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Ζκεξνκελία 30/12/2013 

ΓΖΛΩΖ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 

θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 

(ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) 

Παξαιήπηεο ηεο δήιωζεο: Δπηηξνπή Διέγρνπ Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ λ. 

3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 3327/2005 (ΦΔΚ 70/Ά')  

1. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ 

ΑΦΜ: 023526774 ...................... Αξκφδηα Γ.Ο.Τ.: ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ .......................................  

Δπψλπκν:    ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ  Κχξην φλνκα    ΗΧΑΝΝΖλνκα παηέξα      ΔΤΣΑΘΗΟ 

ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζεΜΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ επάγγεικα  ΜΑΗΔΤΣΖΡΑ δηεχζπλζε επαγγέικαηνο  ΒΑ. ΟΦΗΑ 48 ηει  2107249536 

Γηεχζπλζε θαηνηθίαο Γ. ΟΛΧΜΟΤ 11, ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, 15341 ........................... ηει 2106545506 

Υξφλνοαλάιεςεο θαζεθφλησλ γηα πξψηε θνξά   2011 ................................................................  

2. ηνηρεία ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ 

ΑΦΜ .......................................................... Αξκφδηα ΓΟΤ ...............................................................................................  

Δπψλπκν ................................................... θχξην φλνκα............................................... φλνκα παηέξα  .......................  

ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε ...................................................................................................................  

επάγγεικα ..................................... δηεχζπλζε επαγγέικαηνο ..................................................... ηει ...............................  

3. ηνηρεία ηωλ αλήιηθωλ παηδηώλ 

3.1 Δπψλπκν ......................................... θχξην φλνκα ..................................................... έηνο γελλήζεσο…………… 

3.2 Δπψλπκν ......................................... θχξην φλνκα ....................................................... έηνο γελλήζεσο…………… 

3.3 Δπψλπκν ......................................... θχξην φλνκα ...................................................... έηνο γελλήζεσο………….. 

3.4 Δπψλπκν ......................................... θχξην φλνκα ...................................................... έηνο γελλήζεσο………….. 

3.5 Δπψλπκν ......................................... θχξην φλνκα ...................................................... έηνο γελλήζεσο………….. 

3.6 Δπψλπκν ............................................ θχξην φλνκα ......................................................... έηνο γελλήζεσο………….. 

4. ηνηρεία ηωλ θαηά ην άξζξν 13 εδ. β' Π.Κ. νηθείωλ (ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ζε επζεία 

γξακκή, ζεηνί γνλείο, ζεηά ηέθλα, κεκλεζηεπκέλνη, αδειθνί θαη ζύδπγνη απηώλ θαζώο θαη κλεζηήξεο 

αδειθώλ) 

4.1 Δπψλπκν  ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ  ............................................. θχξην φλνκα  ΑΘΑΝΑΗΑ, ΑΓΔΛΦΖ .......................  

4.2 Δπψλπκν  ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ .......................................... θχξην φλνκα  ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΑΓΔΛΦΟ .................  

4.3 Δπψλπκν  ΒΛΑΥΟ ........................................................ θχξην φλνκα ΓΔΡΑΗΜΟ, ΤΕ. ΑΘΑΝΑΗΑ......  

4.4 Δπψλπκν ΜΖΣΟΠΟΤΛΟΤ  ......................................... θχξην φλνκα ΥΡΗΣΗΝΑ, ΤΕ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ........  

4.5 Δπψλπκν .......................................................................... θχξην φλνκα ..............................................................  

4.6 Δπψλπκν .......................................................................... θχξην φλνκα ..............................................................  

4.7 Δπψλπκν .......................................................................... θχξην φλνκα ..............................................................  

4.8 Δπψλπκν .......................................................................... θχξην φλνκα ...................................... … ...................  

4.9 Δπψλπκν…… .................................................................. θχξην φλνκα ..............................................................  

4.10 Δπψλπκν ………………………… ................................... θχξην φλνκα ..............................................................  

Η 

 



Α. Καηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξψο ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

ΑΗ. Πεξνπζηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελνπ.   

ΑΗ .Ηα Έζνδα απφ θάζε πεγή θαηά ηα ηξία (3) πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε  

 

    
Α/Α ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 
ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΠΖΓΖ (Δ €) 

ΔΣΟ 2012 ΔΣΟ 2011 ΔΣΟ 2010 

  1 2 2 2 

  0 71.056,00 96.550,30 74.153,36 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    -     

 

 

 



       Α. Καηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξψο ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

       ΑΗ. Πεξνπζηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελνπ. 

ΑΗ.Ηβ Έζνδα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 
 

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ 

ΛΟΗΠΑ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΔΟΓΑ 

(ΟΗΚΟΝ. ΔΝΗΥΤΔΗ, ΓΑΝΔΗΑ, 

ΓΧΡΔΔ Κ.Λ.Π.) 

 1 2 3 4 

  71.056,00  ΓΑΝΔΗΑ: 308.000,00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



                

Α 1.2 Ακίνηηα καθώς και εμπράγμαηα δικαιώμαηα ζε ασηά.           

                

Α

/Α 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 

ΚΑΣΑ

ΣΑΖ 

Ή 

ΜΔΣΑ

ΒΟΛΖ 

ΝΟΜΟ 
ΓΖΜΟ Ή 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΔΗΓΟ 

ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΔΚΣΑ

Ζ 

ΔΓΑΦΟ

Τ Δ 

m2 

ΔΚΣΑΖ 

ΚΣΗΜΑΣΧΝ 

Δ m2 

ΔΣΟ 

ΚΣΖΖ 

ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ 

% 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ 

ΣΡΟΠΟ 

ΚΣΖΖ 

ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ  Ή 

ΔΗΠΡΑΥΘΔΝ 

ΣΗΜΖΜΑ (Δ € ) 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΥΡΖΜΑΣΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1 ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ   ΑΣΣΙΚΗ 
 ΑΓ. 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

 ΟΛΩΜΟΤ 
11  ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ  300  210  2004    100 

 ΚΛΗΡΟ
ΝΟΜΙΑ       

 2  ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ    ΑΣΣΙΚΗ 
 ΓΗΜΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 Β. ΟΦΙΑ 
48  ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ    107  2000    100  ΑΓΟΡΑ    ΓΑΝΔΙΟ   

 3  ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ    ΑΣΣΙΚΗ 
 ΓΗΜΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ  ΑΤΛΑΚΙ  ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ  600  100  2008    100  ΑΓΟΡΑ    ΓΑΝΔΙΟ   

 4 
 ΑΛΛΔ 
ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ   

 ΝΟΜΟ 
ΑΡΚΑΓΙΑ 

 ΓΗΜΟ 
ΓΟΡΣΙΝΙΑ  ΜΤΓΓΑΛΙΑ 

 ΑΛΛΔ 
ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ    60  2004    33 

 ΚΛΗΡΟ
ΝΟΜΙΑ       

 5  ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΑ   

 ΝΟΜΟ 
ΚΤΚΛΑΓΩ
Ν  ΓΗΜΟ ΚΔΑ  ΚΟΡΡΤΙΑ 

ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙ
Ο  4000   1992    100 ΑΓΟΡΑ    ΔΙΟΓΗΜΑ   

 6  ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΑ   

  ΝΟΜΟ 
ΚΤΚΛΑΓΩ
Ν  ΓΗΜΟ ΚΔΑ  ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

 ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙ
Ο  2300    1996    100  ΑΓΟΡΑ    ΔΙΟΓΗΜΑ   

 7  ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΑ    ΑΣΣΙΚΗ  ΓΗΜΟ ΓΔΡΑΚΑ   
 ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙ
Α 1900    2004    50 

 ΚΛΗΡΟ
ΝΟΜΙΑ       

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



 

         ΑΗ .3 Μεηνρέο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξηψλ, νκφινγα, θαη θάζε είδνπο νκνινγίεο, ακνηβαία θεθάιαηα, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, 
 

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

Ή 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΔΗΓΟ 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ 

ΣΗΣΛΟ 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΡΟΠΟ 

ΚΣΖΖ 

ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ Ή ΓΗΑΓΡΑΦΖ (Δ €) 

ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ ΑΞΗΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 1 2 3 4 5 6 7α 7β 

1    ΗΑΧ 115.714    

2    ΤΓΔΗΑ 2.000    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

           ΑΗ.4 Καηαζέζεηο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά Ηδξχκαηα. 
 

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 
ΔΗΓΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΟΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΝΟΜΗΜΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΣΑΘΔΖ 

 1 2 3 4 5 6 

1 0  9.410,00 € ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΟΓΖΜΑ 

2 0  602,00 € MILLENIUM ΔΗΟΓΖΜΑ 

3 0  985,00 € EUROBANK ΔΗΟΓΖΜΑ 

4 0  3.600,00 € ΔΘΝΗΚΖ ΔΗΟΓΖΜΑ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

        Α 1.5 Πισηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο θαη ηα θάζε ρξήζεο νρήκαηα. 
 

Α/Α  
ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

Ή 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΔΗΓΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΝΖΟΛΟΓΗΟΤ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ -

ΚΤΒΗΜΟ 
ΛΗΜΔΝΑ 

ΝΖΟΛΟΓΖΖ 
ΗΓ1ΟΚΣΖ1Α 

ΔΣΟ 

ΚΣΖΖ 
ΣΡΟΠΟ 

ΚΣΖΖ 

ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ    

Ή ΔΗΠΡΑΥΘΔΝ 

ΣΗΜΖΜΑ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΥΡΖΜΑΣΧΝ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ  ΗΥ ΤΡΜ 5070 2000  Η. 

ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

2000 LEASING 30.000,00 ΔΗΟΓΖΜΑ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 



 

       Α 1.6 πκκεηνρέο ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε 
 

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΖ Ή 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ  
ΔΗΓΟ     

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΣΟ ΔΝΑΡΞΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΔΗΦΟΡΑ ( Δ € ) 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΥΡΖΜΑΣΧΝ  

 1 2 3 4 5 6 7  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΔΗ. Φσηνηππία ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ειεγρφκελνπ έηνπο ή ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πξνθεηκέλνπ πεξί αξρηθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ζρεηηθή δήισζε έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ λα πξνζθνκηζηεί αληίγξαθν θαη 

ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ηνχην έρεη εθδνζεί. 

Δ2. Φσηνηππίεο φισλ ησλ ηίηισλ θηήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή εθπνηήζεθαλ, 

θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε παξάγξαθν Α. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δήισζε ππνβάιιεηαη γηα δεχηεξε, ηξίηε 

θ.ι.π. θνξά, πξνζθνκίδνληαη κφλνλ νη ηίηινη θηήζεσο ή εθπνηήζεσο αθηλήησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην 

ειεγρφκελν έηνο. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΔΩΝ 

Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο γίλεηαη κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ νξθσκνζία ή ηελ αλάιεςε θαζε-

θφλησλ θαη επαλαιακβάλεηαη κέρξη 30 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, εθφζνλ νη ππφρξενη δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα 

απηή θαη επί ηξία (3) ρξφληα κεηά ηελ απψιεηα ηεο. 

ΤΠΟΒΟΛΖΓΖΛΩΔΩΝ 

Οη δειψζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο είηε απηνπξν-

ζψπσο είηε κε αληηπξφζσπν είηε ηαρπδξνκηθψο, ζηε δηεχζπλζε:  

Δηζαγγειία Αξείνπ Πάγνπ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειώζεωλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 

Λεωθόξνο Αιεμάλδξαο 121 -Σ.Κ. 11510 

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθωλα: 210- 6419326,210-6419327,210-6419155,210-6419164 θαη 

210-6466271 (FAX) 

ΠΡΟΟΥΖ: Σν έληππν ησλ δειψζεσλ πξέπεη λα θαηαηίζεηαη, ππνρξεσηηθά σο έρεη, κε ηηο αλάινγεο εγγξαθέο ή 

δηαγξαθέο ζηηο ζειίδεο πνπ δελ έρνπλ λα δειψζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζε απηέο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνγεγξακ-

κέλν απφ ηνχο ππφρξενπο. 

Αζήλα30/12/2013 

Ο ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ Ο/Ζ ΤΕΤΓΟ 

 

Η. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

(ππνγξαθή) (ππνγξαθή) 

(θαζέλαο ρσξηζηά γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απφ θνηλνχ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αλειίθσλ παηδηψλ) 

   ΔΚΘΔΖ ΚΑΣΑ0ΔΖ 

                                                                  ηελ Αζήλα ζήκεξα …………………………………………….. 

                                                              ν ή ε …………………………………………………………………………………… 

                                                            θαηέζεζε απηνπξνζψπσο ή κε η…λ αληηπξφζσπφ ηνπ …………………………….  

                                                            ………………………………………………………………………………………..    

ηε δήισζε πεξηνπζηαθήο η…. θαηάζηαζεο 

                                                                                   Αζήλα απζεκεξφλ 

                                                                                 Ο Γξακκαηέαο 

 

 

 

 



 

ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ & ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΘΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΖ ΓΖΛΩΖ 

Παραηήρηζη: Σε περίπηωζη ποσ  κάποιος ή κάποιοι πίνακες δεν επαρκούν ζσμπληρώνονηαι πρόζθεηοι.  

Α) ηνλ Πίλαθα ΑΗ .1 α Καηαρωξνύληαη ηα έζνδα από θάζε πεγή, θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε πξηλ από ηελ 

αξρηθή ππνβνιή ηεο δήιωζεο, όπωο απηά δειώζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο δειώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν ΔΗ) 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

1.    ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ.  

2.   ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη γηα θάζε έηνο μερσξηζηά ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ (πξαγκαηηθψλ θαη φρη ηεθκαξηψλ) απφ θάζε 

πεγή πξνέιεπζεο, 

Β) ηνλ Πίλαθα ΑΗ -1 β Καηαρωξνύληαη ηα έζνδα από θάζε πεγή, θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο, όπωο απηά δειώ-

ζεθαλ ζηε δήιωζε θόξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1)  

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ / ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζε κεηψλεηαη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, θαζψο θαη ην εηζφδεκα πνπ θνξνινγείηαη απηνηειψο ή κε εηδηθφ ηξφπν. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ζχκθσλα κεηά παξαπάλσ, ην αθνξνιφγεην εηζφδεκα. 

4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην ζχλνιν ησλ ινηπψλ εζφδσλ απφ θάζε πεγή πξνέιεπζεο. 

Γ) ηνλ Πίλαθα Α 1 .2 Καηαρωξνύληαη ηα αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζώο θαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ζε απηά θαηά 

ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο, (άξζξν 2 Ν.3213/2003) 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε Η ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα 

ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην αθίλεην κε Ο γηα ην αθίλεην πνπ πξνυπάξ 

ρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο, κε 1 γηα ην αθίλεην πνπ απνθηή 

ζεθε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε, κε 2 γηα ην αθίλεην πνπ εθπνηήζεθε αληίζηνηρα θαη κε 3 γηα ην ηδηφθηεην 

αθίλεην πνπ επξίζθεηαη ππφ αλέγεξζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ν Ννκφο ζηνλ νπνίν επξίζθεηαη ην αθίλεην. 

4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 

5. ηε ζέζε 5 ζε κεηψλεηαη ε Οδφο ή ε Σνπνζεζία ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 

6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ Η). 

7. ηε ζέζε 7 ζε κεηψλεηαη ε έθηαζε ηνπ εδάθνπο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (ΗΣΓ). 

8. ηε ζέζε 8 ζεκεηψλεηαη ε έθηαζε ησλ θηηζκάησλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (πη
2
). 

9. ηε ζέζε 9 ζεκεηψλεηαη ην έηνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

10. ηε ζέζε 10 ζεκεηψλεηαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VIII). 

11. ηε ζέζε Π ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηέρεη ν ππφρξενο. 

12. ηε ζέζε 12 αλαγξάθεηαη ν ηξφπνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VII). 

Η 3. ηε ζέζε 13 ζεκεηψλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ δηαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ. 

14. ηε ζέζε 14 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλρξεκάησλ ζε πεξίπησζε θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ Π). 

15. ηε ζέζε 15 ζεκεηψλεηαη ν ηίηινο κεηαβνιήο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ, (π.ρ. αξηζκφο ζπκβνιαίνπ αγνξάο, αξηζκφο νηθνδν  

κηθήο άδεηαο, αξηζκφο ζχκβαζεο γνληθήο παξνρήο θιπ.). 

Γ) ηνλ Πίλαθα Α1.3 Καηαρωξνύληαη κεηνρέο εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ εηαηξεηώλ, εηζεγκέλωλ ή κε ζε ρξεκαηηζηήξηα, 

νκόινγα θαη νκνινγίεο θάζε είδνπο, κεξίδηα ακνηβαίωλ  θεθαιαίωλ, παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνϊόληα θαηά ηνλ 

ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

!.   ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε Η γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηνπο πάζεο θχζεσο ηίηινπο κε Ο γηα ηνπο  

ηίηινπο πνπ πξνυπάξρνπλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο, κε 1  

γηα ηνπο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη κε 2 γηα ηνπο ηίηινπο πνπ εθπνηήζεθαλ αληί- 

ζηνηρα. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ ηίηινπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ III). 

4. ηε ζέζε 4 ζε κεηψλεηαη ν εθδφηεο ηνπ ηίηινπ. 

5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ηίηινπ. 

6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ν ηξφπνο θηήζεο ησλ ηίηισλ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ λϊΐ). 

7. ηηο ζέζεηο   7α    θαη   7β    ζεκεηψλεηαη    θαηά    πεξίπησζε    ην   ηίκεκα   πνπ   θαηαβιήζεθε   γηα   ηελ   απφθηεζε   ή  

εηζπξάρζεθε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ

 ηίηινπ. 

Σημείωπη: Σε περιπηώζεις  κηήζεως ηίηλοι  από δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροτές ή προικοζύμθωνα  δεν ζσμπληρώνονηαι οι Θέζεις 7α 

και 7β. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Δ) ηνλ Πίλαθα Α1.4 Καηαρωξνύληαη νη θαηερόκελεο θαηαζέζεηο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά 

πηζηωηηθά Ηδξύκαηα θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζεζεο κε 1 γηα θαηάζεζε ζε επξψ, κε 2 γηα θαηάζεζε ζε μέλν λφκηζκα. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. 

4-   ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην μέλν λφκηζκα ηεο θαηάζεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε ζέζε 2 έρεη ζεκεησζεί ν αξηζκφο2. 

5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζην νπνίν ηεξείηαη ε θαηάζεζε. 

6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίωλ ηεο θαηάζεζεο (Βι. ΠΗΝΑΚΑ Ζ). 

Σ) ηνλ Πίλαθα ΑΗ.5 Καηαρωξνύληαη ηα πιωηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζώο θαη ηα νρήκαηα θάζε ρξήζεο, θαηά  

ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, με 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα 

ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην κεηαθνξηθφ κέζν κε Ο γηα ην κεηαθνξηθφ 

κέζν πνπ πξνυπάξρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο, κε Η γηα ην  

κεηαθνξηθφ κέζν πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη 2 γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ εθπνηήζεθε  

αληίζηνηρα. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ IV). 

4. ηε ζέζε 4 ζε κεηψλεηαη ν αξηζκφο λενινγίνπ ή θπθινθνξίαο θαηά πεξίπησζε. 

5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ή ν θπβηζκφο θαηά πεξίπησζε. 

6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ν ιηκέλαο λενιφγεζεο ζε πεξίπησζε πισηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

7. ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο επί ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

8. ηε ζέζε 8 ζεκεηώλεηαη ην έηνο θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. 

9. ηε ζέζε 9 αλαγξάθεηαη ν ηξόπνο θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VII). 

10. ηε ζέζε 10 ζεκεηψλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ  

κέζνπ. 

11. ηε ζέζε 11 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ II). 

εκείωζε: Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλω πίλαθα Α1.5 κεηαθνξηθά κέζα πνπ πξνέξρνληαη από LEASING (ρξεκαηνδνηηθή κίζζωζε)               

ή ρξνλνκίζζωζε. 

Ε) ηνλ Πίλαθα ΑΗ .6 Καηαρωξνύληαη νη ζπκκεηνρέο ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

Η.   ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηεο ζπκκεηνρήο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα 

αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηε ζπκκεηνρή κε Ο γηα ηελ ζπκκεηνρή πνπ 

πξνυπάξρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο, κε 1 γηα ηελ επαχμεζε  

ηεο ήδε ππάξρνπζαο ή ηε λέα ζπκκεηνρή θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη κε 2 γηα ηελ κείσζε πξνυπάξρνπ 

ζαο ζπκκεηνρήο ή ηελ εθπνίεζε αληίζηνηρα. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο (Βι. ΠΗΝΑΚΑ V). 

4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VI). 

5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ην έηνο θηήζεσο ηεο ζπκκεηνρήο, 

φ.   ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ην θεθάιαην εηζθνξάο. 

7.    ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε επαχμεζεο ππάξρνπζαο ή λέαο ζπκκεηνρήο {Βι. 

ΠΗΝΑΚΑ).    

 

 

 

 

 



ΠΗΝ.Η ΔΗΓΟ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

1 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

2 ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟ 

3 ΟΗΚΟΠΔΓΟ 

4 ΒΟΚΟΣΟΠΟ 

5 ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ 

6 ΟΗΚΗΑ 

         7 ΓΑ1ΚΖ ΔΚΣΑΖ 

8 ΑΠΟΘΖΚΖ 

9 ΠΑΡΚΗΝΓΚ 

10 ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

11 ΓΡΑΦΔΗΟ 

12 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 
 

ΠΗΝ. IV ΔΗΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ 

1 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 

2 ΦΟΡΣΖΓΟ 

3 ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ 

4 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ 

5 ΚΑΦΟ ΑΝΑΦΤΥΖ 

6 ΗΣΗΟΦΟΡΟ 

7 ΒΑΡΚΑ 

8 ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΟ 

9 ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ 

10 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

 

ΠΗΝ. VIII ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ 

1 ΠΛΖΡΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ 

2 ΠΟΟΣΟ ΔΞ ΑΓΗΑΗΡΔΣΟΤ 

3 ΦΗΛΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ 

4 ΔΠΗΚΑΡΠΗΑ 

5 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

 

ΠΗΝ. II  ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ  

1  ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΔΣΟΤ  

2  ΠΧΛΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟΤ ΣΟ1ΥΔΗΟΤ  

3  ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ 

ΔΣΧΝ  

4  ΓΧΡΔΑ  

5  ΓΑΝΔ1ΜΟ  

6  ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ  

7  ΤΝΓΗΑΜΟ ΠΔΡΗΟΣΔΡΧΝ  

8  ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝ. III  ΔΗΓΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ  

1  ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΜΖ 

ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ  

2  ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ 

ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ  

3  ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΖ 

ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ  

4  ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ 

ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ  

5  ΟΜΟΛΟΓΑ  

6  ΟΜΟΛΟΓΗΔ  

7  ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  

8  ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  

9  ΜΔΣΟΥΔ Δ ΞΔΝΟ ΝΟΜΗΜΑ  

10  ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ  

 

ΠΗΝ. V ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

1 ΜΔΣΟΥΟ Δ Α.Δ. 

2 ΔΣΑΗΡΟ ΔΠΔ 

3 ΟΜΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ 

4 ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ 

5 ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

6 ΑΦΑΝΖ ΔΣΑΗΡΟ 

7 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 
 

ΠΗΝ. VII ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΣΖΖ 
ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

1 ΑΓΟΡΑ 

2 ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

3 ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 

4 ΓΧΡΔΑ 

5 ΠΡΟΗΚΟΤΜΦΧΝΟ ΓΗΑ ΣΗ 
ΠΡΟΣΟΤ 1983 

6 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

 

 

 

 

 

 



 


