
Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ :  
Αξηζκόο Μεηξώνπ        :  

Ζκεξνκελία                   : 28-12-2015 

 

ΓΗΛΩΗ 

Περηοσζηαθής Καηάζηαζες έηοσς 2015 

θαηά ηο άρζρο 2 ηοσ λ.3213 / 2003 

Όπως αληηθαηαζηάζεθε κε ηο άρζρο 223 ηοσ λ.4281/2014 
(Φ.Δ.Κ. Α 160/8.8.2014) 

 
Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο: Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο  

ηνπ άξζξνπ 3Α ηνπ λόκνπ 3213/2003 όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 225  

ηνπ λ.4281/2014,(Φ.Δ.Κ. Α 160/8.8.2014) 

 
 

1. ηοητεία ηοσ/ηες σπότρεοσ 
 

Δπώλπκν       ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ θύξην όλνκα               ΑΤΓΟΤΣΗΝΟ όλνκα παηέξα               ΓΔΧΡΓΗΟ 
 

Α.Φ.Μ.            037036839 Αξκόδηα Γ.Ο.Τ.              ΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Γ.Σ. ΑΕ318369 

ηδηόηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε  ΜΔΛΟ Ο.Δ. -ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.      ΓΖΜΟΤ ΠΤΓΝΑ-ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 
 

επάγγεικα  ΓΑΚΑΛΟ δηεύζπλζε επαγγέικαηνο Η.ΜΔΣΑΞΑ 16-ΚΟΡΗΝΟ –ΠΗΔΡΗΑ ηει 2351042437 
 

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΧΝ-ΑΗΓΗΝΗΟ-ΠΗΔΡΗΑ ηει 2353300459 
 

Υξόλνο αλάιεςεο θαζεθόλησλ γηα πξώηε θνξά 01-01-2011 
 

 

2. ηοητεία ηοσ ή ηες ζσδύγοσ 
 

Δπώλπκν  ΚΧΣΗΟΠΟΤΛΟΤ θύξην όλνκα  ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ όλνκα παηέξα  ΘΧΜΑ 
 

Α.Φ.Μ.  037036888 Αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Γ.Σ. ΑΕ318370 
 

 

ηδηόηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε  ΤΕΤΓΟ 
 

επάγγεικα  ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ δηεύζπλζε επαγγέικαηνο Γ.Ν.ΚΑΣΔΡΗΝΖ ηει 2351042612 

 

3. ηοητεία αλήιηθωλ παηδηώλ 
 

 

3.1  Δπώλπκν  ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ θύξην όλνκα         ΜΑΡΚΔΛΛΑ έηνο γελλήζεσο     2002 
 

3.2  Δπώλπκν  ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ θύξην όλνκα           ΜΑΡΗΑ έηνο γελλήζεσο 2002 
 

 



 

Α. Καηάζηαζε περηοσζηαθώλ ζηοητείωλ. 

Α.1.1 Έζοδα από θάζε πεγή θαηά ηο προεγούκελο έηος. 

Α/Α 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2015 
ΛΟΙΠΑ ΔΝ ΓΔΝΔΙ ΔΟΓΑ  

(ΟΙΚΟΝ. ΔΝΙΥΤΔΙ, ΓΑΝΔΙΑ, ΓΩΡΔΔ 

Κ.Λ.Π) ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ 

- 1 2 3 4 

1 0 20.663,56   

2 1 13.650,30   

 



Α.1.2 Αθίλεηα θαζώς θαη εκπράγκαηα δηθαηώκαηα ζε ασηά 
 

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

Ή 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΝΟΜΟ 

ΓΖΜΟ 

Ζ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 
ΔΗΓΟ 

ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΔΚΣΑΖ 

ΔΓΑΦΟΤ 
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 0 0 ΠΗΔΡΗΑ ΠΤΓΝΑ-
ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 

ΑΗΓΗΝΗΟ/ΑΡΑ
ΝΣΑ 

ΔΚΚΛΖΗΧΝ 

6 360 165,75 1999 1 
50,00% 

 

3  5 
3652/ 

1998 

 

2 1 0 ΠΗΔΡΗΑ ΠΤΓΝΑ-
ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 

ΑΗΓΗΝΗΟ/ΑΡΑ
ΝΣΑ 

ΔΚΚΛΖΗΧΝ 

6 360 165,75 1999 1 
50,00% 

 

3  5 
3652/ 

1998 

 

3 0 0 ΑΥΑΗΑ ΓΤΜΖ ΑΝΧ 
ΟΤΓΔΝΔΨΚΑ/
ΗΓΟΤΝΔΨΚΑ 

3 493,72  2011 1 
100,00% 

 

2   4051/2012 

4 0 0 ΑΥΑΗΑ ΓΤΜΖ ΑΝΧ 
ΟΤΓΔΝΔΨΚΑ/

ΓΟΤΚΑ 

2 5035,9  2011 1 
100,00% 

 

2   4051/2012 

5 1 0 ΠΗΔΡΗΑ ΠΤΓΝΑ-
ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 

ΑΗΓΗΝΗΟ/ΝΔΡΟ
ΤΓΗΑ 

2 3625  1991 1 
100,00% 

 

6   95/1991 

6 1 0 ΠΗΔΡΗΑ ΠΤΓΝΑ-
ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 

ΑΗΓΗΝΗΟ/ΚΑΦ
ΟΒΑΣΗ 

2 1750  2000 1 
100,00% 

 

1 821,71 3 7891/2000 

7 1 0 ΠΗΔΡΗΑ ΠΤΓΝΑ-
ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 

ΑΗΓΗΝΗΟ/ΚΛΔΗ
ΓΗ 

2 3123,6  1998 1 
100,00% 

 

3   3653/1998 

 



Α.1.3 Μεηοτές εκεδαπώλ θαη αιιοδαπώλ εηαηρεηώλ, οκόιογα θαη θάζε είδοσς οκοιογίες: ακοηβαία θεθάιαηα, παράγωγα τρεκαηοοηθολοκηθά προϊόληα. 
 

Α/Α ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΖ  

Ή  

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΥΔΗΡΗΣΖ 

ΜΔΡΗΓΑ 

ΔΠΔΝΓΤΣΖ 

ΔΗΓΟ 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ 
ΣΗΣΛΟ  

ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΡΟΠΟ 

ΚΣΖΖ 

ΑΞΗΔ ΚΣΖΖ Ή ΓΗΑΓΡΑΦΖ (Δ 

€)  

ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ ΑΞΗΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

- 1 2 3 4 5 6 7 8α 8β 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



Α.1.4 Καηαζέζεης ζε Σράπεδες, Σακηεσηήρηα θαη άιια Πηζηωηηθά Ιδρύκαηα ηες εκεδαπής ή ηες αιιοδαπής. 
 

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 
ΠΟΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΔΗΓΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 

ΝΟΜΗΜΑ 

ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

ΥΧΡΑ  

(ΓΗΑ ΚΑΣΑΘΔΔΗ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ) 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΥΡΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΣΑΘΔΖ 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 6230010156685 1600,00 ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟΤ € ΠΔΗΡΑΗΧ  1 

2 1 6230010159463 800,00 ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟΤ € ΠΔΗΡΑΗΧ  1 

 



Α.1.5 Πιωηά θαη ελαέρηα κεηαθορηθά κέζα, θαζώς θαη ηα θάζε τρήζες οτήκαηα. 
 

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΟΥΡΔΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

Ή 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΔΗΓΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΝΖΟΛΟΓΗΟΤ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

- ΚΤΒΗΜΟ 
ΛΗΜΔΝΑ 

ΝΖΟΛΟΓΖΖ 
% 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

ΔΣΟ 

ΚΣΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 

ΚΣΖΖ 

ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ 

Ή 

ΔΗΠΡΑΥΘΔΝ 

ΣΗΜΖΜΑ (Δ €) 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΥΡΖΜΑΣΧΝ 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 0 1 ΚΥΤ2453 1600  50% 2002    

2 1 0 1 ΚΥΤ2453 1600  50% 2002    

 



Α.1.6 σκκεηοτές ζε θάζε είδοσς επητείρεζε. 
 

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 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



Ζ ΓΖΛΧΖ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΗ ΑΠΟ 

1. Αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ησλ ππόρξεσλ ηνπ ειεγρόκελνπ έηνπο (Δ1) 

2. Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ Δ9  

ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ 

Οη ππόρξενη πξνζθνκίδνπλ ζην αξκόδην όξγαλν ειέγρνπ αληίγξαθα όισλ ησλ νηθείσλ παξαζηαηηθώλ εθ’ όζσλ 
ηνπο δεηεζεί. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΧΔΧΝ 

Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη από ηνπο ππόρξενπο κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο από ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηάο 
ηνπο (αξρηθή δήισζε). Σα κεηέπεηηα έηε, ε δήισζε ππνβάιιεηαη θάζε ρξόλν θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο, ηεο 
άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηδηόηεηαο ησλ ππόρξεσλ θαη γηα έλα (1) έηνο, εηδηθά δε γηα 
ηνπο ππόρξενπο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ έσο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ.3213/2003 γηα ηξία (3) έηε, κεηά ηελ 
απώιεηα ή ηε ιήμε ηεο, θαη ην αξγόηεξν ηξείο (3) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Ζ Γήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο πεξηέρεη, ιεπηνκεξώο, ηα πθηζηάκελα θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 
πξνεγνύκελνπ έηνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εκεδαπή θαη ηελ αιινδαπή. Δηδηθώο, ε αξρηθή δήισζε 
πεξηιακβάλεη ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Μεηά ηελ αξρηθή δήισζε, 
ζηελ εηήζηα δήισζή ηνπο νη ππόρξενη δειώλνπλ κόλνλ ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπο 
θαηάζηαζε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αθνξά ε δήισζε. 

 

 Αζήλα,  28-12-2015 

Ο ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ 

 

 

 

 

Ζ ΤΕΤΓΟ 

 

 

 

 

         ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ ΑΤΓΟΤΣΗΝΟ                                      ΚΧΣΗΟΠΟΤΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ 

(θαζέλαο ρσξηζηά γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη από θνηλνύ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αλήιηθσλ παηδηώλ) 

 



ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ & ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΗ 

ΓΗΛΩΗ 

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

Α) ηολ Πίλαθα Α1.1 θαηατωρούληαη ηα έζοδα από θάζε πεγή, θαηά ηο προεγούκελο έηος, όπως ασηά δειώζεθαλ 

ζηε δήιωζε θόροσ εηζοδήκαηος (έλησπο Δ1). 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε 1 ζεκεηώλεηαη ν ππόρξενο κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππόρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζύδπγν ηνπ θαη  κε 2 γηα ηα 

αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηώλεηαη ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα, θαζώο θαη ην εηζόδεκα πνπ θνξνινγείηαη απηνηειώο ή κε 

εηδηθό ηξόπν. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηώλεηαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην αθνξνιόγεην εηζόδεκα. 

4. ηε ζέζε 4 ζεκεηώλεηαη ην ζύλνιν ησλ ινηπώλ εζόδσλ από θάζε πεγή πξνέιεπζεο. (νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο, 

δάλεηα (πιελ απηώλ πνπ δαπαλήζεθαλ .γηα απόθηεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρνπο 

πίλαθεο). 

Β) ηολ Πίλαθα Α1.2 θαηατωρούληαη ηα αθίλεηα περηοσζηαθά ζηοητεία, θαζώς θαη εκπράγκαηα δηθαηώκαηα ζε 

ασηά (άρζρο 2 Ν.3213/2003). 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε 1 ζεκεηώλεηαη ν θάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππόρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζύδπγν ηνπ θαη  κε 2 

γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην αθίλεην κε 0 γηα ην αθίλεην 

πνπ πξνϋπάξρεη ηεο πεξηόδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ην ρξόλν πνπ αθνξά ε δήισζε , 

κε 1 γηα ην αθίλεην πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε, κε 2 γηα ην αθίλεην πνπ 

εθπνηήζεθε αληίζηνηρα θαη κε 3 γηα ην ηδηόθηεην αθίλεην πνπ επξίζθεηαη ππό αλέγεξζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

πνπ αθνξά ε δήισζε. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηώλεηαη ν Ννκόο ζηνλ νπνίν επξίζθεηαη ην αθίλεην. 

4. ηε ζέζε 4 ζεκεηώλεηαη ν Γήκνο ή ε Κνηλόηεηα ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 

5. ηε ζέζε 5 ζεκεηώλεηαη ε Οδόο ή ε Σνπνζεζία ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 

6. ηε ζέζε 6 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηνπ αθηλήηνπ. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ I) 

7. ηε ζέζε 7 ζεκεηώλεηαη ε έθηαζε ηνπ εδάθνπο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²). 

8. ηε ζέζε 8 ζεκεηώλεηαη ε έθηαζε ησλ θηηζκάησλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²). 

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

10. ηε ζέζε 10 ζεκεηώλεηαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ αθηλήηνπ. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ VIII) 

11. ηε ζέζε 11 ζεκεηώλεηαη ην πνζνζηό επί ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηέρεη ν ππόρξενο. 

12. ηε ζέζε 12 αλαγξάθεηαη ν ηξόπνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ VII) 

13. ηε ζέζε 13 ζεκεηώλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε από ηελ δηαγξαθή ηνπ 

αθηλήηνπ.  

14. ηε ζέζε 14 ζεκεηώλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ II). 

15. ηε ζέζε 15 ζεκεηώλεηαη ν ηίηινο κεηαβνιήο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ. (πρ. αξηζκόο ζπκβνιαίνπ αγνξάο, αξηζκόο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο, αξηζκόο ζύκβαζεο γνληθήο παξνρήο θιπ.). 

Σημείωζη Για ακίνηηα ηα οποία ζηη θέζη 2 ζημειώθηκαν με 0, δεν ζσμπληρώνονηαι οι θέζεις 12 και 13, δεδομένοσ όηι 

οι θέζεις ασηές έτοσν ζσμπληρωθεί καηά ηο έηος κηήζης. 



Γ) ηολ Πίλαθα Α1.3 θαηατωρούληαη Μεηοτές εκεδαπώλ θαη αιιοδαπώλ εηαηρεηώλ, εηζεγκέλωλ ή κε ζε 

τρεκαηηζηήρηα, οκόιογα, θαη οκοιογίες θάζε είδοσς, κερίδηα ακοηβαίωλ θεθαιαίωλ, παράγωγα τρεκαηοοηθολοκηθά 

προϊόληα. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε 1 ζεκεηώλεηαη ν ππόρξενο κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππόρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζύδπγν ηνπ θαη  κε 2 γηα ηα 

αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηνπο πάζεο θύζεσο ηίηινπο κε 0 

γηα ηνπο ηίηινπο πνπ πξνϋπάξρνπλ ηεο πεξηόδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ην ρξόλν 

πνπ αθνξά ε δήισζε, κε 1 γηα ηνπο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη κε  2 

γηα ηνπο ηίηινπο πνπ εθπνηήζεθαλ αληίζηνηρα. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηώλεηαη ν ρεηξηζηήο κεξίδαο Δπελδπηή, δειαδή ε Υξεκαηηζηεξηαθή, Α.Υ.Δ.Π.Δ.Τ., Α.Δ.Γ.Α.Κ. 

ή νπνηνζδήπνηε θνξέαο κεζνιάβεζε ζηελ αγνξά ηνπ ηίηινπ. 

4. ηε ζέζε 4 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηνπ ηίηινπ. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ III) 

5. ηε ζέζε 5 ζεκεηώλεηαη ν εθδόηεο  ηνπ ηίηινπ. 

6. ηε ζέζε 6 ζεκεηώλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ ηίηινπ. 

7. ηε ζέζε 7 ζεκεηώλεηαη ν ηξόπνο θηήζεο ησλ ηίηισλ. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ VII) 

8. ηηο ζέζεης 8α θαη 8β ζεκεηώλεηαη θαηά πεξίπησζε ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απόθηεζε ή 

εηζπξάρζεθε από ηελ εθπνίεζε ηνπ ηίηινπ. 

Γ) ηολ Πίλαθα Α1.4 θαηατωρούληαη οη θαηετόκελες θαηαζέζεης ζε ηράπεδες, ηακηεσηήρηα θαη άιια πηζηωηηθά 

ηδρύκαηα ηες εκεδαπής ή ηες αιιοδαπής.  

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε 1 ζεκεηώλεηαη ν ππόρξενο κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππόρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζύδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα 

αλήιηθα ηέθλα ηνπ. Οι σπότρεοι οθείλοσν να αναθέροσν και ηοσς λογαριαζμούς, ζηοσς οποίοσς οι παραπάνω 

είναι ζσνδικαιούτοι με ηρίηα πρόζωπα. 
2. ηε ζέζε 2 ζεκεηώλεηαη ν αξηζκόο ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηώλεηαη ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

4. ηε ζέζε 4 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηνπ ινγαξηαζκνύ (Πξνζεζκηαθόο, Σακηεπηεξίνπ θηι.) 

5. ηε ζέζε 5 ζεκεηώλεηαη ην λόκηζκα ηεο θαηάζεζεο. 

6. ηε ζέζε 6 ζεκεηώλεηαη ην Πηζησηηθό Ίδξπκα ζην νπνίν ηεξείηαη ε θαηάζεζε 

7. ηε ζέζε 7 ζεκεηώλεηαη ε Υώξα γηα θαηαζέζεηο ζε Πηζησηηθό Ίδξπκα Δμσηεξηθνύ. 

8. ηε ζέζε 8 ζεκεηώλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαηάζεζεο. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ II) 

Δ) ηολ Πίλαθα Α1.5 θαηατωρούληαη ηα πιωηά θαη ελαέρηα κεηαθορηθά κέζα, θαζώς θαη ηα οτήκαηα θάζε 

τρήζες. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε 1 ζεκεηώλεηαη ν θάηνρνο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππόρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζύδπγν 

ηνπ θαη  κε 2 γηα ην/ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην κεηαθνξηθό κέζν κε  0 γηα ην 

κεηαθνξηθό κέζν πνπ πξνϋπάξρεη ηεο πεξηόδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε, κε 1 γηα ην κεηαθνξηθό κέζν πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε 

δήισζε θαη 2 γηα ην κεηαθνξηθό κέζν πνπ εθπνηήζεθε αληίζηνηρα. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ IV) 

4. ηε ζέζε 4 ζεκεηώλεηαη ν αξηζκόο λενινγίνπ ή θπθινθνξίαο θαηά πεξίπησζε. 

5. ηε ζέζε 5 ζεκεηώλεηαη ε ρσξεηηθόηεηα ή ν θπβηζκόο θαηά πεξίπησζε. 

6. ηε ζέζε 6 ζεκεηώλεηαη ν ιηκέλαο λενιόγεζεο ζε πεξίπησζε πισηώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ. 

7. ηε ζέζε 7 ζεκεηώλεηαη ην πνζνζηό ηδηνθηεζίαο επί ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. 

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

9. ηε ζέζε 9 αλαγξάθεηαη ν ηξόπνο θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ VII) 

10. ηε ζέζε 10 ζεκεηώλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε από ηελ εθπνίεζε ηνπ 

κεηαθνξηθνύ κέζνπ.  

11. ηε ζέζε 11 ζεκεηώλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. (Βι. 

ΠΙΝΑΚΑ II) 

Σημείωζη Ι  Για μεηαθορικά μέζα ηα οποία ζηη θέζη 2 ζημειώθηκαν με 0 δεν ζσμπληρώνονηαι οι θέζεις 9,10 και 

11 

Σημείωζη ΙΙ Δεν περιλαμβάνονηαι ζηον παραπάνω πίνακα Α1.5 μεηαθορικά μέζα ποσ προέρτονηαι από LEASING 

(τρημαηοδοηική μίζθωζη) ή τρονομίζθωζη. 



Σ) ηολ Πίλαθα Α1.6 θαηατωρούληαη οη ζσκκεηοτές ζε θάζε είδοσς επητείρεζε. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

1. ηε ζέζε 1 ζεκεηώλεηαη ν θάηνρνο ηεο ζπκκεηνρήο κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππόρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζύδπγν ηνπ θαη  κε 

2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 

2. ηε ζέζε 2 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηε ζπκκεηνρή κε 0 γηα ηελ 

ζπκκεηνρή πνπ πξνϋπάξρεη ηεο πεξηόδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ην ρξόλν πνπ 

αθνξά ε δήισζε, κε 1 γηα ηελ επαύμεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ή ηε λέα ζπκκεηνρή θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

αθνξά ε δήισζε θαη κε 2 γηα ηελ κείσζε πξνϋπάξρνπζαο ζπκκεηνρήο ή ηελ εθπνίεζε αληίζηνηρα. 

3. ηε ζέζε 3 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο. (Bι. ΠΙΝΑΚΑ V) 

4. ηε ζέζε 4 ζεκεηώλεηαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο. (Βι. ΠΙΝΑΚΑ VI) 

5. ηε ζέζε 5 ζεκεηώλεηαη ην έηνο θηήζεσο ηεο ζπκκεηνρήο. 

6. ηε ζέζε 6 ζεκεηώλεηαη ην θεθάιαην εηζθνξάο. 

7. ηε ζέζε 7 ζεκεηώλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε επαύμεζε ππάξρνπζαο ή λέαο ζπκκεηνρήο. 

(Βι. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) 

Σημείωζη: Για ζσμμεηοτές οι οποίες ζηη θέζη 2 ζημειώθηκαν με 0, δεν ζσμπληρώνεηαι η θέζη 7.  

 

ΠΙΝ. Ι ΔΙΓΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  ΠΙΝ. ΙΙ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΩΝ 

1 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ  1 ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 

2 ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟ  2 ΠΧΛΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ 

3 ΟΗΚΟΠΔΓΟ  3 ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΣΧΝ 

4 ΒΟΚΟΣΟΠΟ  4 ΓΧΡΔΑ 

5 ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ  5 ΓΑΝΔΗΜΟ 

6 ΟΗΚΗΑ  6 ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 

7 ΓΑΗΚΖ ΔΚΣΑΖ  7 ΤΝΓΤΑΜΟ ΠΔΡΗΟΣΔΡΧΝ 

8 ΑΠΟΘΖΚΖ  8 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

9 ΠΑΡΚΗΝΓΚ    

10 ΚΑΣΑΣΖΜΑ  ΠΙΝ. III ΔΙΓΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ 

11 ΓΡΑΦΔΗΟ  1 ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 

12 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ  2 ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 

   3 ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 

ΠΙΝ. IV ΔΙΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟΤ ΜΔΟΤ  4 ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 

1 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ   5 ΟΜΟΛΟΓΑ 

2 ΦΟΡΣΖΓΟ  6 ΟΜΟΛΟΓΗΔ 

3 ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ  7 ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

4 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ  8 ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

5 ΚΑΦΟ ΑΝΑΦΤΥΖ  9 ΜΔΣΟΥΔ Δ Ξ.Ν. 

6 ΗΣΗΟΦΟΡΟ  10 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

7 ΒΑΡΚΑ    

8 ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΟ  ΠΙΝ. V ΔΙΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

9 ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ  1 ΜΔΣΟΥΟ Δ Α.Δ. 

10 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ  2 ΔΣΑΗΡΟ ΔΠΔ 

   3 ΟΜΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ 

ΠΙΝ. VI ΔΙΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  4 ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ 

1 ΔΜΠΟΡΗΚΖ  5 ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

2 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ  6 ΑΦΑΝΖ ΔΣΑΗΡΟ 

3 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  7 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

4 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ    

5 ΑΣΟΜΗΚΖ  ΠΙΝ VII ΣΡΟΠΟ ΚΣΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

6 ΑΓΡΟΣΗΚΖ  1 ΑΓΟΡΑ 

7 ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ  2 ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

8 ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ  3 ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 

9 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ  4 ΓΧΡΔΑ 

   5 ΠΡΟΗΚΟΤΜΦΧΝΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟ ΣΟΤ 1983 ΚΣΖΔΗ 

ΠΙΝ VIII ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΙΚΑΙΩΜΑ  6 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

1 ΠΛΖΡΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ    

2 ΠΟΟΣΟ ΔΞ ΑΓΗΑΗΡΔΣΟΤ    

3 ΦΗΛΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ    

4 ΔΠΗΚΑΡΠΗΑ    

5 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ    

 

 


