
πεδία ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΘΩΣΩΝ 

Α.Φ.Μ     
Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του εκμιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ εκμιςκωτι 
πατάμε το ςθμάδι με τον πράςινο ςταυρό δεξιά από τα «ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΘΩΣΩΝ» και ανοίγει νζα γραμμι.  

ΠΟΟΣΟ   
Καταχωροφμε το ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ επί του ακίνθτου που μιςκϊνεται. ε περίπτωςθ περιςςοτζρων εκμιςκωτϊν, πρζπει το άκροιςμα των 
επιμζρουσ ποςοςτϊν να είναι 100%. ε περίπτωςθ δεκαδικϊν αρικμϊν (πχ ποςοςτό ιδιοκτθςίασ 49.5% και 50.5%) χρθςιμοποιοφμε τελεία (όχι 
κόμμα). 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ 
Επιλζγουμε «ΚΤΡΙΟ», ι  «ΕΠΙΚΑΡΠΩΣΗ» ι  «ΝΟΜΕΑ» ι «ΤΠΕΚΜΙΘΩΣΗ»  ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Κφριοσ  αν ζχουμε τθ πλιρθ κυριότθτα, 
Επικαρπωτήσ αν ζχουμε τθν επικαρπία του ακινιτου, Νομζασ   αν  ζχουμε μόνο τθ νομι ι τθ χριςθ του ακινιτου και Τπεκμιςθωτήσ αν ζχουμε 
δικαίωμα υπεκμίςκωςθσ του ακινιτου.  

  ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΙΘΩΣΩΝ 

Α.Φ.Μ     
Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι, 
πατάμε το ςθμάδι με τον πράςινο ςταυρό δεξιά από τα «ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΙΘΩΣΩΝ» και ανοίγει νζα γραμμι.  

ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΩΡΙ ΑΦΜ 
Επιλζγουμε τθν ζνδειξθ αλλοδαπόσ, μόνο ςτθν περίπτωςθ μικρισ διάρκειασ μιςκϊςεων (μζχρι 3 μήνεσ) παρακεριςτικϊν κατοικιϊν, ςε 
αλλοδαποφσ οι οποίοι δεν ζχουν υποχρζωςθ να διακζτουν ΑΦΜ ςτθν Ελλάδα.  Μετά τθν επιλογι ανοίγει πλαίςιο για τθν καταχϊρθςθ  των 
παρακάτω ςτοιχείων:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ Καταχωροφμε το ονοματεπϊνυμο του αλλοδαποφ 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ Καταχωροφμε τον αρικμό διαβατθρίου 

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ Καταχωροφμε τθ χϊρα προζλευςθσ/ζκδοςθσ του διαβατθρίου 

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Καταχωροφμε τθ διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ του 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (Ν.Π) ΤΠΟ 
ΤΣΑΗ 

Επιλζγουμε τθν ζνδειξθ αυτι, ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο ( εταιρεία οποιαςδιποτε μορφισ) το οποίο δεν ζχει λάβει 
ακόμθ Α.Φ.Μ, από τθν αρμόδια υπθρεςία. 

ΑΦΜ Σο πεδίο κα παραμείνει κενό κατά τθν αρχικι διλωςθ και αντί αυτοφ καταχωροφνται τα επόμενα πεδία 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 
(Ν.Π) 

Καταχωροφμε τθν επωνυμία του Νομικοφ προςϊπου, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο ςυςτατικό ζγγραφο του Ν.Π.  

ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ Καταχωροφμε τον ΑΦΜ του νομίμου εκπροςϊπου του υπό ςφςταςθ νομικοφ προςϊπου. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ Εμφανίηονται τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου με τθν καταχϊρθςθ του ΑΦΜ. 

  ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΙΘΩΗ 

Η μίςκωςθ αποτελεί ςυνζχεια 
προθγοφμενθσ 

Επιλζγουμε αυτό το πεδίο όταν ο εκμιςκωτισ κρίνει ότι  χριηει να αναφερκεί θ προθγοφμενθ μίςκωςθ (δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο): Άρα 
πικανζσ περιπτϊςεισ είναι:  
Α) ςε περίπτωςθ που θ προθγοφμενθ μίςκωςθ αφοροφςε Ν.Π  υπό ςφςταςθ και ο εκμιςκωτισ επανζρχεται για να καταχωριςει τθ νζα διλωςθ 
μίςκωςθσ, όπου κα ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ μίςκωςθσ (όπωσ και ςτθν αρχικι μίςκωςθ) μαηί με τον ΑΦΜ που τελικά αποδόκθκε ςτο 
Νομικό Πρόςωπο. ε αυτιν τθν περίπτωςθ ο εκμιςκωτισ πρζπει να επιλζξει και αυτό το πεδίο και να καταχωριςει τον αρικμό καταχϊρθςθσ τθσ 
προθγοφμενθσ μίςκωςθσ.  
Β)  ςε περίπτωςθ ανανζωςθσ (παράταςθσ) προθγοφμενθσ μίςκωςθσ θ οποία είχε κατατεκεί ςε Δ.ΟΤ (περίοδοσ πριν τθν 1/1/2014). Προςοχι: για 
τθν ανανζωςθ (παράταςθ) προθγοφμενθσ μίςκωςθσ υπάρχουν 2 επιλογζσ αναλόγωσ αν θ προθγοφμενθ μίςκωςθ αφοροφςε περίοδο πριν ή μετά 
τθν 1/1/2014. Δείτε τθν ςχετικι ανάλυςθ ςτισ ςυχνζσ ερωτιςεισ και ειδικά ςτθν ερϊτθςθ «Σι κάνουμε ςτθν περίπτωςθ ανανζωςθσ (παράταςθσ) 
υπάρχουςασ μίςκωςθσ;» 
Γ) ςε περιπτϊςεισ που ο εκμιςκωτισ κρίνει ότι  χριηει να αναφερκεί θ προθγοφμενθ μίςκωςθ. 
Γενική παρατήρηςη για αυτό το πεδίο: Αν θ προθγοφμενθ μίςκωςθ είχε γίνει μζςω taxisnet ςυμπλθρϊςτε μόνο τον «Αρ. Πρωτ. αρχικισ 
μίςκωςθσ» και πατιςτε το «Αναηιτθςθ διλωςθσ που υποβλικθκε ςτο TaxisNet». Αν  θ προθγοφμενθ μίςκωςθ είχε κατατεκεί ςε Δ.Ο.Τ 
ςυμπλθρϊςτε τα επόμενα πεδία «Αρ.Πρωτ. αρχικισ μίςκωςθσ», «Ημερομθνία υποβολισ αρχικισ διλωςθσ» και «Δ.Ο.Τ υποβολισ αρχικοφ 



μιςκωτθρίου» χωρίσ να πατήςετε το «Αναηιτθςθ διλωςθσ που υποβλικθκε ςτο TaxisNet». 

Αρ. Πρωτ. αρχικισ μίςκωςθσ 

πλθκτρολογοφμε τον αρικμό πρωτοκόλλου που ζλαβε το αρχικό μιςκωτιριο κατά τθν καταχϊρθςθ του, είτε μζςω διαδικτφου, είτε ςτθ Δ.Ο.Τ (ςτθν 
περίπτωςθ που θ προθγοφμενθ διλωςθ είχε καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, αφινουμε κενά τα επόμενα 2 πεδία και πατάμε κατευκείαν το 
«Αναηιτθςθ διλωςθσ που υποβλικθκε ςτο TaxisNet»). Αν εκτόσ από τθν αρχικι μίςκωςθ ζχουν γίνει μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ, τότε ςε αυτό 
το πεδίο καταχωρείςτε τον αρικμό πρωτ. τθσ αρχικήσ μίςκωςθσ και ςτισ «θμειϊςεισ» καταχωρείςτε τουσ αρικμοφσ πρωτοκόλλων των 
τροποποιιςεων. 

Ημερομθνία υποβολισ αρχικισ 
διλωςθσ 

Πλθκτρολογοφμε τθν θμερομθνία καταχϊρθςθσ του αρχικοφ μιςκωτθρίου ςτθ Δ.Ο.Τ υποβολισ.  

Δ.Ο.Τ υποβολισ αρχικοφ 
μιςκωτθρίου 

Επιλζγουμε τθ Δ.Ο.Τ ςτθν οποία ζγινε θ υποβολι του αρχικοφ μιςκωτθρίου (καταχωροφμε είτε τον αρικμό τθσ Δ.Ο.Τ (πχ 1205), είτε το λεκτικό (πχ 
Εϋ Δ.Ο.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ) 

είδοσ Μίςθωςησ  
Επιλζγουμε ζνα ι περιςςότερα από τα προτεινόμενα είδθ μίςκωςθσ. Για πολλαπλι επιλογι κρατάμε πατθμζνο το πλικτρο “ctrl” και επιλζγουμε 
με το “ποντίκι” τα είδθ μίςκωςθσ που μασ αφοροφν. Προςοχή: όταν επιλζξετε το είδοσ (ι τα είδθ)  το παράκυρο δεν  «κλείνει». Με τθν επιλογι 
του είδουσ μίςκωςθσ, θ επιλογι μασ κα φαίνεται ςε μπλε γραμμι. Προχωριςτε ςτθν ςυμπλιρωςθ των επόμενων πεδίων 

Αςτική (κατοικίασ) Πρόκειται για μίςκωςθ θ οποία καλφπτει τισ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ του μιςκωτι και τθσ οικογενείασ του. 

Επαγγελματική/εμπορική Πρόκειται για μίςκωςθ θ οποία κα ςτεγάςει επαγγελματικι δραςτθριότθτα του μιςκωτι. 

Τουριςτική(βραχυπρόθεςμη) Πρόκειται για μίςκωςθ παρακεριςτικϊν κατοικιϊν βραχείασ διάρκειασ (ζωσ τρείσ μινεσ). 

Αγροτική/Γεωργική Πρόκειται για μίςκωςθ αγροτικϊν ακινιτων και γαιϊν προσ  αγροτικι εκμετάλλευςθ. 

Παραχώρηςη χρήςησ 
Πρόκειται για παραχϊρθςθ χριςθσ γθσ και ακινιτων, ανεξάρτθτα από τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. ε περίπτωςθ δωρεάν παραχϊρθςθσ 
τότε πρζπει και ςτο μθνιαίο μίςκωμα να ςυμπλθρϊςετε μηδζν. ε εκμίςκωςθ όπου το μίςκωμα κα προςδιορίηεται ςε είδοσ τότε πρζπει να 
επιλζξετε  και  το  πεδίο «Σο μίςκωμα προςδιορίηεται ςε είδοσ». 

Άλλο είδοσ  ε περίπτωςθ που επιλζξετε αυτό το πεδίο, τότε πρζπει υποχρεωτικά να περιγράψετε το είδοσ τθσ μίςκωςθσ ςτο πεδίο «θμειϊςεισ» 

Ημερομθνία  ςφνταξθσ 
ςυμφωνθτικοφ 

τθν περίπτωςθ που ςυντάςςεται και υπογράφεται ζγγραφο ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ, καταχωροφμε τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του ιδιωτικοφ 
ςυμφωνθτικοφ. Η θμερομθνία πρζπει να είναι προγενζςτερθ ι ίςθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ. ΠΡΟΟΧΗ:  ε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυνταχκεί 
ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ δεν καταχωροφμε θμερομθνία (με τισ νζεσ διατάξεισ και όςον αφορά ςτθν εκπλιρωςθ τθσ φορολογικισ 
υποχρζωςθσ υποβολισ τθσ διλωςθσ μίςκωςθσ μζςω taxisnet, δεν είναι απαραίτθτο, αρκεί δθλ θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ μίςκωςθσ). 

Διάρκεια μίςκωςθσ Καταχωροφμε τθ χρονικι περίοδο ιςχφοσ τθσ μίςκωςθσ.  

Από Καταχωροφμε τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ μίςκωςθσ. Τποχρεωτικό πεδίο 

Ζωσ
Καταχωροφμε τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ μίςκωςθσ. ΠΡΟΟΧΗ: Αν δεν καταχωριςουμε θμερομθνία κεωρείται ότι θ μίςκωςθ είναι αορίςτου 
χρόνου. 

 υνολικό Μθνιαίο μίςκωμα 
Τποχρεωτικό πεδίο. Καταχωροφμε το ςυνολικό μηνιαίο ποςό του ςυμφωνθκζντοσ μιςκϊματοσ ςε ευρϊ. Διευκρίνιςθ: καταχωροφμε το ποςό που 
καταβάλει ο μιςκωτισ 

Σο μίςκωμα προςδιορίηεται ςε 
είδοσ; 

Επιλζγουμε ςε περίπτωςθ που το αντάλλαγμα παρζχεται ςε είδοσ. τισ «θμειϊςεισ» πρζπει να περιγράψετε το αντάλλαγμα ςε είδοσ ι λοιπζσ 
πλθροφορίεσ που κρίνεται ότι χριηουν αναφοράσ. Οι «ςθμειϊςεισ» που καταχωροφμε εκτυπϊνονται και ςτθν απόδειξθ υποβολισ που κα παράξει 
θ εφαρμογι με τθν οριςτικοποίθςθ. 



το ςυμφωνθτικό υπάρχει όροσ 
που απαγορεφει τθν υπομίςκωςθ ι 
τθν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ 

Επιλζγουμε ςε περίπτωςθ που ςτο υπογραφζν ζγγραφο, υπάρχει ρθτι απαγόρευςθ.  Σουσ ειδικοφσ όρουσ ςαν και αυτοφσ  πρζπει να τουσ 
καταχωροφμε και ςτο πεδίο «θμειϊςεισ», ϊςτε οι πλθροφορίεσ των ειδικϊν όρων να είναι ακριβείσ. Οι «ςθμειϊςεισ» που καταχωροφμε 
εκτυπϊνονται και ςτθν απόδειξθ υποβολισ που κα παράξει θ εφαρμογι με τθν οριςτικοποίθςθ. 

το ςυμφωνθτικό υπάρχει όροσ 
που επιτρζπει ςτον μιςκωτι να 
ςυςτινει Ν.Π ςτα οποία κα 
ςυμμετζχει και ο ίδιοσ ι τθν 
πρόςλθψθ ςυνεταίρου 

Επιλζγουμε ςε περίπτωςθ που ςτο υπογραφζν ζγγραφο, υπάρχει ρθτι πρόβλεψθ. Σουσ ειδικοφσ όρουσ ςαν και αυτοφσ  πρζπει να τουσ 
καταχωροφμε και ςτο πεδίο «θμειϊςεισ», ϊςτε οι πλθροφορίεσ των ειδικϊν όρων να είναι ακριβείσ. Οι «ςθμειϊςεισ» που καταχωροφμε 
εκτυπϊνονται και ςτθν απόδειξθ υποβολισ που κα παράξει θ εφαρμογι με τθν οριςτικοποίθςθ. 

Τπεκμίςκωςθ 
Εφόςον δεν απαγορεφεται ρθτά από τθν αρχικι μίςκωςθ, τθν επιλζγουμε ςτθν περίπτωςθ που υπεκμιςκϊνουμε ςε τρίτο, μιςκωμζνο ακίνθτο. ε 
αυτι τθν περίπτωςθ ςτθν «ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ» επιλζξτε «Τπεκμιςκωτισ». 

Αρικμόσ καταχϊρθςθσ Αρχικισ 
Μίςκωςθσ 

Καταχωροφμε τον αρικμό καταχϊρθςθσ τθσ αρχικισ μίςκωςθσ, είτε κατατζκθκε ςτα βιβλία τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ (περίοδοσ πριν τθν 1/1/2014), είτε 
υποβλικθκε ςτο taxisnet (περίοδοσ μετά τθν 1/1/2014). Αν εκτόσ από τθν αρχικι μίςκωςθ ζχουν γίνει μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ, τότε ςε 
αυτό το πεδίο καταχωρείςτε τον αρικμό πρωτ. τθσ αρχικήσ μίςκωςθσ και ςτισ «θμειϊςεισ» καταχωρείςτε τουσ αρικμοφσ πρωτοκόλλων των 
τροποποιιςεων. 
Γενική παρατήρηςη για αυτό το πεδίο: Αν θ αρχικι μίςκωςθ είχε γίνει μζςω taxisnet ςυμπλθρϊςτε μόνο τον «Αρικμ. Καταχ. Αρχικισ μίςκωςθσ» 
και πατιςτε το «Αναηιτθςθ διλωςθσ που υποβλικθκε ςτο TaxisNet». Αν  θ προθγοφμενθ μίςκωςθ είχε κατατεκεί ςε Δ.Ο.Τ ςυμπλθρϊςτε τα 
επόμενα πεδία «Αρικμ. Καταχ. Αρχικισ μίςκωςθσ» «Ζτοσ καταχϊρθςθσ» και «Δ.Ο.Τ καταχϊρθςθσ» χωρίσ να πατήςετε το «Αναηιτθςθ διλωςθσ 
που υποβλικθκε ςτο TaxisNet». 

ζτοσ καταχϊρθςθσ Πλθκτρολογοφμε το ζτοσ τθσ αρχικισ μίςκωςθσ 

Δ.Ο.Τ καταχϊρθςθσ 
Πλθκτρολογοφμε τθν Δ.Ο.Τ που κατατζκθκε το μιςκωτιριο τθσ αρχικισ μίςκωςθσ (καταχωροφμε είτε τον αρικμό τθσ Δ.Ο.Τ (πχ 1205), είτε το 
λεκτικό (πχ Εϋ Δ.Ο.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ) 

θμειϊςεισ 
Καταχωρείτε πλθροφορίεσ που κρίνετε ότι χριηουν αναφοράσ ι τυχόν ιδιαίτερουσ όρουσ του ςυμφωνθτικοφ, ςτθν περίπτωςθ που κζλουμε να 
εμφανίηονται ςτθν βεβαίωςθ που κα μασ χορθγιςει το ςφςτθμα, όταν οριςτικοποιθκεί θ καταχϊρθςθ. 

  ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

Είδοσ Ακινήτου επιλζγουμε το είδοσ ακινιτου από τθν παρακάτω λίςτα.  

Κατοικία/διαμζριςμα   

Μονοκατοικία   

Κατάςτημα   

Γραφείο 
 

Υπαίθριοσ χώροσ 
εργοςταςίου ι εργαςτθρίου, αποκικθσ, χϊρου ςτάκμευςθσ, ςτακμοφ αυτοκινιτων Δ.Χ., χϊρου κεαμάτων, χϊρου εκδθλϊςεων, χϊρου εκκζςεων, 
γυμναςτιριου, γθπζδου ακλοπαιδιϊν, πιςίνασ, καφενείου κλπ 

Αποθήκεσ  
Αποκικεσ που είναι αυτοτελείσ οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ (με χιλιοςτά ςτο οικόπεδο) ι παρακολουκιματα του ακινιτου (χωρίσ χιλιοςτά ςτο 
οικόπεδο) αν και όταν εκμιςκϊνονται μόνα τουσ (χωρίσ το ακίνθτο που παρακολουκοφν). 

Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια Κτίρια με αγροτικι χριςθ 

Χώροσ ςτάθμευςησ Θζςεισ ςτάκμευςθσ  οι οποίεσ ζχουν ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ ςτο οικόπεδο. 

Σταθμοί αυτοκινήτων Δ.Χ για τουσ οποίουσ υπάρχει οικοδομικι άδεια χριςθσ κτιρίου και θ προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ, από τθν αρμόδια υπθρεςία. 

Βιομηχανικά/Βιοτεχνικά κτίρια 
κτίρια μετά των παραρτθμάτων τουσ, για τα οποία υπάρχει άδεια χριςθσ κτιρίου και θ προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ, από τθν αρμόδια 
υπθρεςία. 

Ξενοδοχείο για τα οποία υπάρχει άδεια χριςθσ κτιρίου και θ προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ, από τθν αρμόδια υπθρεςία. 



Νοςοκομείο/Κλινική για τα οποία υπάρχει άδεια χριςθσ κτιρίου και θ προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ, από τθν αρμόδια υπθρεςία. 

Ευαγή Ιδρφματα 
Οικοτροφείο, ορφανοτροφείο, γθροκομείο κλπ, για τα οποία υπάρχει άδεια χριςθσ κτιρίου και θ προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ, από τθν 
αρμόδια υπθρεςία. 

Εκπαιδευτικό 
Κδρυμα/Φροντιςτήριο 

για τα οποία υπάρχει άδεια χριςθσ κτιρίου και θ προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ, από τθν αρμόδια υπθρεςία. 

Αθλητικζσ εγκαταςτάςεισ 
κλειςτά γυμναςτιρια, γιπεδα ακλοπαιδιϊν, πιςίνεσ κλπ, για τα οποία υπάρχει άδεια χριςθσ κτιρίου και θ προβλεπόμενθ άδεια λειτουργίασ, από 
τθν αρμόδια υπθρεςία. 

Αίθουςα Θεαμάτων κινθματογράφοι, κζατρα κλπ 

Αίθουςα εκδηλώςεων δεξιϊςεισ, ςυνζδρια κλπ 

Εκθεςιακό Κζντρο Χϊροι ζκκεςθσ 

Γήπεδο όλα τα γιπεδα-εκτάςεισ, που είναι εντόσ και εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ ι οικιςμοφ. 

χώροσ τοποθζτηςησ επιγραφών, 

κεραιών κλπ το πεδίο «περιγραφι» προςδιορίςτε επακριβϊσ το είδοσ 

Κοινόχρηςτοι χώροι ςε ακίνητα 
το πεδίο «περιγραφι» προςδιορίςτε επακριβϊσ το είδοσ 

Μεταλλεία/Λατομεία 
το πεδίο «περιγραφι» προςδιορίςτε επακριβϊσ το είδοσ 

Δαςικζσ εκτάςεισ 
το πεδίο «περιγραφι» προςδιορίςτε επακριβϊσ το είδοσ 

Αγροτικζσ εκτάςεισ 
το πεδίο «περιγραφι» προςδιορίςτε επακριβϊσ το είδοσ 

Λιβάδια 
το πεδίο «περιγραφι» προςδιορίςτε επακριβϊσ το είδοσ 

Βοςκότοποι 
το πεδίο «περιγραφι» προςδιορίςτε επακριβϊσ το είδοσ 

Αγροί μονοετοφσ καλλιζργειασ  
το πεδίο «περιγραφι» προςδιορίςτε επακριβϊσ το είδοσ 

Αγροί πολυετοφσ καλλιζργειασ  
το πεδίο «περιγραφι» προςδιορίςτε επακριβϊσ το είδοσ 

Άλλο είδοσ 
Επιλζγουμε ςτθν  περίπτωςθ που το μιςκωμζνο ακίνθτο δεν εντάςςεται ςτα παραπάνω. ε περίπτωςθ που επιλζξετε αυτό το πεδίο, τότε πρζπει 
υποχρεωτικά να περιγράψετε το είδοσ τθσ μίςκωςθσ ςτο επόμενο πεδίο «Περιγραφι». Παράδειγμα χριςεων: Καταςκευζσ  ι εγκαταςτάςεισ που 
είναι ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ ι κάτω από αυτι, όπωσ τα ιχκυοτροφεία, λίμνεσ, δεξαμενζσ, πθγζσ, φρζατα.  



Περιγραφι περιγράψτε το είδοσ του ακινιτου. 

Α.Σ.ΑΚ (αρικμόσ ταυτότθτασ 
ακινιτου) 

Προαιρετικό πεδίο.Καταχωροφμε τον αρικμό ΑΣΑΚ που ζχει λάβει θ ιδιοκτθςία μασ. Σα ψηφία του ΑΣΑΚ πρζπει να είναι όςα και ςτο  Ε9 που 
ζχετε υποβάλλει (από 9 μζχρι 11 ψθφία). ε περίπτωςθ πλθκτρολόγθςθσ τα επόμενα ςτοιχεία ςυμπλθρϊνονται αυτόματα από το ςφςτθμα (εκτόσ, 
ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, από τον Σ.Κ). Παράδειγμα: ζνασ ΑΣΑΚ μπορεί να ζχει τθ μορφι 9 ψθφίων (517728002), ι 10 ψθφίων (0517728002) ι 11 
ψθφίων (00517728002). Όπωσ και να τον καταχωριςετε κα γίνει θ αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων.  

Οδόσ καταχωροφμε τθν οδό που βρίςκεται το ακίνθτο.  Αν δεν υπάρχει οδόσ ςυμπλθρϊνουμε το  πεδίο «Σοπωνφμιο/Θζςη» 

Αρικμόσ καταχωροφμε τον αρικμό τθσ οδοφ ςτθν οποία βρίςκεται το ακίνθτο. 

Σαχυδρομικόσ κϊδικασ καταχωροφμε τον ταχυδρομικό κϊδικα τθσ περιοχισ ςτθν οποία υπάγεται το ακίνθτο. Τποχρεωτικό πεδίο. 

ΚΑΕΚ 
Προαιρετικό πεδίο. Καταχωροφμε τον Κωδικό Αρικμό Εκνικοφ Κτθματολογίου, εφόςον υπάρχει. ΟΙ χαρακτιρεσ του ΚΑΕΚ πρζπει να είναι όςοι και 
ςτο Ε9 που ζχετε υποβάλει. Σο πεδίο δζχεται 12 ι 17 ι 18 χαρακτήρεσ (αρικμοί και κάκετεσ).  

Διμοσ /περιοχι καταχωροφμε το Διμο ςτθν περιφζρεια του οποίου υπάγεται το ακίνθτο ι τθ περιοχι (χωριό) 

Σοπωνφμιο/Θζςθ καταχωροφμε εφόςον το ακίνθτο δεν ζχει οδό 

Νομόσ καταχωροφμε το νομό ςτθν περιφζρεια του οποίου υπάγεται το ακίνθτο 

Όροφοσ καταχωροφμε τον όροφο 

Επιφάνειεσ   

Κφριων χϊρων καταχωροφμε τθν επιφάνεια των κυρίων  χϊρων ςε τετραγωνικά μζτρα 

Βοθκθτικϊν χϊρων (αποκικεσ –
γκαράη) 

καταχωροφμε τθν επιφάνεια των βοθκθτικϊν χϊρων ςε τετραγωνικά μζτρα 

Αγροτεμαχίου/Οικοπζδου/Γθπζδου καταχωροφμε τθν επιφάνεια ςε τετραγωνικά μζτρα. 

Μθνιαίο μίςκωμα 
Προαιρετικό πεδίο (ενϊ το υνολικό Μθνιαίο μίςκωμα είναι υποχρεωτικό). ε περίπτωςθ περιςςότερων ιδιοκτθςιϊν, οι οποίεσ μιςκϊνονται με το 
ίδιο ςυμφωνθτικό, καταχωροφμε το μζροσ του μιςκϊματοσ που αντιςτοιχεί ςτθ κάκε ιδιοκτθςία. Σο ςφνολο των επί μζρουσ μιςκωμάτων (εφόςον 
ςυμπλθρωκοφν), πρζπει να ςυμφωνεί με το ςυνολικό μθνιαίο μίςκωμα τθσ κατθγορίασ "ςτοιχεία μίςκωςθσ" 

  ΠΑΡΟΧΗ Δ.Ε.Η 

Σο ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται  ε περίπτωςθ που το ακίνθτο δεν θλεκτροδοτείται επιλζγουμε αντίςτοιχα.  

Αρικμόσ Παροχισ Δ.Ε.Η Καταχωροφμε τον  αρικμό παροχισ  τθσ Δ.Ε.Η (τα πρϊτα εννζα ψθφία) 

Αναηιτθςθ 
Πατάμε το πλικτρο αναηιτθςθ προκειμζνου να επαλθκεφςουμε, από το αρχείο τθσ Δ.Ε.Η, ότι ο αρικμόσ που πλθκτρολογιςαμε αντιςτοιχεί ςτθν 
ιδιοκτθςία μασ. 

  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΑΗ 

 Π.Ε.Α Η ςυμπλιρωςθ των επόμενων πεδίων είναι προαιρετικι. Η ζκδοςθ του Π.Ε.Α παραμζνει υποχρεωτικι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΤΠΕΚΑ 

Αρικμόσ πρωτοκόλλου 
καταχωροφμε τον αρικμό πρωτοκόλλου του πιςτοποιθτικοφ. το ΠΕΑ κα εμφανίηεται ωσ εξισ «Α.Π 9390/2013». Εμείσ καταχωροφμε μόνο τον 
αρικμό 9390 

Ημερομθνία ζκδοςθσ καταχωροφμε τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του  πιςτοποιθτικοφ. Είναι το πεδίο ςτο ΠΕΑ που αναφζρεται ωσ «Ημερομθνία ζκδοςθσ ΠΕΑ» 

Αρικμόσ αςφαλείασ 
καταχωροφμε τον αρικμό αςφαλείασ του πιςτοποιθτικοφ. Είναι ο αρικμόσ που (ςυνικωσ) είναι ςτθν πάνω γραμμι του ΠΕΑ και ζχει τθν εξισ 
μορφι: «Α.Α 8V62J-POBDH-10437-4». Εμείσ καταχωροφμε το: 8V62J-POBDH-10437-4 

 

 


