ηε ρώξα ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνπο πην 
θάησ ζπληειεζηέο επηξξνήο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο. 

Ππληειεζηέο επηθαλείαο 

Ν ζπληειεζηήο επηξξνήο ηεο επηθαλείαο ησλ θαηνηθηώλ είλαη: 

α1 Δπηθάλεηα ≤ 40Κ2 :1,05 

α2 40Κ2 < « ≤ 150Κ2 :1,00 



α3 150Κ2 < « ≤ 200Κ2 :1,05 

α4 200Κ2 < « ≤ 300Κ2 :1,10 

α5 300Κ2 < « :1,15 

Γηα θηήξηα απνθιεηζηηθά κίαο ή ην πνιύ δύν θαηνηθηώλ ή πξνζζήθεο κηαο αλεμάξηεηεο 
θαηνηθίαο ζε απηά κε επηθάλεηα θάζε κηαο απ’ απηέο κηθξόηεξε από 120 Κ2 ν ζπληειεζηήο 

επηξξνήο επηθαλείαο είλαη 0,60. 

Ν ζπληειεζηήο 0,50 ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ γηα ηνπο ππόγεηνπο βνεζεηηθνύο 

ρώξνπο ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο ππισηήο θαη ηνπο εκηππαίζξηνπο ρώξνπο εθαξκόδεηαη ζηηο 
πεξηπηώζεηο απηέο επί ηεο ηηκήο κνλάδνο ησλ θαηνηθηώλ. 

Πηηο πεξηπηώζεηο θηεξίσλ κε πεξηζζόηεξεο από κία θαηνηθίεο γηα ηηο νπνίεο ηζρύνπλ 

δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο επηξξνήο επηθαλείαο, γηα ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαηαθόξπθεο 
θαη νξηδόληηαο θπθινθνξίαο εθαξκόδεηαη ζηελ ηηκή αθεηεξίαο ν κέζνο όξνο ησλ ζπληειεζηώλ 

επηθαλείαο ησλ θαηνηθηώλ ηνπ θηεξίνπ. 

3. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηηκώλ κνλάδνο επηθαλείαο (Κ2) θαηαζηεκάησλ εθαξκόδνληαη ζηηο 

ηηκέο αθεηεξίαο ν ζπληειεζηήο επηξξνήο θαηαζηεκάησλ: 0,75. 

4.  Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο κνλάδνο επηθαλείαο (Κ2) Γξαθείσλ εθαξκόδνληαη ζηηο ηηκέο 
αθεηεξίαο ν ζπληειεζηήο επηξξνήο Γξαθείσλ: 0,90. 

5. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο κνλάδνο επηθαλείαο (Κ 2) ησλ παξαθάησ νηθνδνκηθώλ έξγσλ 

εθαξκόδνληαη ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο σο εμήο: 

Α/Α ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ ΔΟΓΑ ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ 

1. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΑΑ ΡΑΜΖΠ 1,30 

2. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ - ΘΙΗΛΗΘΔΠ 1,30 

3. ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ Α΄ ΡΑΜΖΠ 1,25 

4. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ Α΄ ΡΑΜΖΠ 1,15 

5. ΘΔΑΡΟΑ - ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝΗ 1,15 

6. ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ 1,15 

7. ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ Β΄ ΡΑΜΖΠ 1,15 

8. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ Β΄ ΡΑΜΖΠ 1,05 

9. ΜΔΛΥΛΔΠ Α΄ ΡΑΜΖΠ 1,05 

10. ΚΝΡΔΙ Α΄ ΡΑΜΖΠ 1,05 

11. ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ Γ΄ ΡΑΜΖΠ 1,05 

12. ΔΘΞΑΗΓΔΡΖΟΗΑ 1,05 

13. ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΑ 1,00 



14. ΜΔΛΥΛΔΠ Β΄ ΡΑΜΖΠ 1,00 

15. ΚΝΡΔΙ Β΄ ΡΑΜΖΠ 1,00 

16. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ Γ΄ ΘΑΗ Γ΄ ΡΑΜΖΠ 1,00 

17. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΟΑΓΗΝΡΖΙΔΝΞΡΗΘΥΛ ΠΡΑΘΚΥΛ 1,00 

18. ΘΔΛΡΟΑ ΑΛΑΤΣΖΠ ΘΑΗ ΔΠΡΗΑΠΔΥΠ 0,90 

19. ΘΝΗΛΥΦΔΙΖ ΗΓΟΚΑΡΑ - ΓΖΚΝΠΗΑ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΑ 
ΘΡΖΟΗΑ-ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ -ΑΗΘΝΠΔΠ ΓΗΑΙΔΜΔΥΛ 

0,90 

20. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΑ - ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΑ ΘΡΖΟΗΑ 0,65 

21. ΠΛΔΟΓΔΗΑ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ-ΑΟΡΝΞΝΗΗΑ-ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ 
ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΗΘΖΠ 

0,60 

22. ΓΔΥΟΓΝΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ -ΘΡΖΟΗΑ 
ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΥΛ 

0,35 

23. ΞΟΑΡΖΟΗΑ ΒΔΛΕΗΛΖΠ -ΞΙΛΡΖΟΗΑ -ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΑ 0,50 

24. ΘΙΔΗΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 0,50 

25. ΞΝΓΔΗΝΗ ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ ΘΑΘΔ ΘΡΖΟΗΝ 0,50 

26. ΔΙΔΘΔΟΝΗ ΣΥΟΝΗ ΞΙΥΡΖΠ ΘΑΗ ΖΚΗΞΑΗΘΟΗΝΗ ΣΥΟΝΗ 0,50 

27. ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΡΔΓΖΠ 0,20 

28. ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΑΞΝΘΖΘΔΠ 0,20 

29. ΞΝΠΡΔΓΑ 0,20 

30. ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΗΠ 0,10 

6. Γηα θάζε θηήξην, εγθαηάζηαζε ή εξγαζία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε απηή 
ζπληάζζεηαη αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο κε ηηκέο Αλαιπηηθνύ Ρηκνινγίνπ. 

7. Αλαιπηηθνί πξνϋπνινγηζκνί γίλνληαη δεθηνί γηα νπνηνδήπνηε έξγν εθόζνλ έρεη ζπληαρζεί 

πιήξεο πξνκέηξεζε θαη έρνπλ εθαξκνζζεί νη ηηκέο ηνπ Αλαιπηηθνύ Ρηκνινγίνπ. 

8. Πηηο πεξηπηώζεηο θηεξίσλ κε πεξηζζόηεξεο από κία θαηνηθίεο ή κε πεξηζζόηεξεο από κία 

ρξήζεηο, ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ θηεξίνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηεο επηθαλείαο 
θάζε ρώξνπ (δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, εκηππαίζξηνο ρώξνο, ππόγεην θ.ι.π.) επί ηελ αληίζηνηρε 

ηηκή κνλάδνο επηθαλείαο. 

9.  Ρα πνζνζηά κε ηα νπνία θαζνξίδεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ εηδηθώλ εξγαζηώλ, γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ηεο ακνηβήο ησλ κεραληθώλ νξίδνληαη σο εμήο: 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΞΝΠΝΠΡΝ 

1. ΦΔΟΝΠΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖ 30% 



2. ΘΔΟΚΝΚΝΛΥΠΖ 5% 

3. ΞΑΘΖΡΗΘΖ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 2% 

4. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

•  Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ ξεπκάησλ 

•  Δγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο 

•  Δγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο 

•  Δγθαηαζηάζεηο ζεξκάλζεσο 

•  Δγθαηάζηαζε αλπςσηηθώλ ζπζηεκάησλ 

•  Δγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνύ 

•  Δγθαηάζηαζε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο 

•  Δγθαηάζηαζε ηδησηηθνύ ππνζηαζκνύ 

•  Δγθαηάζηαζε θαύζηκνπ αεξίνπ 

•  Θαηαλνκή δαπαλώλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή κειέηεο ζέξκαλζεο (όηαλ δελ 

ππάξρεη κειέηε ζέξκαλζεο) 

  

6% 

3% 

3% 

7% 

4% 

12% 

4% 

2% 

4% 

3% 

10.  Ρα αλσηέξσ πνζνζηά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνινγίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε δαπάλε ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ θηεξίνπ πνπ εμππεξεηνύλ νη εγθαηαζηάζεηο. 

11. Νη ηηκέο αθεηεξίαο γηα θάζε Ξεξηθέξεηα ηεο ρώξαο αλαθνηλώλνληαη ηνλ Ηαλνπάξην θάζε 
ρξόλνπ θαη ηζρύνπλ γηα έλα ρξόλν από ηελ εκεξνκελία αλαθνηλώζεσο ηνπο. Ζ αλαθνίλσζε 

γίλεηαη κε πξάμε ηνπ πνπξγνύ πνδνκώλ, Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ πνπ εθδίδεηαη κεηά από 
γλώκε ηνπ ΡΔΔ θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΓΓΓΔ) θαη ηνπ ΡΔΔ θαη δεκνζηεύεηαη ζην Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηνπ ΡΔΔ. 

 
 Άρθρο 2 

Νη κειέηεο πνπ ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε γηα ηελ έθδνζε αδεηώλ δόκεζεο ζπληάζζνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 696/1974 (ΦΔΘ. 
301Α) ζε ζπλδπαζκό κε απηέο ηνπ Ξ.Γ. 3.9.1983 (ΦΔΘ. 394Γ/8.9.1983), όπσο θάζε θνξά 

ηζρύνπλ. 

 
Άρθρο 3 

1. Αλαθνηλώλεηαη όηη νη Ρηκέο Αθεηεξίαο γηα ην δηάζηεκα από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο κέρξη 31.1.2013, είλαη νη αθόινπζεο θαηά Ξεξηθέξεηα: 

Α/Α ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΚΔΠΖ ΡΗΚΖ 

ΕΥΛΖΠ 

1 ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 872,75 € 

2 ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 1.039,32 € 



3 ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ-ΘΟΑΘΖΠ 497,96 € 

4 ΖΞΔΗΟΝ 726,98 € 

5 ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 772,80 € 

6 ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑΠ 1367,07 € 

7 ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 842,62 € 

8 ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 739,71 € 

9 ΑΡΡΗΘΖΠ 1.372,67 € 

10 ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 780,04 € 

11 ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 999,48 € 

12 ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 1.068,76 € 

13 ΘΟΖΡΖΠ 737,65 € 

  

 
Άρθρο 4 

1. Γηα ηε ζύληαμε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ νη ζπληειεζηέο ηνπ 
άξζξνπ 1 (παξάγξαθνη 2, 3, 4 θαη 5) εθαξκόδνληαη επί ηηκήο αθεηεξίαο εληαίαο ζε όιε ηε 

ρώξα πνπ πξνθύπηεη από ηνλ αξηζκεηηθό κέζν όξν ησλ ηηκώλ αθεηεξίαο αλά Ξεξηθέξεηα πνπ 
αλαθνηλώλνληαη θάζε ρξόλν πνιιαπιαζηαδόκελν επί ζπληειεζηή Φ θαη ζηξνγγπινπνηνύκελν 

ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηε κνλάδα. 

2. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Φ νξίδεηαη 0,825 

3. Θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο απόθαζεο απηήο (από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζή ηεο έσο 

31.1.2013) ε Eληαία Tηκή Aθεηεξίαο (ΔΡΑ) γηα όιε ηε ρώξα αλαθνηλώλεηαη όηη είλαη: 

ΔΡΑ = Π (ΡΑ)/ 13 x Φ = 909,06 x 0,825 = 750 επξώ. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ, θξαηήζεσλ θαη ινηπώλ δηθαησκάησλ πνπ ππνινγίδνληαη επί 
ησλ ακνηβώλ Κεραληθώλ ε ΔΡΑ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ζπληειεζηή 0,15 

Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ, θξαηήζεσλ θαη ινηπώλ δηθαησκάησλ πνπ ππνινγίδνληαη επί 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ έξγσλ ε ΔΡΑ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ζπληειεζηή 0,06. 

Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

  

Αζήλα, 23 Ηαλνπαξίνπ 2012 

 


