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Αρχικό οθόνη ειςόδου 

Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι του Ο.Π.. Περιουςιολογίου, απαιτείται να ςυμπλθρωκεί το Όνομα Χρήςτη 

κακϊσ και ο κωδικόσ πρόςβαςησ του χριςτθ και ςτθ ςυνζχεια ο χριςτθσ να πατιςεισ «ΟΚ». 

 

Αφοφ ο φορολογοφμενοσ με βάςθ τα ςτοιχεία που ζδωςε, πιςτοποιθκεί από το ςφςτθμα, εμφανίηεται θ 

αρχικι οκόνθ  του πιςτοποιθμζνου χριςτθ. 

 

Για όςουσ φορολογοφμενουσ ζχουν προςτατευόμενα μζλθ τα οποία δεν ζχουν πιςτοποιθκεί ωσ χριςτεσ 

ςτισ υπθρεςίεσ του TAXISnet, πριν τθν εμφάνιςθ τθσ προθγοφμενθσ οκόνθσ, τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να 

επιλζξουν το πρόςωπο του οποίου τθν εικόνα επικυμοφν να διαχειριςτοφν και να προβοφν ςε ενζργειεσ. 

Η λειτουργικότθτα αυτι εμφανίηεται ςτθν παρακάτω οκόνθ. 
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Αρχικό οθόνη εφαρμογόσ 

Όλεσ οι οκόνεσ τθσ εφαρμογισ χωρίηονται ςε κεματικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ φαίνονται μαρκαριςμζνεσ 

ςτθν παρακάτω οκόνθ τθσ εφαρμογισ. 

 

ε περίπτωςθ που ο πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ ζχει επιλζξει άλλον Α.Φ.Μ. να διαχειριςτεί, εμφανίηεται θ 

ζνδειξθ «(αλλαγι υπόχρεου)» δίπλα από το πεδίο του Α.Φ.Μ., προκειμζνου ςε περίπτωςθ που το 

επικυμεί να επιλζξει άλλον Α.Φ.Μ. να διαχειριςτεί. 
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 Ζτοσ: Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να  επιλζξει το ζτοσ για το οποίο επικυμεί να κάνει κάποια 

ενζργεια. Ωςτόςο κατά τθν ειςαγωγι του ςτο ςφςτθμα, εμφανίηεται προεπιλεγμζνο το μικρότερο 

ζτοσ για το οποίο υπάρχει εκκρεμότθτα για το φορολογοφμενο, διαφορετικά το τρζχον ζτοσ. 

 Σα προςωπικά ςτοιχεία του υπόχρεου (Α.Φ.Μ., ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο). 

 Στο δεξί μζροσ τησ οθόνησ φαίνεται το περιεχόμενο τθσ καρτζλασ που επζλεξε ο χριςτθσ. Κατά  

τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα, εμφανίηεται προεπιλεγμζνη θ καρτζλα «Αρχικι ελίδα». 

 Στο αριςτερό μζροσ τησ οθόνησ εμφανίηονται οι διακζςιμεσ ενζργειεσ τησ επιλεγμζνησ καρτζλασ 

για το επιλεγμζνο ζτοσ. 

o Εκτφπωςθ τθσ περιουςιακήσ εικόνασ (ςε αρχείο τφπου pdf), 

o Προεπιςκόπηςη τησ περιουςιακήσ εικόνασ (ςε αρχείο τφπου Excel), όπωσ ζχει 

διαμορφωκεί ςτο επιλεγμζνο ζτοσ και εφόςον ο χριςτθσ ζχει ξεκινιςει διαδικαςία 

υποβολισ διλωςθσ E9, 

o Εκτφπωςθ των αποδεικτικών υποβολήσ δήλωςησ Ε9 (εφόςον ο υπόχρεοσ ζχει  υποβάλλει 

διλωςθ ςτοιχείων Ε9 ςτο επιλεγμζνο ζτοσ), 

o Εκτφπωςθ εκκαθαριςτικοφ ςημειώματοσ ι πράξησ προςδιοριςμοφ φόρου, εφόςον ζχει 

εκδοκεί για το επιλεγμζνο ζτοσ, 

o Στοιχεία δόςεων Εν.Φ.Ι.Α. (εμφανίηεται μόνο όταν το ζτοσ είναι το 2014). 

Καρτϋλεσ εφαρμογόσ 

Κατά τθν ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα, εμφανίηεται προεπιλεγμζνθ θ καρτζλα «Αρχικι ελίδα». Για τθν 

μετάβαςθ ςε νζα καρτζλα, κα πρζπει ο χριςτθσ να πατιςει επάνω ςτο όνομα τθσ επικυμθτισ καρτζλασ. 

 Οι βαςικζσ καρτζλεσ τθσ εφαρμογισ είναι οι εξισ: 

 «Αρχικι ελίδα»: Προβάλλονται γενικζσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με το φορολογοφμενο που 

αφοροφν το επιλεγμζνο ζτοσ (π.χ. θ φπαρξθ εκκρεμότθτασ υποβολισ διλωςθσ Ε9) 

 

 «Περιουςιακι Κατάςταςθ»: Προβάλλεται θ περιουςιακι εικόνα του φορολογοφμενου όπωσ ζχει 

διαμορφωκεί ςτο επιλεγμζνο ζτοσ, δθλ. το ζτοσ που φαίνεται αριςτερά ςτισ επιλογζσ. 

 

 «Δθλϊςεισ Ε9»: Προβάλλονται οι δθλϊςεισ Ε9 του φορολογοφμενου που υπζβαλε ςτο ζτοσ. 

 

 «Τποβολι διλωςθσ Ε9»: Εμφανίηεται θ φόρμα καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων τθσ διλωςθσ Ε9. Η 

καρτζλα αυτι εμφανίηεται όταν ο χριςτθσ πατιςει «Δθμιουργία Διλωςθσ Ε9» από τισ διακζςιμεσ 

ενζργειεσ. 
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Υποβολό Δόλωςησ ςτοιχεύων ακινότων Ε9 

Κατά τθν ειςαγωγι του ςτο ςφςτθμα, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει από λίςτα το ζτοσ για το οποίο 

επικυμεί να κάνει κάποια ενζργεια. «Προεπιλεγμζνο ζτοσ» εμφανίηεται το μικρότερο ζτοσ για το οποίο 

υπάρχει εκκρεμότθτα προςωρινισ διλωςθσ για το φορολογοφμενο, διαφορετικά το τρζχον ζτοσ. 

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει το επιθυμητό ζτοσ, μπορεί να ανακτήςει και να εκτυπώςει τισ δηλώςεισ που 

ζχει υποβάλλει ςτο ζτοσ, την περιουςιακή του εικόνα, το εκκαθαριςτικό του, και εφόςον το επιτρζπει το 

ςφςτημα να υποβάλλει δήλωςη Ε9 για το επιλεγμζνο ζτοσ. 

Εάν ο χριςτθσ επικυμεί τθ μετάβαςθ ςε διαφορετικό ζτοσ από αυτό που φαίνεται επιλεγμζνο ςτθ λίςτα, 

αρκεί να αλλάξει τθν επιλογι ζτουσ από τθ διακζςιμθ λίςτα. 

 

Κατά τθν υποβολι διλωςθσ Ε9, ςτθ φόρμα ειςαγωγισ / μεταβολισ / διαγραφισ ακινιτου του «πίνακα 1» 

και «πίνακα 2», ζχει προςτεκεί υποχρεωτικό πεδίο ςτο οποίο ο χριςτθσ καλείται να αιτιολογιςει τθν 

παραπάνω ενζργεια. Μζχρι και το ζτοσ 2013, θ αιτιολόγθςθ γίνεται μζςω μιασ ςφντομθσ περιγραφισ ςε 

ζνα ελεφκερο πεδίο· από το ζτοσ 2014, ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει τθν αιτιολογία μζςα από μία λίςτα 

τιμϊν. 

Σα ςτοιχεία που κα ςυμπλθρωκοφν (αρικμόσ και θμερομθνία ςυμβολαίου απόκτθςθσ ι μεταβίβαςθσ 

κ.τ.λ.) μεταφζρονται αυτόματα ςτισ ςθμειϊςεισ φορολογουμζνου. Σο πεδίο αυτό δεν αντικακιςτά το 

πεδίο ςθμειϊςεων τθσ διλωςθσ. 
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Μζχρι το ζτοσ 2013, η αιτιολόγηςη τησ ειςαγωγήσ / μεταβολήσ / διαγραφήσ ακινήτου, γίνεται μζςω μιασ ςφντομησ 

περιγραφήσ ςε ζνα ελεφθερο πεδίο 

 

Από το ζτοσ 2014, ο χρήςτησ καλείται να επιλζξει την αιτιολόγηςη μζςα από μία λίςτα τιμών 

το ςφςτθμα προςτζκθκε θ δυνατότθτα μεταφοράσ ςε επόμενο ζτοσ του περιεχομζνου δήλωςησ Ε9 που 

υποβλήθηκε ςε προηγοφμενο ζτοσ, εφόςον κάποιεσ από τισ διορκϊςεισ που ζγιναν, αφοροφν και 

επόμενο ζτοσ. 

Εάν ο χριςτθσ εγκρίνει τθ μεταφορά διλωςθσ Ε9 ςε επόμενο ζτοσ και εφόςον αυτι είναι εφικτι, θ 

διλωςθ αποκθκεφεται ωσ προςωρινι ςτο επόμενο ζτοσ, δθμιουργείται εκκρεμότθτα υποβολισ διλωςθσ 
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Ε9 και ο χριςτθσ κα πρζπει να μεταβεί ςτο επόμενο ζτοσ για να επεξεργαςτεί το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ 

και να τθν υποβάλλει οριςτικά εφόςον ολοκλθρϊςει τισ μεταβολζσ που επικυμεί. 

Μεταφορϊ τησ δόλωςησ 

Η δυνατότθτα «μεταφοράσ τθσ διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ» δίνεται: 

 Κατά τθν οριςτικι υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9 ςε προηγοφμενο ζτοσ. 

 

Με τθν οριςτικι υποβολι τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μινυμα ζγκριςθσ ι 

απόρριψθσ τθσ μεταφοράσ τθσ διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ. 

 

ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ εγκρίνει τθ μεταφορά τθσ διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ και εφόςον θ 

μεταφορά ολοκλθρωκεί με επιτυχία, τότε εμφανίηεται μινυμα ςτθν οκόνθ που ενθμερϊνει το χριςτθ ότι 

κα πρζπει να μεταβεί ςτο επόμενο ζτοσ για να επεξεργαςτεί τα ςτοιχεία τθσ διλωςθσ. 
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 τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ τθσ  καρτζλασ «Δθλϊςεισ Ε9» θ οποία είναι ενεργι μόνο για τισ 

δηλώςεισ Ε9 που υπζβαλε ο χριςτθσ ςτο ζτοσ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να επιλζξει από τον πίνακα 

«Δθλϊςεισ Ε9» τθ γραμμι τθσ διλωςθσ το περιεχόμενο τθσ οποίασ κζλει να μεταφζρει ςτο 

επόμενο ζτοσ και εν ςυνεχεία να πατιςει το ςφνδεςμο «Μεταφορά επιλεγμζνθσ Διλωςθσ Ε9 ςτο 

επόμενο ζτοσ». 

 

Εύςοδοσ ςτην εφαρμογό για ςύζυγο και προςτατευόμενα μϋλη 

 ε περίπτωςθ που θ ςφηυγοσ δεν είναι πιςτοποιθμζνθ χριςτθσ  του TAXISnet   παρζχεται θ 

δυνατότθτα  υποβολισ τθσ διλωςθσ, με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ  του ςυηφγου τθσ, όπωσ 

προκφπτει από τα αρχεία μθτρϊου τθσ Τπθρεςίασ μασ. Από τθ  ςτιγμι όμωσ που αποκτιςει  

δικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, κα μπορεί  πλζον αποκλειςτικά και μόνο με αυτοφσ να ειςζλκει 

ςτθν εφαρμογι.  

 Επίςθσ, εάν καταχωρθκεί ςτο μθτρϊου το Taxis, διακοπι ζγγαμθσ ςχζςθσ ι  διάςταςθ (ζςτω και 

από τον ζνα ςφηυγο), τότε διακόπτεται θ πιο πάνω δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ των κωδικϊν 

πρόςβαςθσ του πρϊθν ι εν διαςτάςει ςυηφγου. 

   Η διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων του ανιλικου τζκνου υποβάλλεται ςτο όνομα του ανιλικου τζκνου 

από τουσ υπόχρεουσ γονείσ, με τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ του τζκνου.   

 Σα ενιλικα προςτατευόμενα τζκνα ςε περίπτωςθ που δεν ζχουν δικοφσ τουσ κωδικοφσ 

πρόςβαςθσ, κα πρζπει να πιςτοποιθκοφν ωσ χριςτεσ ςτο TAXISnet. 

http://172.30.1.142:7011/etak/faces/main.jspx?_adf.ctrl-state=fbtm1nr7n_4
http://172.30.1.142:7011/etak/faces/main.jspx?_adf.ctrl-state=fbtm1nr7n_4
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 ε κάκε περίπτωςθ, όποιοσ χριςτθσ με βάςθ τισ ανωτζρω προχποκζςεισ μπορεί να  ειςζλκει ςτθν 

παροφςα εφαρμογι όχι μόνο για τον Α.Φ.Μ. του αλλά και για ςφηυγο ι και ανιλικα τζκνα, κα 

ενθμερϊνεται μζςω ανοίγματοσ ςχετικισ οκόνθσ, ςτθν οποία κα επιλζγει για ποιο Α.Φ.Μ. κζλει να 

μπει ςτθν εφαρμογι του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου. 

Πρόςθετα Πεδύα για την Υποβολό Δόλωςησ Ε9 από το ϋτοσ 2013 

Από το ζτοσ 2013, για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ Ε9  ζχουν προςτεκεί τα παρακάτω νζα πεδία: 

Πύνακασ 1 (Στοιχεύα Οικοπϋδων και Κτιςμϊτων) 

 

 Πλήθοσ προςόψεων (28), κα πρζπει το πλικοσ προςόψεων (28) να είναι ίςο ι μεγαλφτερο από το 

πλικοσ των προςόψεων με ςιμανςθ (6) που ζχει τςεκάρει ο χριςτθσ δίπλα από τα πεδία των 

οδϊν τθσ φόρμασ. 

 Μήκοσ πρόςοψησ επαγγελματικήσ ςτζγησ (τ.μ.) (29), υμπλθρϊνεται το μικοσ πρόςοψθσ τθσ 

επαγγελματικισ ςτζγθσ ι το άκροιςμα των προςόψεων τθσ ςε μζτρα, προκειμζνου να υπολογιςτεί 

το κριτιριο βάκουσ. 

 Μήκοσ πρόςοψησ οικοπζδου (29), υμπλθρϊνεται το μικοσ πρόςοψθσ του οικοπζδου ι το 

άκροιςμα των προςόψεων ςε μζτρα, προκειμζνου να υπολογιςτεί το κριτιριο βάκουσ. 

 Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου (27), υμπλθρϊνεται ο Κωδικόσ Αρικμόσ Εκνικοφ Κτθματολογίου 

(παράδειγμα 280550505015/0/24) ι ο κωδικόσ ακινιτου (17 ι 18 ψθφία), εφόςον θ περιοχι που 

βρίςκεται το ακίνθτο ςασ ζχει ενταχκεί ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο. 

 Ηλεκτροδοτοφμενο (30), Επιλζγεται από λίςτα ΝΑΙ εάν το ακίνθτο θλεκτροδοτείται ι ΟΧΙ εάν δεν 

θλεκτροδοτείται. Η επιλογι ΟΧΙ ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει μετρθτισ κατανάλωςθσ ρεφματοσ. 
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 Αριθμόσ παροχήσ (31), το πεδίο είναι υποχρεωτικό προσ ςυμπλιρωςθ ςτθν περίπτωςθ που το 

ακίνθτο θλεκτροδοτείται. Ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα εννιά πρϊτα ψθφία του κάκε 

αρικμοφ παροχισ, κι αν είναι περιςςότεροι από ζνασ να τουσ διαχωρίςει με κενό χαρακτιρα. 

Πύνακασ 2 (Αγροτεμϊχια) 

 

 Η εδαφική ζκταςη βρίςκεται: Εφόςον ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει το Νομό (3) και το Δθμοτικό ι 

Κοινοτικό Διαμζριςμα (4α), τότε εάν υπάρχει μοναδικι εδαφικι ζκταςθ ςυμπλθρϊνεται αυτόματα 

από το ςφςτθμα, διαφορετικά ο χριςτθσ κα πρζπει να επιλζξει από μια λίςτα τθν επικυμθτι (δεσ 

επόμενθ εικόνα). 

 

 Επιφάνεια Κατοικιϊν (τ.μ.) (17α) 

 Επιφάνεια επαγγελματικϊν ή ειδικϊν κτιρίων (τ.μ.) (17β) 

 Επιφάνεια γεωργ. κτιςμ./αποθ. (τ.μ.) (17γ) 

Εάν ςτο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίςμα και ζχει ςυμπληρωθεί η ςτήλη 17, θα πρζπει οπωςδήποτε 

να ςυμπληρωθεί κάποια/εσ από τισ ςτήλεσ 17(α), 17(β), 17(γ), ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου. 
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 Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου (27) , υμπλθρϊνεται ο Κωδικόσ Αρικμόσ Εκνικοφ Κτθματολογίου 

(παράδειγμα 280550505015/0/24) ι ο κωδικόσ ακινιτου (17 ι 18 ψθφία), εφόςον θ περιοχι που 

βρίςκεται το ακίνθτο ςασ ζχει ενταχκεί ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο. 

 Αρ. παροχήσ ρεφματοσ (23) , Επιλζγεται από λίςτα ΝΑΙ εάν το ακίνθτο θλεκτροδοτείται ι ΟΧΙ εάν 

δεν θλεκτροδοτείται. Η επιλογι ΟΧΙ ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει μετρθτισ κατανάλωςθσ ρεφματοσ. 

 Αριθμόσ παροχήσ (24), το πεδίο είναι υποχρεωτικό προσ ςυμπλιρωςθ ςτθν περίπτωςθ που το 

ακίνθτο θλεκτροδοτείται. Ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα εννιά πρϊτα ψθφία του κάκε 

αρικμοφ παροχισ, κι αν είναι περιςςότεροι από ζνασ να τουσ διαχωρίςει με κενό χαρακτιρα. 

Πρόςθετα πεδύα για την υποβολό Ε9 ϋτουσ 2014  

Από το ζτοσ 2014, για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ Ε9 ζχουν προςτεκεί τα παρακάτω νζα πεδία: 

Πύνακασ 1 (Στοιχεύα Οικοπϋδων και Κτιςμϊτων) 

 

 Αρικμόσ εργοταξιακισ  παροχισ 

 Ειδικι κατθγορία ςτθν οποία εντάςςεται το ακίνθτο (32) 

 Χριςθ Κτίςματοσ/Οικοπζδου (33) 

Πύνακασ 2 (Αγροτεμϊχια) 

 Ειδικζσ χριςεισ γθσ (29) 

 Αρικμόσ εργοταξιακισ  παροχισ 

 Ειδικι κατθγορία ςτθν οποία εντάςςεται το γιπεδο (26) 

 Χριςθ Γθπζδου (28) 
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Ελλεύψεισ Στοιχεύων Ακινότων για τον Υπολογιςμό Εν.Φ.Ι.Α. 

ε περίπτωςθ που θ πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ακινιτων εμφανίηει μινυμα ότι λόγω 

ανεπάρκειασ των δθλωκζντων ςτο Ε9 ςτοιχείων, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζχει υπολογιςτεί με βάςθ  απόφαςθ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων, κα πρζπει να υποβλθκεί τροποποιθτικι διλωςθ Ε9, για να γίνουν 

οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, όταν ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι, 

εμφανίηεται ςχετικό  μινυμα ςτθν αρχικι  ςελίδα (επόμενθ εικόνα) . 

 

Ο χριςτθσ επιλζγει «Δθμιουργία τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9 βάςθ τθσ ΠΟΛ 1186/2014» από τισ 

διακζςιμεσ ενζργειεσ και ςτθ ςυνζχεια  «Ελλείψεισ ςτοιχείων ακινιτων για τον υπολογιςμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.»  

από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ.   

Εμφανίηεται ςχετικι οκόνθ με τουσ Α.Σ.ΑΚ. του πίνακα 1 και 2 που εκκακαρίςτθκαν με παραδοχζσ. Μζςω 

αυτισ τθσ οκόνθσ, επιλζγοντασ  τον Α.Σ.ΑΚ., γίνεται μετάβαςθ ςτθ φόρμα καταχϊρθςθσ του ακινιτου, 

εμφανίηονται τα περιγραφικά ςτοιχεία αυτοφ και μπορεί να  γίνει θ διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων   

όπου χρειάηεται. 
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Καρτϋλα «Υποβολό Δόλωςησ Ε9» 

Η καρτζλα «Τποβολι Διλωςθσ Ε9» χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ νζασ διλωςθσ ςτοιχείων Ε9, 

όπωσ αυτά ζχουν διαμορφωκεί τθν 1θ Ιανουαρίου του επιλεγμζνου ζτουσ. Η καρτζλα αυτι εμφανίηεται 

ςτο κεντρικό μενοφ επιλογϊν με το πάτθμα του ςυνδζςμου «Δθμιουργία διλωςθσ Ε9» από τισ διακζςιμεσ 

ενζργειεσ. 

Περιεχόμενο Καρτϋλασ  

 
Εικόνα 1 

το δεξί μζροσ τθσ Εικόνα 1 φαίνονται: 

 τα γενικά ςτοιχεία τθσ διλωςθσ (ζτοσ, είδοσ διλωςθσ, θ Δ.Ο.Τ. του φορολογοφμενου) 

 θ  ζνδειξθ διλωςθσ ακινιτων ςτο Ε9 ςε προθγοφμενα ζτθ (π.χ. ο υπόχρεοσ ζχει δθλϊςει ακίνθτα 

ςτο Ε9 μόνο το ζτοσ 2012 και όχι ςε προθγοφμενα ζτθ) (Εικόνα 2) 

 
Εικόνα 2 
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 Η διλωςθ ζωσ τϊρα, όπου εμφανίηονται οι ενζργειεσ που ζχει ολοκλθρϊςει ο χριςτθσ ςτθ 

διλωςθ (Εικόνα 3). 

ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ ολοκλθρϊςει κάποια από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ (προςκικθ, μεταβολι ι 

διαγραφι ακινιτου) του Πίνακα 1 ι του Πίνακα 2, τότε το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ «Η διλωςθ ωσ τϊρα» 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 
Εικόνα 3 

Πίνακασ 1: Στοιχεία Οικοπζδων και Κτιςμάτων, εμφανίηονται όλεσ οι ενζργειεσ του χριςτθ που 

ςχετίηονται με προςκικθ, μεταβολι ι διαγραφι κτίςματοσ/οικοπζδου. Με τθν ολοκλιρωςθ κάποιασ 

ενζργειασ, θ ενζργεια αυτι προςτίκεται ςα νζα γραμμι ςτον πίνακα 1 με τθν ανάλογθ ζνδειξθ. Με τον 

τρόπο αυτό, ο χριςτθσ μπορεί να επιβεβαιϊςει τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ μιασ ενζργειασ και να ζχει μια 

ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ διλωςθσ που πρόκειται να υποβάλει. 

Πίνακασ 2: Στοιχεία Αγροτεμαχίων, εμφανίηονται οι ενζργειεσ του χριςτθ που ςχετίηονται με προςκικθ, 

μεταβολι ι διαγραφι αγροτεμαχίου. 

Για να εμφανιςτοφν οι υπόλοιπεσ ςτιλεσ του πίνακα 1 (ι του πίνακα 2) που δε φαίνονται ςτθν οκόνθ, ο 

χριςτθσ κα πρζπει είτε να ςφρει με το ποντίκι τθ μπάρα που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα είτε να 

πατιςει πάνω ςτα εικονίδια      ι     (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 

ε όλουσ τουσ πίνακεσ τθσ οκόνθσ το εικονίδιο  χρθςιμοποιείται για τθν αναίρεςθ τθσ ενζργειασ που 

φαίνεται ςτθν αντίςτοιχθ γραμμι του πίνακα. Εάν ο χριςτθσ τοποκετιςει τον κζρςορα του ποντικιοφ 

επάνω ςτο εικονίδιο, τότε κα εμφανιςτεί θ περιγραφι τθσ αναίρεςθσ που αντιςτοιχεί ςτο ςυγκεκριμζνο 

εικονίδιο (Εικόνα 5). Με το πάτθμα του εικονιδίου τθσ αναίρεςθσ, αφαιρείται αυτόματα θ αντίςτοιχθ 

γραμμι του πίνακα αναιρϊντασ τθ ςυγκεκριμζνθ μεταβολι από τθ διλωςθ. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ 
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πατιςει κατά λάκοσ το εικονίδιο, κα πρζπει να επαναλάβει εκ’ νζου τθ διαδικαςία για να προςτεκεί θ 

μεταβολι ςτθ διλωςθ. 

 
Εικόνα 5 

Σο εικονίδιο τθσ επεξεργαςίασ  εμφανίηεται ςε προςκικεσ ι μεταβολζσ ακινιτων (όχι ςε διαγραφζσ) 

και χρθςιμοποιείται για τθν περαιτζρω επεξεργαςία των ςτοιχείων του ακινιτου. Πατϊντασ επάνω ςτο 

εικονίδιο, ανοίγει νζα καρτζλα που εμφανίηει τθ φόρμα καταχϊρθςθσ με ςυμπλθρωμζνα τα ςτοιχεία του 

ακινιτου τθσ αντίςτοιχθσ γραμμισ του πίνακα. Με το πάτθμα του ςυνδζςμου «Ολοκλιρωςθ επεξεργαςίασ 

ςτοιχείων ακινιτου» που βρίςκεται ςτισ διακζςιμεσ ενζργειεσ τθσ νζασ καρτζλασ, αποκθκεφονται οι νζεσ 

μεταβολζσ που ζκανε ο χριςτθσ ςτα ςτοιχεία του ακινιτου (βλ. Ενότθτα «Ειςαγωγι κτίςματοσ / 

οικοπζδου»). 

τισ γραμμζσ του πίνακα 1 και 2 με τθν ζνδειξθ «Μεταβολι», μαρκάρονται με πορτοκαλί χρϊμα τα πεδία 

του ακινιτου που άλλαξαν, ςε ςχζςθ με τθν αρχικι εικόνα που είχε το ακίνθτο ςτθν εικόνα του 

φορολογουμζνου το επιλεγμζνο ζτοσ. 

Εκτυπώςεισ 

Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να εξάγει ςε μορφι Excel τθν εικόνα τθσ περιουςιακισ του κατάςταςθσ, 

όπωσ αυτι ζχει διαμορφωκεί ςτο ζτοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλαγϊν που ζχουν γίνει τθ δεδομζνθ 

ςτιγμι ςτθ διλωςθ. 

Διαθϋςιμεσ Ενϋργειεσ 

Οι διακζςιμεσ ενζργειεσ τθσ καρτζλασ αυτισ είναι οργανωμζνεσ ςτισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ (Εικόνα 6): 

→              

Εικόνα 6 



 

 

Διεφθυνςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

ε
λί

δ
α

 1
7

 

 Πίνακασ 1: Κτίςματα – Οικόπεδα: Περιζχει όλεσ τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με αλλαγζσ ςτα 

ςτοιχεία του πίνακα των οικοπζδων (εντόσ ςχεδίου ι οικιςμοφ) και κτιςμάτων (εντόσ και εκτόσ 

ςχεδίου) 

 Πίνακασ 2: Αγροτεμάχια: Περιζχει όλεσ τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με αλλαγζσ ςτα ςτοιχεία του 

πίνακα των αγροτεμαχίων 

 Γενικά: Καταχϊρθςθ ςθμειϊςεων από το χριςτθ 

 Οριςτικι υποβολι διλωςθσ Ε9 για τθν οριςτικι καταχϊρθςθ τθσ διλωςθσ ςτο ςφςτθμα 

 Ακφρωςθ υποβολισ διλωςθσ Ε9 για τθν ακφρωςθ υποβολισ τθσ διλωςθσ Ε9 

Η ανάπτυξθ των επιλογϊν κάκε κεματικισ ενότθτασ που περιλαμβάνει επιμζρουσ επιλογζσ γίνεται με το 

πάτθμα του εικονιδίου     που βρίςκεται μπροςτά από τθν κεματικι ενότθτα (Εικόνα 7). Η ςφμπτυξθ 

των επιλογϊν τθσ ενότθτασ γίνεται με το πάτθμα του εικονιδίου    . 

→     

Εικόνα 7 

Πατϊντασ ςε κάποια από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ τθσ καρτζλασ «Τποβολισ διλωςθσ Ε9», ανοίγει νζα 

ομότιτλθ καρτζλα (Εικόνα 8) για τθν καταχϊρθςθ των αντίςτοιχων ςτοιχείων. Όςο είναι ανοιχτι θ νζα 

καρτζλα, οι βαςικζσ καρτζλεσ του κεντρικοφ μενοφ επιλογϊν τθσ εφαρμογισ (Αρχικι, Περιουςιακι 

Κατάςταςθ, Δθλϊςεισ, Τποβολι Διλωςθσ Ε9) παραμζνουν απενεργοποιθμζνεσ. Σο κλείςιμο τθσ καρτζλασ 

γίνεται πατϊντασ το ςφνδεςμο «Ακφρωςθ τησ επιλεγμζνησ ενζργειασ» ςτο μενοφ «Διακζςιμεσ ενζργειεσ». 

 

  

Εικόνα 8: Μεταβολή ςτοιχείων κτίςματοσ/οικοπζδου 
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τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ κάκε νζασ καρτζλασ που ανοίγει για οποιαςδιποτε ενζργεια κι αν ζχει επιλζξει ο 

χριςτθσ, υπάρχουν θ ζννοια τθσ  

 Ολοκλιρωςθσ τησ ενζργειασ, που οδθγεί ςτθν αποκικευςθ των αλλαγϊν ςτθ διλωςθ. Οι αλλαγζσ 

φαίνονται ςτο κομμάτι τθσ οκόνθσ με τίτλο «Η διλωςθ ωσ τϊρα» ςτθν καρτζλα «Τποβολι 

διλωςθσ Ε9» (Εικόνα 3). 

 Ακφρωςθσ τησ ενζργειασ, που οδθγεί ςτθν ακφρωςθ των αλλαγϊν που ζκανε ο χριςτθσ και ςτθν 

μετάβαςι του πίςω ςτθν καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9» χωρίσ να ζχει μεταβλθκεί θ εικόνα τθσ 

ενότθτασ «Η διλωςθ ωσ τϊρα». 

Κάκε ενζργεια που ολοκλθρϊνεται από το χριςτθ ςτθν καρτζλα τθσ «Τποβολισ διλωςθσ Ε9» 

αποκθκεφεται προςωρινά ςτο ςφςτθμα. 

Πύνακασ 1: Κτύςματα - Οικόπεδα 

Περιζχει όλεσ τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με μεταβολζσ του πίνακα οικοπζδων (εντόσ ςχεδίου ι 

οικιςμοφ) και κτιςμάτων (εντόσ και εκτόσ ςχεδίου) (Εικόνα 9). 

 
Εικόνα 9 

Οι διακζςιμεσ ενζργειεσ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι παρακάτω: 

 Διλωςθ νζου κτίςματοσ/οικοπζδου: Χρθςιμοποιείται για τθν προςκικθ νζου κτίςματοσ / 

οικοπζδου ςτθν εικόνα του υπόχρεου 

 Μεταβολι ςτοιχείων κτίςματοσ/οικοπζδου: Χρθςιμοποιείται για τθ μεταβολι των ςτοιχείων 

κτίςματοσ/οικοπζδου τθσ εικόνασ του υπόχρεου. Ενεργοποιείται εφόςον υπάρχουν ακίνθτα ςτον 

πίνακα 1 τθσ εικόνασ του υπόχρεου ςτο επιλεγμζνο ζτοσ. 

 Διαγραφι κτίςματοσ/οικοπζδου: Χρθςιμοποιείται για τθ διαγραφι κτίςματοσ/οικοπζδου από τθν 

εικόνα του υπόχρεου. Ενεργοποιείται εφόςον υπάρχουν ακίνθτα ςτον πίνακα 1 τθσ εικόνασ του 

υπόχρεου ςτο επιλεγμζνο ζτοσ. 

Δόλωςη κτύςματοσ / οικοπϋδου 

Με τθν επιλογι «Διλωςθ νζου κτίςματοσ/οικοπζδου» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ του πίνακα 1, ανοίγει 

θ αντίςτοιχθ καρτζλα που εμφανίηει τθ φόρμα για τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων του νζου ακίνθτου (βλ. 

0 Φόρμα ).  

Με το πάτθμα τθσ «ολοκλιρωςθσ ειςαγωγισ νζου κτίςματοσ/οικοπζδου», θ μεταβολι προςτίκεται ςα νζα 

γραμμι ςτον πίνακα 1 τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9» με τθν ζνδειξθ «Προςκικθ» (Εικόνα 10). 

Όπωσ προαναφζραμε ςτθν ενότθτα 0 Περιεχόμενο Καρτζλασ, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναιρζςει 

τθν ειςαγωγι του ακινιτου από τθ διλωςθ ι να επεξεργαςτεί περαιτζρω τα ςτοιχεία του ακινιτου 

πατϊντασ ςτο κατάλλθλο εικονίδιο του πίνακα. 
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Εικόνα 10 

Μεταβολό κτύςματοσ / οικοπϋδου 

Με το πάτθμα τθσ «Μεταβολισ ςτοιχείων κτίςματοσ/οικοπζδου» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ του πίνακα 

1, ανοίγει νζα ομότιτλθ καρτζλα με τα ακίνθτα του πίνακα 1 τθσ εικόνασ του υπόχρεου για τα οποία δεν 

υπάρχει ιδθ καταχωρθμζνθ μεταβολι ι διαγραφι ςτθ διλωςθ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να πατιςει πάνω 

ςτθ γραμμι του πίνακα που περιγράφει το ακίνθτο που επικυμεί να μεταβάλει (Εικόνα 11) και ςτθ 

ςυνζχεια να πατιςει ςτον ςφνδεςμο «Επεξεργαςία ςτοιχείων κτίςματοσ/οικοπζδου για μεταβολι» για να 

ανοίξει θ φόρμα διόρκωςθσ των ςτοιχείων του ακινιτου (βλ. 0 Φόρμα ). 

 
Εικόνα 11 

Μετά το πάτθμα τθσ «ολοκλιρωςθσ μεταβολισ κτίςματοσ/οικοπζδου», θ μεταβολι προςτίκεται ςα νζα 

γραμμι ςτον πίνακα 1 τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9» με τθν ζνδειξθ «Μεταβολι». Σα ςτοιχεία του 

ακινιτου που μετζβαλε ο χριςτθσ μαρκάρονται με πορτοκαλί χρϊμα (Εικόνα 12). Ο χριςτθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να αναιρζςει τισ μεταβολζσ που ζκανε ςτα ςτοιχεία του ακινιτου ι να επεξεργαςτεί 

περαιτζρω τα ςτοιχεία του ακινιτου πατϊντασ ςτο κατάλλθλο εικονίδιο του πίνακα (βλ. ενότθτα 0 

Περιεχόμενο Καρτζλασ). 

 
Εικόνα 12 

Ο ςφνδεςμοσ απενεργοποιείται εφόςον δεν υπάρχουν διακζςιμα ακίνθτα του πίνακα 1 για μεταβολι. 

Διαγραφό κτύςματοσ / οικοπϋδου 

Με το πάτθμα τθσ «Διαγραφισ κτίςματοσ/οικοπζδου» από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ του πίνακα 1, ανοίγει 

νζα ομότιτλθ καρτζλα με τα ακίνθτα του πίνακα 1 τθσ εικόνασ του υπόχρεου για τα οποία δεν υπάρχει ιδθ 

καταχωρθμζνθ μεταβολι ι διαγραφι ςτθ διλωςθ. 

Ο χριςτθσ κα πρζπει να πατιςει πάνω ςτθ γραμμι του πίνακα που περιγράφει το ακίνθτο που επικυμεί 

να διαγράψει (Εικόνα 13) και ςτθ ςυνζχεια να πατιςει ςτον ςφνδεςμο «Επιλογι κτίςματοσ/οικοπζδου για 

διαγραφι». 
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Εικόνα 13 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαγραφισ του ακινιτου,  θ μεταβολι προςτίκεται ςα νζα γραμμι ςτον πίνακα 1 

τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9» με τθν ζνδειξθ «Διαγραφι» (Εικόνα 14).  Ο χριςτθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να αναιρζςει τθ διαγραφι του ακινιτου πατϊντασ ςτο κατάλλθλο εικονίδιο του πίνακα (βλ. 

ενότθτα 0 Περιεχόμενο Καρτζλασ). 

 
Εικόνα 14 

Ο ςφνδεςμοσ απενεργοποιείται εφόςον δεν υπάρχουν διακζςιμα ακίνθτα του πίνακα 1 για διαγραφι. 

Φόρμα καταχώρηςησ ακινότου 

Η φόρμα επιτρζπει τθν ειςαγωγι ι τθ διόρκωςθ των ςτοιχείων ενόσ κτίςματοσ/οικοπζδου (Εικόνα 15). 

 
Εικόνα 15 

Πατϊντασ επάνω ςτο εικονίδιο      που βρίςκεται ςτο δεξί μζροσ κάκε λίςτασ τθσ φόρμασ καταχϊρθςθσ, 

εμφανίηονται τα περιεχόμενα τθσ λίςτασ για να επιλζξει ο χριςτθσ τθν επικυμθτι τιμι. Για παράδειγμα 

πατϊντασ ςτο εικονίδιο  τθσ λίςτασ των Νομϊν εμφανίηεται θ πλιρθσ λίςτα των νομϊν τθσ Ελλάδασ 

(Εικόνα 16).  
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Εικόνα 16 

Ο χριςτθσ μπορεί να μεταβεί απευκείασ ςτθν επιλογι που επικυμεί ςε οποιαδιποτε λίςτα που 

χρθςιμοποιείται για τον εντοπιςμό τθσ διεφκυνςθσ του ακινιτου, εάν πλθκτρολογιςει μζςα ςτο πεδίο ζνα 

ι περιςςότερα γράμματα ςτα ελλθνικά. Για παράδειγμα πλθκτρολογϊντασ «Χ» μζςα ςτο πεδίο τθσ λίςτασ 

με τουσ νομοφσ (Εικόνα 17), θ επιλογι τθσ λίςτασ πθγαίνει απευκείασ ςτο πρϊτο Νομό που ξεκινάει από 

«Χ». 

 
Εικόνα 17 

Κάκε λίςτα που χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ τθσ διεφκυνςθσ του ακινιτου, ενεργοποιείται, 

εφόςον ο χριςτθσ επιλζξει τιμι ςτθν παραπάνω λίςτα ξεκινϊντασ από το Νομό. Δίπλα από κάκε λίςτα, 

υπάρχει το εικονίδιο  , από όπου ο χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει τθν επικυμθτι τιμι τθσ λίςτασ με 

ολόκλθρο ι μζροσ του λεκτικοφ (Εικόνα 18). Πατϊντασ «Αναηιτθςθ», το ςφςτθμα φζρνει τισ πικανζσ τιμζσ 

τθσ λίςτασ βάςθ του λεκτικοφ τθσ αναηιτθςθσ (Εικόνα 19). Ο χριςτθσ επιλζγει από τθ λίςτα των 

αποτελεςμάτων τθν επικυμθτι τιμι, και πατϊντασ «Επιλογι», ςυμπλθρϊνεται αυτόματα θ επιλεγμζνθ 
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τιμι ςτθν αντίςτοιχθ λίςτα τθσ φόρμασ καταχϊρθςθσ. Για ακφρωςθ αρκεί να  πατιςει το εικονίδιο ,  και 

να επιςτρζψει ςτθ φόρμα τθσ καταχϊρθςθσ χωρίσ να ζχει επιλεγεί κάποια τιμι ςτθν αντίςτοιχθ λίςτα. 

 

Εικόνα 18: Πατώντασ ςτο  τησ λίςτασ για την καταχώρηςη τησ 1ησ οδοφ (ςτήλη 5) 

 

→  

Εικόνα 19: Πατώντασ «Επιλογή», καταχωρείται η επιλεγμζνη τιμή ςτην αντίςτοιχη λίςτα 

Σο περιεχόμενο τθσ λίςτασ «Κοινοτικό ι Δθμοτικό Διαμζριςμα» φιλτράρεται ανάλογα με το Νομό που 

επζλεξε ο χριςτθσ. Ενϊ οι οδοί του ακινιτου, εφόςον το ακίνθτο είναι εντόσ του ςυςτιματοσ 

Αντικειμενικοφ Προςδιοριςμοφ Αξίασ Ακινιτων (ΑΠΑΑ), φιλτράρονται ςε επίπεδο οικοδομικοφ 

τετραγϊνου. 

Η ςυμπλιρωςθ του πεδίου «Διμοσ ι Κοινότθτα» ςυμπλθρϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα όταν ο 

χριςτθσ επιλζξει «Νομό» και «Κοινοτικό ι Δθμοτικό Διαμζριςμα» (Εικόνα 20). 

 

Εικόνα 20 

Εφόςον ο διμοσ ι θ κοινότθτα που επιλζχκθκε είναι εντόσ του ςυςτιματοσ Αντικειμενικοφ 

Προςδιοριςμοφ Αξίασ Ακινιτων (ΑΠΑΑ), ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία των οδϊν που 

περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο του ακινιτου για να εντοπιςτεί μοναδικά το ακίνθτο. Εάν το 

εικονίδιο δίπλα ςτθν ζνδειξθ του μοναδικοφ εντοπιςμοφ είναι , τότε το τετράγωνο δεν ζχει εντοπιςτεί 
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μοναδικά από το ςφςτθμα, οπότε οι χριςτεσ μποροφν να επιλζξουν τθ χριςθ του χάρτθ. Εάν θ ζνδειξθ 

είναι  τότε το τετράγωνο ζχει εντοπιςτεί μοναδικά και το ςφςτθμα ςυμπλθρϊνει αυτόματα τον αρικμό 

του οικοδομικοφ τετραγϊνου ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθσ φόρμασ (Εικόνα 21). Είναι πικανό να γίνει ο 

μοναδικόσ εντοπιςμόσ του τετραγϊνου από το ςφςτθμα χωρίσ να ζχουν ςυμπλθρωκεί όλεσ οι λίςτεσ των 

οδϊν του ακινιτου. 

 
Εικόνα 21 

ε περίπτωςθ που ο διμοσ ι θ κοινότθτα που επιλζχκθκε είναι εκτόσ ΑΠΑΑ, δεν είναι απαραίτθτθ θ 

ςυμπλιρωςθ όλων των οδϊν και θ ζνδειξθ «ΕΝΣΟ ΑΠΑΑ» δεν είναι τςεκαριςμζνθ. 

Για τον εντοπιςμό του οικοδομικοφ τετραγϊνου που βρίςκεται το ακίνθτο μπορεί να γίνει θ χριςθ χάρτθ, 

εφόςον ο διμοσ ι θ κοινότθτα είναι εντόσ ΑΠΑΑ. Σο κουμπί του χάρτθ ενεργοποιείται αφοφ επιλζξει ο 

χριςτθσ νομό και δθμοτικό/κοινοτικό διαμζριςμα από τισ αντίςτοιχεσ λίςτεσ (Εικόνα 22). 

 

Εικόνα 22 

Με το πάτθμα του κουμπιοφ «Εμφάνιςθ χάρτθ», θ εφαρμογι εμφανίηει ζνα διαδραςτικό χάρτθ του διμου 

ι τθσ κοινότθτασ ι οικιςμοφ που ζχει επιλεγεί. Εφόςον ζχει δοκεί θ διεφκυνςθ, ο χάρτθσ εμφανίηεται 

εςτιαςμζνοσ ςτο ςυγκεκριμζνο δρόμο ο οποίοσ ςθμειϊνεται με πράςινο χρϊμα (Εικόνα 23). 

Η πλοιγθςθ ςτο χάρτθ γίνεται με πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ και μετακίνθςθ του προσ 

τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ. Για μεγζκυνςθ ι ςμίκρυνςθ του χάρτθ, χρθςιμοποιείται θ ροδζλα του 

ποντικιοφ. Εναλλακτικά, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα εργαλεία που εμφανίηονται ςτθν άνω αριςτερι 

γωνία του χάρτθ (Εικόνα 24). 

Η επιλογι οικοδομικοφ τετραγϊνου γίνεται με διπλό κλικ του ποντικιοφ. Αν το ςθμείο που επιλεχκεί 

ανικει ςε κάποιο οικοδομικό τετράγωνο, τότε αυτό κα αλλάξει χρϊμα (Εικόνα 25). 

Σαυτόχρονα, ςτο κάτω αριςτερό μζροσ του παρακφρου, κα εμφανιςτοφν τα ονόματα των οδϊν που 

περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο (Εικόνα 26). 
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Εικόνα 23 

 

Εικόνα 24 

 

Εικόνα 25 

 

Εικόνα 26 
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Για μεταφορά ςε κάποιο άλλο ςθμείο του χάρτθ (μζςα ςτον ίδιο Νομό), μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ 

διαδικαςία τθσ αναηιτθςθσ, ςτο πάνω αριςτερό μζροσ του παρακφρου. Επιλζγοντασ διμο/κοινότθτα και 

οδό και ςτθ ςυνζχεια «Αναηιτθςθ Χάρτθ» (Εικόνα 27), ο χάρτθσ κα εςτιάςει ςτο ςθμείο που δόκθκε και θ 

οδόσ που επιλζχκθκε κα εμφανιςτεί με πράςινο χρϊμα. 

 

Εικόνα 27 

Εφόςον επιλεγεί το οικοδομικό τετράγωνο, και κάνοντασ κλικ με το ποντίκι ςτθ «υνζχεια» (Εικόνα 28) 

εμφανίηεται οκόνθ επιλογισ κυρίασ οδοφ και προςόψεων. 

 

Εικόνα 28 

τθν οκόνθ επιλογισ κυρίασ οδοφ και προςόψεων, εμφανίηονται τα ονόματα των οδϊν που περικλείουν 

το οικοδομικό τετράγωνο που επιλζχκθκε. Χρθςιμοποιϊντασ το ποντίκι και κάνοντασ κλικ ςτθν αντίςτοιχθ 

ςτιλθ ςθμειϊνεται ποια από όλεσ είναι θ διεφκυνςθ του ακινιτου, κακϊσ και ςε ποιεσ οδοφσ ζχει 

πρόςοψθ το ακίνθτο (Εικόνα 29). 

 

Εικόνα 29 

Οι τελικζσ επιλογζσ μεταφζρονται ςτθν φόρμα διόρκωςθσ πατϊντασ με το ποντίκι «υνζχεια». 

Εφόςον ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει τα επικυμθτά πεδία τθσ φόρμασ, κα πρζπει να πατιςει «ολοκλιρωςθ τθσ 

επεξεργαςίασ των ςτοιχείων του ακινιτου» για να αποκθκευτοφν οι αλλαγζσ ςτθ διλωςθ. ε περίπτωςθ 

που θ φόρμα ζχει ςφάλματα, τότε εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα ςτθν οκόνθ προσ ενθμζρωςθ του 
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χριςτθ και μαρκάρονται με κόκκινο χρϊμα τα πεδία τθσ φόρμασ ςτα οποία υπάρχει ςφάλμα. Με τθν 

τοποκζτθςθ του κζρςορα μζςα ςε ζνα μαρκαριςμζνο με κόκκινο χρϊμα πεδίο, εμφανίηεται θ περιγραφι 

του ςφάλματοσ (Εικόνα 30). Για να αποκθκευτοφν οι αλλαγζσ ςτθ διλωςθ κα πρζπει να διορκωκοφν όλα 

τα ςφάλματα τθσ φόρμασ. 

 
Εικόνα 30 

Εφόςον δεν υπάρχουν ςφάλματα ςτθ φόρμα καταχϊρθςθσ, είναι πικανό να μαρκαριςτοφν με πορτοκαλί 

χρϊμα πεδία τθσ φόρμασ τα οποία κα ιταν χριςιμο να ςυμπλθρωκοφν από  το χριςτθ (Εικόνα 31), 

εντοφτοισ θ ςυμπλιρωςθ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι για τθν αποκικευςθ των μεταβολϊν του ακινιτου. 

Με τθν τοποκζτθςθ του κζρςορα μζςα ςε ζνα από τα παραπάνω πεδία, εμφανίηεται το αντίςτοιχο 

προειδοποιθτικό μινυμα. 

 
Εικόνα 31 

 Πατϊντασ «Ολοκλιρωςθ ειςαγωγισ (ι μεταβολισ) κτίςματοσ/οικοπζδου, θ φόρμα τθσ καταχϊρθςθσ 

κλείνει και θ αλλαγι προςτίκεται ςα νζα γραμμι του πίνακα 1 τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9» 

με τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ (Προςκικθ/ Μεταβολι). 

 Πατϊντασ «Ακφρωςθ ειςαγωγισ (ι μεταβολισ) κτίςματοσ/οικοπζδου», δεν αποκθκεφονται οι αλλαγζσ 

ςτθ διλωςθ και ο χριςτθσ επιςτρζφει πίςω ςτθν καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9» για περαιτζρω 

ενζργειεσ. 

Πύνακασ 2: Αγροτεμϊχια 

Περιζχει όλεσ τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με μεταβολζσ του πίνακα 2 των αγροτεμαχίων  (Εικόνα 32). 

 
Εικόνα 32 

Οι διακζςιμεσ ενζργειεσ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι οι παρακάτω: 

 Διλωςθ νζου αγροτεμαχίου: Χρθςιμοποιείται για τθν προςκικθ νζου αγροτεμαχίου ςτθ διλωςθ 
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 Μεταβολι ςτοιχείων αγροτεμαχίου: Χρθςιμοποιείται για τθ μεταβολι των ςτοιχείων 

αγροτεμαχίου. Ενεργοποιείται εφόςον υπάρχουν ακίνθτα ςτον πίνακα 2 τθσ εικόνασ του υπόχρεου 

ςτο ζτοσ αναφοράσ. 

 Διαγραφι αγροτεμαχίου: Χρθςιμοποιείται για τθ διαγραφι αγροτεμαχίου από τθν εικόνα  του 

υπόχρεου. Ενεργοποιείται εφόςον υπάρχουν ακίνθτα ςτον πίνακα 2 τθσ εικόνασ του υπόχρεου ςτο 

ζτοσ αναφοράσ. 

Η λειτουργικότθτα των διακζςιμων ενεργειϊν για τον πίνακα 2 κακϊσ και τθσ φόρμασ καταχϊρθςθσ των 

ςτοιχείων αγροτεμαχίου είναι παρόμοια με αυτι τθσ ενότθτασ του «Πίνακασ 1: Κτίςματα - Οικόπεδα». 

Επιλογό «Γενικϊ» 

Χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ ςθμειϊςεων ςτθ διλωςθ (Εικόνα 33). 

 

 

 
Εικόνα 33 

Οι διακζςιμεσ ενζργειεσ αυτισ τθσ καρτζλασ είναι: 

 «Ολοκλιρωςθ καταχϊρθςθσ ςθμειϊςεων» για τθν αποκικευςθ των ςθμειϊςεων ςτθ διλωςθ. Οι 

ςθμειϊςεισ εμφανίηονται ςτο τζλοσ τθσ καρτζλασ «Τποβολι διλωςθσ Ε9». Με το πάτθμα του 

εικονιδίου  επιτρζπεται θ περαιτζρω διόρκωςθ του κειμζνου των ςθμειϊςεων. 

 Ακφρωςθ καταχϊρθςθσ ςθμειϊςεων, για τθν επιςτροφι του χριςτθ πίςω ςτθν καρτζλα «Τποβολι 

διλωςθσ Ε9» χωρίσ να γίνει θ αποκικευςθ των αλλαγϊν ςτθ διλωςθ. 

Οριςτικό υποβολό δόλωςησ Ε9 

Με το πάτθμα τθσ «Οριςτικισ Τποβολισ διλωςθσ», καταχωρείται οριςτικά θ διλωςθ ςτο ςφςτθμα και 

κλείνει αυτόματα θ καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9».  

 τθν καρτζλα «Δθλϊςεισ Ε9» εμφανίηονται τα ςτοιχεία τθσ διλωςθσ που μόλισ καταχωρικθκε ςτο 

ςφςτθμα. 

 τθν καρτζλα «Περιουςιακι κατάςταςθ» προβάλλεται θ ενθμερωμζνθ εικόνα του υπόχρεου. 

 Εκτυπϊςεισ: Εμφανίηεται θ επιλογι για τθν εκτφπωςθ του αποδεικτικοφ υποβολισ τθσ διλωςθσ Ε9 

που μόλισ κατζκεςε ο φορολογοφμενοσ 
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 Διακζςιμεσ ενζργειεσ: Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επανυποβάλλει διλωςθ Ε9 ςτο 

επιλεγμζνο ζτοσ, εφόςον παραμζνει ανοιχτόσ ο ςφνδεςμοσ για υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ 

Ε9. 

 
Εικόνα 34 

Ακύρωςη υποβολόσ δόλωςησ Ε9 

Με το πάτθμα τθσ «Ακφρωςθσ υποβολισ διλωςθσ Ε9», κλείνει θ καρτζλα «Τποβολι διλωςθσ Ε9» χωρίσ 

να καταχωρθκεί θ διλωςθ ςτο ςφςτθμα. Επιπλζον εμφανίηεται ςτισ διακζςιμεσ ενζργειεσ ο ςφνδεςμοσ 

«Δθμιουργία διλωςθσ Ε9». 

Καρτϋλα «Δηλώςεισ Ε9» 

Προβάλλονται οι δθλϊςεισ Ε9 που υπζβαλε ο υπόχρεοσ με θλεκτρονικό τρόπο το επιλεγμζνο ζτοσ.  

 
Εικόνα 35 



 

 

Διεφθυνςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

ε
λί

δ
α

 2
9

 

τον πρϊτο πίνακα «Δθλϊςεισ Ε9» εμφανίηονται τα γενικά ςτοιχεία κάκε διλωςθσ που υπζβαλλε ο 

υπόχρεοσ το επιλεγμζνο ζτοσ (Εικόνα 35). Πατϊντασ επάνω ςε μια γραμμι του πίνακα, εμφανίηεται ςτο 

κομμάτι με τίτλο «τοιχεία επιλεγμζνθσ διλωςθσ» το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν 

επιλεγμζνθ γραμμι του πρϊτου πίνακα. 

Στοιχεύα επιλεγμϋνησ δόλωςησ 

 Πίνακασ «τοιχεία υπόχρεου»: Προβάλλονται τα ςτοιχεία του υπόχρεου 

 Πίνακασ 1: Περιζχει τα κτίςματα/οικόπεδα για τα οποία υπάρχουν μεταβολζσ ςτθ διλωςθ. 

 Πίνακασ 2: Περιζχει τα αγροτεμάχια για τα οποία υπάρχουν μεταβολζσ ςτθ διλωςθ. 

Καρτϋλα «Περιουςιακό κατϊςταςη» 

Προβάλλεται θ περιουςιακι εικόνα του υπόχρεου για το ζτοσ αναφοράσ (Εικόνα 36).  

 
Εικόνα 36 

ε περίπτωςθ που ο υπόχρεοσ υποβάλει νζα διλωςθ Ε9 ςτο ζτοσ αναφοράσ, ενθμερϊνεται αυτόματα θ 

περιουςιακι του εικόνα. 

Καρτϋλα «Αρχικό Σελύδα» 

Προβάλλονται γενικζσ πλθροφορίεσ για τον φορολογοφμενο, όπωσ θ φπαρξθ εκκρεμότθτασ υποβολισ 

διλωςθσ Ε9 (Εικόνα 37). 

 
Εικόνα 37 
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