
. 

 Σελίδα 1   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                              
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.                                       
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                               
Πληροφορίες: Α. Βλασίδου                                      
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27    
Ταχ. Κώδικας: 101 83  ΑΘΗΝΑ              
Τηλέφωνο: 2131364807                         
FAX: 213-1364813    
 
 
 

          Αθήνα  13  Ιουλίου  2016 
 
                  

Α.Π. : 19828 
 

ΠΡΟΣ: Αποκ/νες ∆ιοικήσεις του Κράτους 
         ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης 
         & ειδικά για την Αποκ/νη ∆ιοίκηση  
         Αιγαίου 
         ∆/νση Εσωτερικών  

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) διατηρητέων κτισµάτων. 
ΣΧΕΤ.:  1. Το υπ΄ αριθµ.  38/12-5-2016 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών  
                   ∆ιατηρητέων Κτηρίων και Μνηµείων.                  
               2. Το υπ΄ αριθµ. 6572/1-4-2015 έγγραφό µας, προς το ∆ήµο Θεσσαλονίκης.   
               3. Τα υπ΄ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ∆ΑΜΤΕ/320252/35704/9-12-2014 και  
                   ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ∆ΑΜΤΕ/156752/17859/19-6-2014 έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισµού  
                   και Αθλητισµού.  
               4. Το υπ΄ αριθµ. 47159/27-11-2013 έγγραφό µας. 
   
     

     Με αφορµή ερωτήµατα που υπεβλήθηκαν στο Υπουργείο µας από ∆ήµους, αναφορικά µε το 

αντικείµενο του θέµατος, σας ενηµερώνουµε επί των κατωτέρω:  

     Από τα διαλαµβανόµενα στο ανωτέρω αριθ.3. σχετικό έγγραφο του αρµόδιου Υπουργείου 

Πολιτισµού και Αθλητισµού καθώς και του εν συνεχεία αυτού διευκρινιστικού που περιήλθαν στην 

υπηρεσία µας, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, 

προκύπτει, ότι τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ως 

(ιστορικά διατηρητέα) Μνηµεία απαλλάσσονται από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).  

     Σηµειώνεται ότι η διαδικασία κηρύξεως κτιρίων ως διατηρητέων µε απόφαση του αρµόδιου 

Υπουργού, κατά το άρθρο 4 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Γ.Ο.Κ.), όπως ισχύει, είναι 

διακεκριµένη αυτής του χαρακτηρισµού ενός κτιρίου ως διατηρητέου µνηµείου, καθότι στηρίζεται 

σε άλλα κριτήρια (Σ.τ.Ε. 4508/2009 κ.ά).    
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     Παρακαλούµε, όπως µεριµνήσετε για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω στους δήµους της χωρικής 

σας αρµοδιότητας, για ανάλογη εφαρµογή τους.  

     Το παρόν έγγραφο µπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, στη διαδροµή: Υπουργείο / ΄Εγγραφα.    

 

                                                                                        Ο Προϊστάµενος της Γεν. ∆ιεύθυνσης 

 
                              

                                                                            Κ. Θεοδωρόπουλος 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών  
∆ιατηρητέων Κτηρίων και Μνηµείων 
Γεροστάθη 18 και Κοτυαίου 
Τ.Κ. 11521 – Αθήνα  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού 
    (επί Α.Π. 3899/9-6-16 σχετικού) 
2. κ. Προϊστάµενο της Γεν. ∆/νσης     
3. ∆/νση Ηλ/νικής ∆ιακ/σης 
    (µε την παράκληση να αναρτήσει το παρόν έγγραφο στον  
      ιστότοπο  του Υπουργείου, στη διαδροµή: Υπουργείο / Έγγραφα)                                                                               
4. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. 
    Τµήµα Εσόδων 
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