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ΠΟΛ.1237/11.11.2014
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων
ακινήτων (έντυπο Ε9) από
την 1η Ιανουαρίου 2014

Σε λειτουργία οι εφαρμογές για την
διόρθωση Ε9 ετών 2010-2011-2012-2013

Α

πό την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έγινε ανακοίνωση για την έναρξη των εφαρμογών :

«Άνοιγμα» Εφαρμογών Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου (Δ.ΗΛΕ.Δ /
Γ.Γ.Δ.Ε.)

•Τροποποιητικών Δηλώσεων Εν.Φ.Ι.Α. έτους 2014 και Αρχικών
Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
•Αρχικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2011 έως και
2013 για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
•Αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
έτους 2010 για φυσικά πρόσωπα.
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ΠΟΛ.1237/11.11.2014
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων
(έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014

Π

αρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και
διευκρινίσεις για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων και των δικαιωμάτων επ' αυτών στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων από το έτος 2014 και παρακαλούμε
για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή
τους:
Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πιο κάτω οδηγίες αφορούν
το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων,
όπως αυτά εμφανίζονται στο έντυπο αυτής,
ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή (στις περιπτώσεις, στις οποίες
τούτο επιτρέπεται) χειρόγραφα. Συνεπώς,
σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένα από τα
στοιχεία που αναφέρονται πιο κάτω είναι
προσυμπληρωμένα (στην ηλεκτρονική
μορφή του εντύπου).
Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Στην πρώτη σελίδα της δήλωσης περιλαμβάνονται ο αρμόδιος προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ, τα στοιχεία του υπόχρεου, το είδος
και η κατηγορία του νομικού προσώπου, τα
στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου, όπου αυτά απαιτούνται, η υποβολή
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών καθώς και το είδος της υποβαλλόμενης δήλωσης (αρχική, τροποποιητική
ή με επιφύλαξη).
Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης από
νομικό πρόσωπο, το είδος του νομικού
προσώπου καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου αυτού συμπληρώνονται
αυτόματα μετά την πληκτρολόγηση του
Α.Φ.Μ. του.
Στη συνέχεια δηλώνεται από το φορολογούμενο η κατηγορία του νομικού προσώπου
(π.χ. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
που εντάσσεται στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, ΟΤΑ, Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία κ.λπ.).
Στην περίπτωση κατά την οποία αναγράφονται περισσότεροι του ενός νόμιμοι εκπρόσωποι, επιλέγεται ο νόμιμος εκπρόσωπος,
ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση στοιχείων
ακινήτων.

ΔΗΛΩΣΗΣ
Αν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν είναι ορθά, πριν την υποβολή της δήλωσης,
απαιτείται η διόρθωση αυτών στο μητρώο
του φορολογουμένου. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή και πλήρη αναγραφή των απαιτουμένων στοιχείων της
πρώτης σελίδας του εντύπου Ε9 και τούτο
γιατί, κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση
της δήλωσης, ανάλογα με το είδος και την
κατηγορία του νομικού προσώπου, εμφανίζονται συγκεκριμένα πεδία στο εσωτερικό
της δήλωσης, τα οποία δύνανται να συμπληρωθούν, προκειμένου να χορηγηθούν
οι απαλλαγές ή οι μειώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Στην πρώτη σελίδα του εντύπου περιλαμβάνεται και πεδίο αναγραφής σημειώσεων
του φορολογουμένου, όπως ενδεικτικά:
• Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου
ή διαγραφής ακινήτου, το οποίο έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων του υποχρέου, αναγράφεται για
παράδειγμα ο αριθμός και η ημερομηνία
του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης, το
όνομα του συμβολαιογράφου, η τελεσίδικη
δικαστική απόφαση κ.λπ..
• Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων
ακινήτων, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος και η ημερομηνία θανάτου αυτού.
• Σε περίπτωση μεταβολής, που επήλθε σε
ακίνητο, αναγράφονται η ημερομηνία και ο
οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.), το οποίο αποδεικνύει τη μεταβολή.
Επίσης, στον πίνακα αυτό ο υπόχρεος μπορεί να αναγράψει ό,τι ο ίδιος κρίνει σκόπιμο
και το οποίο διευκρινίζει την κατάσταση της
περιουσίας του. Για παράδειγμα μπορεί να
αναγράψει, δυνητικά και χωρίς να έχει υποχρέωση προς τούτο, τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε κήπους, ακάλυπτους
χώρους ή ταράτσες καθώς και λοιπές δουλείες (πλην της οίκησης και της επικαρπίας),
οι οποίες δεν αναγράφονται στο εσωτερικό
του εντύπου, να διευκρινίσει αν ένα κτίσμα
είναι αυθαίρετο, πόσα από τα τετραγωνικά
μέτρα των κυρίων χώρων κτίσματος αφορούν κλειστό ημιυπαίθριο, να αναγράψει
ότι το ακίνητο το οποίο του ανήκει είναι επίδικο αλλά δεν έχει τη νομή του κ.λπ.
Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
(ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)
Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία των κτισμάτων, ανεξάρτητα αν αυτά βρίσκονται σε περιοχές εντός ή
εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, καθώς και
των οικοπέδων με ή χωρίς κτίσματα.
Ο πίνακας χωρίζεται σε στήλες και συμπληρώνεται από το φορολογούμενο ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΤΗΛΗ
1) Αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας του
ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου
(Α.Τ.ΑΚ.), εφόσον αυτός έχει αποδοθεί και
γνωστοποιηθεί στο φορολογούμενο. Κατά
τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων
υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ..
ΚΑΕΚ/Κωδ. Ακινήτου (ΣΤΗΛΗ 27)
Αναγράφεται ο αριθμός κτηματολογίου κάθε
ακινήτου, προσωρινός ή οριστικός, εφόσον
υπάρχει.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΝΟΜΟΣ (ΣΤΗΛΗ 3) Αναγράφεται ο νομός,
στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΣΤΗΛΗ 4)
Αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότητα, στην
οποία βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
(ΣΤΗΛΗ 4α)
Αναγράφεται το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΟΔΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ (ΣΤΗΛΗ 5) Αναγράφεται
η οδός και ο αριθμός επί του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.
ΤΑΧ. ΚΩΔ. (ΣΤΗΛΗ 25)
Αναγράφεται
ο Ταχυδρομικός Κώδικας της διεύθυνσης
του ακινήτου.
Π. (ΠΡΟΣΟΨΗ) (ΣΤΗΛΗ 6)
Διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με Χ η αντίστοιχη στήλη (Π) της οδού της διεύθυνσης,
εφόσον το ακίνητο έχει πρόσοψη στο δρόμο αυτό.
Προσόψεις ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές, οι οποίες έχουν άνοιγμα (παράθυρο,
πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, ή πλατεία.
Εφόσον το ακίνητο έχει άνοιγμα σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (π.χ. πρασιά) και
μετά από αυτόν υπάρχει δρόμος ή πλατεία,
χωρίς να μεσολαβούν άλλα κτίσματα, θεωρείται ότι έχει πρόσοψη στο δρόμο αυτόν ή
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ΠΟΛ.1237/11.11.2014
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων
(έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014
στην πλατεία.
Μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής,
οι προσόψεις δηλώνονται, ανεξάρτητα από
το αν έχουν διανοιχθεί ή όχι οι δρόμοι.
Όταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά αποκλειστικά σε ακάλυπτο χώρο ή
σε αίθριο ή σε στοά δεν συμπληρώνονται οι
στήλες 6, γιατί αυτό θεωρείται τυφλό.
Σε περίπτωση τυφλού κτίσματος, εφόσον
πρόκειται περί ακινήτου για το οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του
οικοπέδου, το οποίο δεν είναι τυφλό, το οικόπεδο αναγράφεται σε διαφορετική γραμμή, ώστε να δηλωθεί η πρόσοψή του, και
ταυτόχρονα συμπληρώνεται και η συνολική
επιφάνεια των επ΄ αυτού κτισμάτων (στη
στήλη 22).
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ
ΟΔΟΣ (ΣΤΗΛΕΣ 7) Αναγράφονται οι υπόλοιπες οδοί, που περικλείουν το οικοδομικό
τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο,
όπου αυτό είναι δυνατόν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των
οδών που περικλείουν το ακίνητο, ώστε να
είναι ασφαλής ο γεωγραφικός εντοπισμός
αυτού.
Π. (ΠΡΟΣΟΨΗ) (ΣΤΗΛΕΣ 6) Διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με Χ η αντίστοιχη στήλη
(Π) της οδού ή των οδών, στις οποίες έχει
πρόσοψη ή προσόψεις το ακίνητο. (βλ. πιο
πάνω)
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ (ΣΤΗΛΗ 28) Σ υ μπληρώνεται ο αριθμός των προσόψεων,
όπως αυτές ορίζονται στις στήλες 6. Αν δεν
είναι συμπληρωμένος αριθμός στη στήλη
αυτή και δεν υπάρχουν διαγραμμισμένες
προσόψεις στις στήλες 6, τότε το ακίνητο ή
το δικαίωμα επί ακινήτου θεωρείται τυφλό.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ (ΣΤΗΛΗ 8)
Αναγράφεται ο αριθμός του οικοδομικού
τετραγώνου (ΟΤ) στο οποίο βρίσκεται το
ακίνητο, όπως αυτό καταγράφεται στους
ισχύοντες, κατά το έτος φορολογίας χάρτες,
που χρησιμοποιούνται για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας
του ακινήτου από το Υπουργείο Οικονομικών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν υπάρχει αριθμός
οικοδομικού τετραγώνου επί των χαρτών
του Υπουργείου Οικονομικών ή όταν αυτός
δεν είναι γνωστός στο φορολογούμενο, η
στήλη παραμένει κενή.
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΑ (ΣΤΗΛΗ 26) Αναγράφεται
ο αριθμός της κατηγορίας Αντικειμενικού

Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ) ως
εξής:
1 Όταν το οικόπεδο, επί του οποίου βρίσκεται το κτίσμα, βρίσκεται σε περιοχή εντός
συστήματος ΑΠΑΑ.
2 Όταν το οικόπεδο, επί του οποίου βρίσκεται το κτίσμα, βρίσκεται σε περιοχή εκτός
συστήματος ΑΠΑΑ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση της στήλης αυτής, γιατί επηρεάζει τη φορολογητέα αξία του ακινήτου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΣΤΗΛΗ 9)
Αναγράφεται ο κωδικός
κατηγορίας του ακινήτου σύμφωνα με τα
εξής:
ΚΩΔ.
1
Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας.
Ως κατοικία ή διαμέρισμα ορίζεται κάθε κτίσμα, προορισμένο για το σκοπό αυτό, μαζί
με τα παρακολουθήματά του, το οποίο δεν
είναι μονοκατοικία. Κατοικία ή διαμέρισμα
που αποτελείται από περισσότερες της μιας
αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, με ενιαία λειτουργική ενότητα, η οποία εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, αναγράφεται σε
μία γραμμή. Ως επιφάνεια των κύριων και
βοηθητικών χώρων αναγράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων αυτών και ως
όροφος αναγράφεται ο υψηλότερος.
Εφόσον σε οικόπεδο ή σε γήπεδο ή σε κάθετη ιδιοκτησία υπάρχει κτίσμα προορισμένο
για κατοικία με τους βοηθητικούς της χώρους, εφαπτόμενους σε αυτή ή μη, η οποία
μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους, που επικοινωνούν μεταξύ
τους και αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα, καθώς και άλλο κτίσμα κύριας χρήσης
(π.χ. κατοικία ή επαγγελματική στέγη), δεν
θεωρείται μονοκατοικία, αλλά κατοικία.
Σε περίπτωση κατά την οποία επαγγελματίας στεγάζεται σε κτίσμα, το οποίο είναι κατά
την οικοδομική άδεια κατοικία, εφόσον βρίσκεται σε όροφο υπέρ του ισογείου, αυτό
δεν θα αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων ως επαγγελματική στέγη, αλλά
ως κατοικία. Κατ΄ εξαίρεση, εάν κατοικία
βρίσκεται σε ισόγειο ή υπόγειο κτίσματος
και σε αυτήν στεγάζεται επαγγελματίας, θα
αναγραφεί ως επαγγελματική στέγη.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα,
για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής
κατοικίας, αναγράφονται ως κατοικίες.
Οι χώροι κύριας χρήσης (διαμέρισμα θυ-

ρωρού, βοηθητικός χώρος που τακτοποιήθηκε ως χώρος κύριας χρήσης, πυλωτή
που μετατράπηκε σε κατοικία κ.λπ.), που
δεν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, βρίσκονται στους κοινόχρηστους
ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας και
ανήκουν σε όλους τους συνιδιοκτήτες, αναγράφονται από όλους τους συνιδιοκτήτες
της πολυκατοικίας κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.
Αυθαίρετη επέκταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο ή κοινόκητο χώρο προστίθεται στους κύριους χώρους αυτής.
Κολυμβητική δεξαμενή, για την οποία έχει
εκδοθεί άδεια ειδικού κτιρίου, αναγράφεται
σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια
ειδικού κτιρίου, η επιφάνεια εσωτερικής
κολυμβητικής δεξαμενής κατοικίας προστίθεται στους κύριους χώρους κατοικίας και
η επιφάνεια της εξωτερικής κολυμβητικής
δεξαμενής αναγράφεται στους βοηθητικούς χώρους. Κολυμβητικές δεξαμενές, οι
οποίες τακτοποιήθηκαν ή νομιμοποιήθηκαν με τους ν.3843/2010, ν.4014/2011 και
ν.4178/2013, εφόσον είναι εσωτερικές, η
επιφάνειά τους προστίθεται στην επιφάνεια
των κύριων χώρων, ενώ, εφόσον είναι εξωτερικές, αναγράφονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις σε ξεχωριστή γραμμή.
2
Μονοκατοικία
Ως μονοκατοικία ορίζεται το μοναδικό κτίσμα, το προορισμένο για κατοικία, που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο ή γήπεδο ή κάθετη ιδιοκτησία, αποτελεί μία μόνο κατοικία
με τους βοηθητικούς της χώρους, η οποία
μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους, που επικοινωνούν μεταξύ
τους και αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα. Ως επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων αναγράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων αυτών και ως όροφος
αναγράφεται ο υψηλότερος. Μονοκατοικία
θεωρείται επίσης και το κτίσμα, το προορισμένο για κατοικία, που βρίσκεται μέσα σε
οικόπεδο ή γήπεδο ή κάθετη ιδιοκτησία,
εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους
ορόφους, που επικοινωνούν μεταξύ τους
και αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα,
ανεξάρτητα αν οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται σε άλλο τμήμα του οικοπέδου, του γηπέδου ή της κάθετης ιδιοκτησίας, εφαπτόμενοι ή μη της κατοικίας. Αν στο οικόπεδο ή
το γήπεδο ή την κάθετη ιδιοκτησία υπάρχει
και άλλο κτίσμα κύριας χρήσης (π.χ. κατοικία ή επαγγελματική στέγη), δεν θεωρείται
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μονοκατοικία, αλλά κατοικία.
Εφαπτόμενες κατοικίες, η καθεμία από τις
οποίες έχει ενιαία λειτουργική ενότητα και
βρίσκεται σε διαφορετικό τμήμα οικοπέδου
/ κάθετη ιδιοκτησία αυτού, αναγράφονται
σε ξεχωριστές γραμμές ανά κατοικία, ως
μονοκατοικίες.
Κολυμβητική δεξαμενή, για την οποία έχει
εκδοθεί άδεια ειδικού κτιρίου, αναγράφεται
σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια
ειδικού κτιρίου, η επιφάνεια εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής μονοκατοικίας προστίθεται στους κύριους χώρους κατοικίας
και η επιφάνεια της εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής αναγράφεται στους βοηθητικούς χώρους. Κολυμβητικές δεξαμενές, οι
οποίες τακτοποιήθηκαν ή νομιμοποιήθηκαν με τους ν.3843/2010, ν.4014/2011 και
ν.4178/2013, εφόσον είναι εσωτερικές, η
επιφάνειά τους προστίθεται στην επιφάνεια
των κυρίων χώρων, ενώ, εφόσον είναι εξωτερικές, αναγράφονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις σε ξεχωριστή γραμμή.
Σε περίπτωση κατά την οποία επαγγελματίας στεγάζεται σε κτίσμα, το οποίο κατά την
οικοδομική άδεια είναι ισόγεια
μονοκατοικία, θα αναγραφεί ως επαγγελματική στέγη.
3
Επαγγελματική στέγη.
Ως επαγγελματική στέγη ορίζεται το κτίσμα, με τους βοηθητικούς του χώρους,
το οποίο ενδεικτικά χρησιμοποιείται ως
κατάστημα ή γραφείο και δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ΄
αριθμ.1129485/479/3.12.1996 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1152), με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα,
για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής
επαγγελματικής στέγης ή ενοικιαζόμενων
δωματίων και έχουν την προβλεπόμενη
άδεια λειτουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων, αναγράφονται ως επαγγελματικές στέγες.
Οι χώροι κύριας χρήσης (βοηθητικός χώρος που τακτοποιήθηκε ως επαγγελματική
στέγη, πυλωτή που μετατράπηκε σε επαγγελματική στέγη κ.λπ.), που δεν αποτελούν
αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας, αναγράφονται
από όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας
τους. Αυθαίρετη επέκταση οριζόντιας ιδιο-

κτησίας σε κοινόχρηστο ή κοινόκητο χώρο
προστίθεται στους κύριους χώρους αυτής.
Σε περίπτωση κατά την οποία επαγγελματίας στεγάζεται σε κτίσμα, το οποίο είναι κατά
την οικοδομική άδεια κατοικία, εφόσον βρίσκεται σε όροφο υπέρ του ισογείου, αυτό
δεν θα αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων ως επαγγελματική στέγη, αλλά
ως κατοικία. Κατ΄ εξαίρεση, εάν κατοικία
βρίσκεται σε ισόγειο ή υπόγειο κτίσματος
και σε αυτήν στεγάζεται επαγγελματίας, θα
αναγραφεί ως επαγγελματική στέγη.
4
Οικόπεδο.
Το δικαίωμα υψούν, που έχει δημιουργηθεί
ως αυτοτελής ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αναγράφεται ως οικόπεδο
με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου
οικοπέδου, χωρίς να συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει, ως
αυτοτελής ιδιοκτησία, δικαίωμα υψούν
που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη επιφάνεια
κτίσματος και έχει κτισθεί μόνο ένα μέρος
αυτής και υπολείπεται η ανέγερση του υπολοίπου κτίσματος, δηλώνεται το υφιστάμενο κτίσμα και στην ίδια γραμμή δηλώνεται
το οικόπεδο, με ποσοστό συνιδιοκτησίας το
ποσοστό επί του οικοπέδου, που αντιστοιχεί στο δικαίωμα υψούν και στο εμπράγματο δικαίωμα επ΄ αυτού. Στην περίπτωση
αυτή στη στήλη 22 δύναται να αναγράφεται η επιφάνεια των κτισμάτων της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, τα οποία έχουν ήδη
ανεγερθεί.
Σε περίπτωση γηπέδου, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί
πράξης εφαρμογής και εκκρεμεί η κύρωση
αυτής, ο φορολογούμενος, μέχρι την κύρωσή της, αναγράφει το ακίνητο ως οικόπεδο
στην κατάστασή του (και όχι όπως αυτό θα
διαμορφωθεί μετά την κύρωση της πράξης
εφαρμογής), με την ένδειξη ότι τελεί υπό
αναγκαστική απαλλοτρίωση. Επισημαίνεται
ότι, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, αναγράφεται σε μία γραμμή το οικόπεδο, το οποίο απομένει, και σε διαφορετικές
γραμμές αναγράφονται τα τμήματα του οικοπέδου, για τα οποία εκκρεμεί αποζημίωση και μέχρι την καταβολή αυτής.
41
Οικόπεδο για ελλιμενισμό αεροσκαφών δημόσιας χρήσης.
42
Οικόπεδο για ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης.
43
Λωρίδες γης, επί των οποίων βρίσκονται σιδηροτροχιές.

Η επιφάνεια αυτών αναγράφεται συνολικά
ως οικόπεδο ανάδήμο.
44
Οικόπεδο έδρασης πύργων και
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η επιφάνεια αυτών αναγράφεται συνολικά
ως οικόπεδο ανά
δήμο.
45
Οικόπεδο εντός βιομηχανικής περιοχής.
Προκειμένου να αναγραφεί οικόπεδο σε
αυτήν την κατηγορία, απαιτείται να έχει συσταθεί ο φορέας και να διαθέτει Α.Φ.Μ..
46
Οικόπεδο εντός βιομηχανικής
επιχειρηματικής περιοχής.
Προκειμένου να αναγραφεί οικόπεδο σε
αυτήν την κατηγορία, απαιτείται να έχει συσταθεί ο φορέας και να διαθέτει Α.Φ.Μ..
47
Οικόπεδο εντός επιχειρηματικού
πάρκου.
Προκειμένου να αναγραφεί οικόπεδο σε
αυτήν την κατηγορία, απαιτείται να έχει συσταθεί ο φορέας και να διαθέτει Α.Φ.Μ..
5
Αποθήκες.
Αποθήκη θεωρείται το κτίσμα, το οποίο,
σύμφωνα με την άδεια οικοδομής ή τον
τίτλο κτήσης, είναι βοηθητικός χώρος, δεν
εντάσσεται στην κατηγορία των γεωργικών
ή κτηνοτροφικών αποθηκών και η πραγματική χρήση του ταυτίζεται με αυτήν της
άδειας οικοδομής, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται.
Στη στήλη αυτή αναγράφονται σε χωριστή
γραμμή η αποθήκη η οποία είναι αυτοτελής
οριζόντια ιδιοκτησία. Εφόσον η αποθήκη
δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, αναγράφεται ως βοηθητικός χώρος της
ιδιοκτησίας, της οποίας αποτελεί παρακολούθημα.
Οι βοηθητικοί χώροι / αποθήκες, που δεν
αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας και δεν
ανήκουν, ως παρακολούθημα, σε οριζόντια
ιδιοκτησία της πολυκατοικίας, δεν αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
Δεξαμενές υγρών καυσίμων ή νερού, εφόσον είναι στεγασμένες και θεωρούνται κτίσματα, αναγράφονται ως βοηθητικοί χώροι
(αποθήκες) ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε
υπόγειο ή ισόγειο χώρο.
Πηγάδι νερού δεν αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Δεν αναγράφονται
επίσης και οι ανοιχτές υδατοδεξαμενές
(στέρνες).
51
Ειδικό κτίριο γεωργικής χρήσης.
52
Ειδικό κτίριο κτηνοτροφικής χρή-
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σης.
Γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτίριο - αποθήκη ορίζεται το αυτοτελές κτίριο ή το παρακολούθημα βιομηχανικού ή βιοτεχνικού
κτιρίου, στο οποίο φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, ή το κτίριο που στεγάζει ζώα, στο
οποίο εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων.
Στην έννοια των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτιρίων και αποθηκών δεν περιλαμβάνονται τα κτίρια μαζικής διαλογής,
οργανωμένης συλλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας ή μεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, τα σφαγεία καθώς
και τα ψυγεία - αποθήκες, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία των βιομηχανικών
- βιοτεχνικών κτιρίων.
Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει
άδεια οικοδομής γεωργικού ή κτηνοτροφικού κτίσματος, αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο
έγγραφο.
Οικίσκος στέγασης αντλητικού συγκροτήματος σε γεώτρηση, δεν αναγράφεται στη
δήλωση στοιχείων ακινήτων, εφόσον πρόκειται για απόληξη γεώτρησης μικρής επιφάνειας μη δυνάμενη να αποτελέσει χώρο
επαγγελματικής ή άλλης δραστηριότητας ή
χρήσης (π.χ. αποθήκη κ.λπ.).
Γίνεται αποδεκτό ότι, εφόσον η επιφάνεια
του οικίσκου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5)
τ.μ., δεν απαιτείται η αναγραφή αυτού στη
δήλωση στοιχείων ακινήτων, βεβαίως το
γήπεδο, επί του οποίου υπάρχει η γεώτρηση, αναγράφεται ως αρδευόμενο.
6
Θέση στάθμευσης ανοικτή ή κλειστή.
Θέση στάθμευσης ορίζεται ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως προσδιορίζεται είτε από την οικοδομική άδεια
είτε από τον τίτλο κτήσης, που αποτελεί
αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία. Εφόσον η
θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή
οριζόντια ιδιοκτησία, αναγράφεται ως βοηθητικός χώρος της ιδιοκτησίας, της οποίας
αποτελεί παρακολούθημα ή της μονοκατοικίας στην οποία ευρίσκονται.
Εφόσον δεν προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης από την οικοδομική άδεια
ή τον τίτλο αυτής, η επιφάνεια της θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ., εκτός αν η πραγματική
επιφάνεια είναι μεγαλύτερη. Οι βοηθητικοί
χώροι / θέσεις στάθμευσης, που δεν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες,
βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοι-

νόκτητους χώρους πολυκατοικίας και δεν
ανήκουν, ως παρακολούθημα, σε οριζόντια
ιδιοκτησία της πολυκατοικίας, δεν αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
Δεσμευμένες θέσεις στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.1221/1980 και
960/1979, δεν αναγράφονται στη δήλωση
στοιχείων ακινήτων, εφόσον βρίσκονται
σε ακάλυπτο οικόπεδο. Αν όμως έχουν δεσμευθεί θέσεις στάθμευσης και αυτές είναι
στεγασμένες, αναγράφονται.
7
Σταθμός αυτοκινήτων
Σταθμός αυτοκινήτων ορίζεται ο σταθμός
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, μετά των
παραρτημάτων του, ο οποίος διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής
ειδικού κτιρίου, αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο
έγγραφο. Αν έχει διακοπεί η λειτουργία του
σταθμού αυτοκινήτων λόγω παύσης εργασιών, αρκεί η άδεια λειτουργίας πριν τη διακοπή. Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν
αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, το κτίριο θεωρείται επαγγελματική στέγη.
Αν, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του
ειδικού κτιρίου, αυτό χρησιμοποιηθεί για
άλλη δραστηριότητα, αναγράφεται ως
επαγγελματική στέγη, ακόμη και αν τυχόν
διακοπεί και αυτή η δραστηριότητα και το
κτίριο παραμείνει κενό.
8
Βιομηχανικό - βιοτεχνικό κτίριο
Βιομηχανικό - βιοτεχνικό κτίριο είναι το
κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική
άδεια και άδεια λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του. Επίσης βιομηχανικό - βιοτεχνικό κτίριο θεωρείται το κτίσμα μαζικής
διαλογής, οργανωμένης συλλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας ή μεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, τα σφαγεία καθώς και τα ψυγεία -αποθήκες Στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτιρίου, αποδεικτικό στοιχείο
μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο. Αν έχει διακοπεί η λειτουργία
της βιομηχανίας - βιοτεχνίας λόγω παύσης
εργασιών, αρκεί η άδεια λειτουργίας πριν τη
διακοπή. Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, το
κτίριο θεωρείται επαγγελματική στέγη.
Αν, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του
ειδικού κτιρίου, αυτό χρησιμοποιηθεί για
άλλη δραστηριότητα, αναγράφεται ως
επαγγελματική στέγη, ακόμη και αν τυχόν
διακοπεί και αυτή η δραστηριότητα και το

κτίριο παραμείνει κενό.
9
Τουριστική εγκατάσταση, Νοσηλευτήριο και Ευαγές Ίδρυμα
Τουριστική εγκατάσταση, Νοσηλευτήριο
και Ευαγές Ίδρυμα, είναι το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια
λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του.
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια
οικοδομής ειδικού κτιρίου, αποδεικτικό
στοιχείο μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο. Αν έχει διακοπεί η
λειτουργία λόγω παύσης εργασιών, αρκεί η
άδεια λειτουργίας πριν τη διακοπή. Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά
οι προϋποθέσεις αυτές, το κτίριο θεωρείται
επαγγελματική στέγη.
Αν, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του
ειδικού κτιρίου, αυτό χρησιμοποιηθεί για
άλλη δραστηριότητα, αναγράφεται ως
επαγγελματική στέγη, ακόμη και αν τυχόν
διακοπεί και αυτή η δραστηριότητα και το
κτίριο παραμείνει κενό.
10
Εκπαιδευτήριο
Εκπαιδευτήριο, είναι το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια
λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του.
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια
οικοδομής ειδικού κτιρίου, αποδεικτικό
στοιχείο μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο. Αν έχει διακοπεί η
λειτουργία λόγω παύσης εργασιών, αρκεί η
άδεια λειτουργίας πριν τη διακοπή. Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά
οι προϋποθέσεις αυτές, το κτίριο θεωρείται
επαγγελματική στέγη.
Αν, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του
ειδικού κτιρίου, αυτό χρησιμοποιηθεί για
άλλη δραστηριότητα, αναγράφεται ως
επαγγελματική στέγη, ακόμη και αν τυχόν
διακοπεί και αυτή η δραστηριότητα και το
κτίριο παραμείνει κενό.
11
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Αθλητική εγκατάσταση, είναι το κτίριο που
διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και
άδεια λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει
άδεια οικοδομής ειδικού κτιρίου, αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει κολυμβητική
δεξαμενή σε οικόπεδο ή γήπεδο με κτίσμα,
για την οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής
ειδικού κτιρίου, θεωρείται αθλητική εγκατάσταση. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια
ειδικού κτιρίου, η επιφάνεια εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής κατοικίας ή μονοκατοικίας προστίθεται στους κύριους χώρους
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Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων
(έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014
κατοικίας και η επιφάνεια της εξωτερικής
κολυμβητικής δεξαμενής αναγράφεται
στους βοηθητικούς χώρους. Κολυμβητικές δεξαμενές, οι οποίες τακτοποιήθηκαν
ή νομιμοποιήθηκαν με τους ν.3843/2010,
ν.4014/2011 και ν.4178/2013, εφόσον είναι
εσωτερικές, η επιφάνειά τους προστίθεται
στην επιφάνεια των κυρίων χώρων, ενώ,
εφόσον είναι εξωτερικές, αναγράφονται
ως αθλητικές εγκαταστάσεις σε ξεχωριστή
γραμμή.
12
Ειδικά κτίσματα
Ειδικά κτίσματα της περ. θ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ.
1129485/479/3.12.1996 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1152) ορίζονται
τα μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακά κέντρα και γενικά κτίσματα
που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες
κατηγορίες και διαθέτουν αντίστοιχη οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής
ειδικού κτιρίου, αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο
έγγραφο.
Πηγάδι νερού δεν αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Δεν αναγράφονται
επίσης και οι ανοιχτές υδατοδεξαμενές
(στέρνες).
13 Τίτλος μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.
Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ως γεωγραφικά στοιχεία αναγράφονται αυτά του βαρυνόμενου ακινήτου.
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΣΤΗΛΗ 10)
Αναγράφεται ο αριθμός της κατηγορίας ειδικών
συνθηκών, στην οποία κατατάσσεται το
ακίνητο, ως εξής:
ΚΩΔ 1 Κτίσματα, τα οποία τελούν υπό
αναγκαστική απαλλοτρίωση, περιλαμβανομένων και των επεκτάσεων σχεδίου πόλης
πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής,
καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
2
Οικόπεδο, το οποίο τελεί υπό
αναγκαστική απαλλοτρίωση, περιλαμβανομένων και των επεκτάσεων σχεδίου πόλης
πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής.
3
Διατηρητέο κτίσμα, εφόσον έχει
εκδοθεί η σχετική πράξη και έχει δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ..
4
Δεσμευμένο ακίνητο λόγω αρχαιολογικής έρευνας ή ακίνητο, το οποίο τελεί
υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, εφόσον
υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

5
Οικόπεδο, το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί,
εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας
αρχής.
Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται και στις
περιπτώσεις μελλοντικού και αβέβαιου δικαιώματος υψούν, καθώς και σε δικαίωμα
υψούν το οποίο, παρά το γεγονός ότι αντιστοιχεί σε χιλιοστά επί του οικοπέδου, δεν
μπορεί να ανοικοδομηθεί παρά μόνο αν μεταβληθεί ο συντελεστής δόμησης.
6
Οικόπεδο, το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί,
εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας
αρχής.
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Ημιτελές κτίσμα.
Ημιτελές θεωρείται ένα κτίσμα, το οποίο
βρίσκεται μέχρι και το αντίστοιχο στάδιο
αποπεράτωσης ανά κατηγορία, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις περί ΑΠΑΑ, και συγκεκριμένα για αποθήκη και θέση στάθμευσης
(εντός ΑΠΑΑ), μέχρι και το στάδιο της ολοκλήρωσης των επιχρισμάτων, και για τα λοιπά κτίσματα (εντός ή εκτός ΑΠΑΑ), μέχρι και
την τοποθέτηση των δαπέδων.
Κτίσμα, το οποίο ηλεκτροδοτείται με μη εργοταξιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
δεν θεωρείται ημιτελές, με εξαίρεση την
πιο κάτω περίπτωση κτισμάτων με μερική
έλλειψη στέγης ή μη λειτουργικών.
Επίσης, για τις ανάγκες επιβολής φόρου,
ως ημιτελές αναγράφεται και το κτίσμα το
οποίο έχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες
ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό.
Στις περιπτώσεις στις οποίες μεταβιβάζεται
με οριστικό συμβόλαιο από τον κατασκευαστή κτίσμα ανεγειρόμενης οικοδομής σε
οποιοδήποτε στάδιο (ακόμη και πριν την
έναρξη εργασιών επί του οικοπέδου), αυτό
δηλώνεται από το νέο κύριο ως αποπερατωμένο, εφόσον υπάρχει υποχρέωση του
κατασκευαστή να το αποπερατώσει.
ΟΡΟΦΟΣ (ΣΤΗΛΗ 11)
Αναγράφεται
ο κωδικός ορόφου του ακινήτου ή το δικαίωμα επί ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:
ΚΩΔ
ΟΡΟΦΟΣ
Υ Υπόγειο.
0 Ισόγειο ή ημιυπόγειο
1 1ος όροφος ή ημιόροφος
2 2ος όροφος
3 3ος όροφος
4 4ος όροφος
και ούτω καθ΄ εξής (αναγράφεται ο αριθ-

μός του ορόφου)
Οι Ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι,
εκτός αν υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας
Πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτοί είναι
υπόγειοι.
Ημιόροφος αναγράφεται ως πρώτος όροφος.
Σε περίπτωση εμπράγματων δικαιωμάτων
σε μονοκατοικίες, κατοικίες ή διαμερίσματα, που εκτείνονται σε περισσότερους του
ενός ορόφους με ενιαία λειτουργική ενότητα, αναγράφεται ο κωδικός του υψηλότερου ορόφου.
Ο ίδιος τρόπος αναγραφής (με τον κωδικό
του υψηλότερου ορόφου) ισχύει και για τις
κατηγορίες κτισμάτων 7 έως και 12 (στήλη
9).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επαγγελματικές στέγες, οι οποίες έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα και
εκτείνονται σε περισσότερους των ενός
ορόφους, αναγράφονται ανά όροφο.
Σε περίπτωση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, για την επιφάνεια όλων των
ορόφων, πλην του ισογείου που έχει τον κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1.
Τα ειδικά κτίρια των κατηγοριών 7 έως και
12, εφόσον δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφονται σε μία
γραμμή με το σύνολο της επιφάνειας και
τον κωδικό του υψηλότερου ορόφου, με
συμπλήρωση και των στοιχείων του οικοπέδου και της στήλης 22. Εφόσον υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας,κάθε οριζόντια ιδιοκτησία αναγράφεται σε μία γραμμή
με το σύνολο της επιφάνειας και, εφόσον
αυτή εκτείνεται σε περισσότερους του ενός
ορόφους, με τον κωδικό του υψηλότερου
ορόφου, με συμπλήρωση και των στοιχείων
του οικοπέδου και της στήλης 22.
Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο,
ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων
ιδιοκτησιών γίνεται με βάση την αφετηρία
μέτρησης των ορόφων στο δρόμο αυτό.
Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους,
ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων
ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη στον κάθε
δρόμο γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων στο δρόμο αυτό, ενώ των
οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη και στους δύο δρόμους γίνεται με βάση
την αφετηρία μέτρησης των ορόφων στο
δρόμο με τη χαμηλότερη στάθμη.

