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Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι-

ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι-

ατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881

Άρθρο 1

Με τον παρόντα νόμο εναρμονίζεται η ελληνική νο-
μοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του 
Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 146 της 3.6.2016) 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 
της 11.3.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 
2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 
(ΕΕ L 359 της 16.12.2014) και (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβου-
λίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ L 332 της 18.12.2015), 
όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η αρχική
Οδηγία 2011/16/ΕΕ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική
νομοθεσία με τα άρθρα 1 έως 25 του ν. 4170/2013
(Α΄ 163) και οι τροποποιητικές αυτής Οδηγίες 2014/107/ΕΕ
 και (ΕΕ) 2015/2376, με τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 4378/2016 
(Α΄ 55) και με τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80), 
αντίστοιχα.

Άρθρο 2

(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4378/
2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4474/ 2017, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. «αυτόματη ανταλλαγή»:
α) για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συ-
στηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος - μέλος, χωρίς 
προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών 
ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα. 

Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 9, ως διαθέσιμες πληροφορίες νοούνται 
οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κρά-
τους - μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες 
μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες 
συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω 
κράτους - μέλους·

β) για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 9, η συστηματική κοινοποίηση προκα-
θορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κα-
τοίκους άλλων κρατών - μελών στο οικείο κράτος - μέλος 
φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και 
ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα·

γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των διατάξε-
ων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συστηματική 
κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών που προ-
βλέπεται στις περιπτώσεις α΄και β΄.

Στο πλαίσιο της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9, της παραγράφου 5 του άρθρου 9, της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 21 και των παραγράφων 2 και 
3 του άρθρου 24, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία 
αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντί-
στοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα 
Ι. Στο πλαίσιο του άρθρου 9ΑΑ και του Παραρτήματος 
ΙΙΙ, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την 
έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς 
που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.».

Άρθρο 3

(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Μετά το άρθρο 9Α του ν. 4170/2013, που προστέθη-
κε με το άρθρο 3 του ν. 4474/2017, προστίθεται άρθρο 
9ΑΑ, ως εξής:

«Άρθρο 9ΑΑ
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρε-
ωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 
όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα

1. Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου Πολυεθνι-
κής Επιχείρησης (Ομίλου ΠΕ) που έχει τη φορολογική της 
κατοικία στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη Αναφέρου-
σα Οντότητα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Τμήμα ΙΙ, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 67

Τροποποίηση του άρθρου 39α

του Κώδικα Φ.Π.Α.

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000
(Α΄ 248), προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε 
άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών 
που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε 
αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκρι-
μένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιού-
νται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για 
παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον 
αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός 
έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υπο-
κείμενος που παραδίδει τα αγαθά του προηγούμενου 
εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών 
που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο 
στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται 
να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος 
για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».

Οι υποκείμενοι στο φόρο που παραδίδουν ή αγορά-
ζουν τα αγαθά της παρούσας παραγράφου, υποχρεού-
νται σε αναφορά στοιχείων για τις εν λόγω παραδόσεις 
ή αγορές.

6. Με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.».

Άρθρο 68

Ρυθμίσεις για την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2636/
1998 (Α΄ 198), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η εταιρεία ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και εκ-
μετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηματικών 
μονάδων του Ε.Ο.Τ., δικαιούμενη να ενεργεί κάθε πράξη 
διαχειρίσεως και διαθέσεως για δικό της λογαριασμό και 
στο όνομά της, εξαιρούμενων των κοινόχρηστων εκτός 
συναλλαγής τμημάτων ζωνών αιγιαλού και παραλίας 
των ακινήτων που χαρακτηρίσθηκαν ή χαρακτηρίζονται 
εφεξής ως «Τουριστικά Δημόσια Κτήματα». Η διοίκηση 
και διαχείριση των ανωτέρω κτημάτων ασκείται από τη 
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργεί-
ου Οικονομικών. Υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης ή 
παραχώρησης εν γένει διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη 
λήξη τους, του δικαιώματος ανανέωσης περιερχομένου 
εφεξής στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείου Οικονομικών, το δε μίσθωμα ή αντάλλαγμα 
που προβλέπεται σε αυτές εισπράττεται από την ΕΤ.Α.Δ. 
Α.Ε. μέχρι την περιέλευση αυτών στη Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Περιουσίας.».

2. Στη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας Ακινήτων Δη-
μοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.») κατά τρίτων δύνανται να εισπράττονται 
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και αποτελούν έσοδα αυτής.».

Άρθρο 69

Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8

του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81)

Στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004, προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώ-
της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, 
τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτη-
τών τους, οι τελευταίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας 
Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής 
του οχήματος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για 
καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004, 
γεγονός που βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αι-
τούντος και κάθε άλλο διαθέσιμο αποδεικτικό έγγραφο.

6.1. Εφόσον για τα έτη που έπονται της δηλωθείσας 
ημερομηνίας διάλυσης, αχρήστευσης ή καταστροφής 
του οχήματος, έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας, 
αυτά δεν επιστρέφονται.

6.2. Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε 
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερει-
ών της Χώρας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον 
οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου 
κατά τα ανωτέρω. Με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση 
παραδίδονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω-
νιών της Περιφέρειας η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατι-
κές πινακίδες του αυτοκινήτου, εφόσον βρίσκονται στην 
κατοχή του αιτούντος τη διαγραφή. Αίτηση διαγραφής 
κατά τα ανωτέρω δύναται να υποβληθεί και από κληρο-
νόμους, μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς, για 
κληρονομηθέντα αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί για 
καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004.

6.3. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με 
ημερομηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσημο δημόσιο 
έγγραφο που συνυποβάλλεται με την υπεύθυνη δήλωση, 
αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευ-
ση πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Στην 
περίπτωση αυτή ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η 
ημερομηνία που προκύπτει από το έγγραφο.

6.4. Για την κατάθεση της αίτησης και τη διεκπεραίωση 
της διαδικασίας οριστικής διαγραφής των ανωτέρω οχη-
μάτων, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος διαγραφής 
ύψους είκοσι (20) ευρώ.

6.5. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος 
που βασίστηκε αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επι-
βάλλεται, πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί 
ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δη-
μοσίου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Πέραν 
των ανωτέρω κυρώσεων, το όχημα κατάσχεται και πε-
ριέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και στη συνέ-
χεια παραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου 
Υλικού για το Νομό Αττικής ή στο αρμόδιο Τελωνείο για 
τους υπόλοιπους νομούς.

6.6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, αρμόδιου 
για θέματα του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα αρμόδια 
όργανα και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του 
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διοικητικού προστίμου υπέρ του Δημοσίου, η διαδικα-
σία ακινητοποίησης, κατάσχεσης και παράδοσης του 
οχήματος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού 
ή στο αρμόδιο Τελωνείο, κατά περίπτωση, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.».

Άρθρο 70

Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στους

Δήμους Πωγωνίου και Μακρακώμης

στο Υπουργείο Εσωτερικών και

στο Υπουργείο Υγείας

1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Πω-
γωνίου του Νομού Ιωαννίνων η κυριότητα του δημόσιου 
ακινήτου με ΑΒΚ 422 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με τα συστατικά και τα 
παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημ-
μένο, στο Παράρτημα VIII του παρόντος, τοπογραφικό 
διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

2. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο 
Μακρακώμης του Νομού Φθιώτιδας η κυριότητα του 
δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 2057 του Γενικού Βιβλίου 
Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Πε-
ριουσίας Φθιώτιδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό 
εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα IX του πα-
ρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μα-
κρακώμης.

3. Τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων δήμων απο-
φασίζουν την καταχώριση στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή 
υποθηκοφυλακείο της αποδοχής της παραχώρησης των 
ακινήτων. Το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο οποίο περιγράφεται το μεταβιβασθέν 
ακίνητο και το δικαίωμά του επ’ αυτού, καθώς και όλα 
τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας 
στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της 
μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο 
ή υποθηκοφυλακείο.

4. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο 
Εσωτερικών η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 
2054 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς 
Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας με τα συστατικά και τα παραρτή-
ματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο 
Παράρτημα X του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, 
για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυ-
νομικού Τμήματος Αμφίκλειας - Ελάτειας. Η απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία περιγράφεται 
το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο της παρούσας 
παραγράφου, το δικαίωμα και όλα τα άλλα απαιτούμενα 
εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον 
τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου 
στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

5. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο 
Εσωτερικών η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 

117 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς 
Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Βοιωτίας της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας, με τα συστατικά και τα παραρτή-
ματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο 
Παράρτημα XI του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, 
για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνο-
μικού Σταθμού Αράχωβας. Η απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, στην οποία περιγράφεται το μεταβιβασθέν 
περιουσιακό στοιχείο της παρούσας παραγράφου, το 
δικαίωμα και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύου-
σας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την 
καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο 
κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

6. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, κατά πλήρη 
κυριότητα, προς το Υπουργείο Υγείας, το ανήκον στο 
Δημόσιο ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου επί του δημόσιου 
ακινήτου με ΑΒΚ 3035 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, με όλα τα συστα-
τικά και παραρτήματά του, που βρίσκεται στην περιο-
χή του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Χαλκίδος 15-17, 
εμβαδού 2.232 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο από Αυγού-
στου 1968 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τα 
στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α νομίμως θεωρημένου (Παράρτημα 
XII), αποκλειστικά για τη στέγαση Δομής Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (Κ.Υ. Αστικού Τύπου) της 1ης ΥΠΕ Αττι-
κής. Ο Υπουργός Υγείας αποφασίζει την καταχώριση της 
αποδοχής της παραχώρησης του ακινήτου στο αρμόδιο 
κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. Το απόσπασμα της 
ως άνω απόφασης, στο οποίο περιγράφονται το μετα-
βιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμα επ’ αυτού, καθώς και 
όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας 
στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της 
μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο 
ή υποθηκοφυλακείο.

7. Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του 
παρόντος άρθρου αίρεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και 
εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματο-
λόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιμοποιηθούν εντός 
πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους 
σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκαν.

8. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής 
στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντί-
στοιχα, αίρεται η παραχώρηση της κυριότητας, ιδίως για 
καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του 
σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμε-
νης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για 
σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 71

Σύσταση Διαρκούς Επιτροπής με την

ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την

αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών

ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης

Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων»

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Διαρκής 
Επιτροπή με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για 
την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και 
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