
ΑΑΔΕ: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αλλαγές ή διορθώσεις στο Ε9 - 

Η διαδικασία - Έλεγχοι σε ειδικά meeting room για φορολογούμενους  

 

Προσβάσιμη είναι πλέον η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή δηλώσεων Ε9 του 

έτους 2024, για εκείνους που έχουν μεταβολές της περιουσιακής τους κατάσταση. 

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να 

υποβάλλουν: Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης,  αρχικές και 

τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά. Επίσης, δίνεται η 

δυνατότητα: 

- Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 

2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα 

έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί. 

- Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον 

έτος. 

Παράλληλα όλοι εκείνοι που είχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους εικόνα το 2022 

θα πρέπει να τις δηλώσουν έως τις 31 Μαρτίου 2023 καθώς με βάση τα στοιχεία 

αυτά θα υπολογιστεί ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, τα εκκαθαριστικά του οποίου 

εκτιμάται ότι θα αναρτηθούν στο τέλος Απρίλιου ή αρχές Μαΐου. 

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην έκδοση αναλυτικών οδηγιών προς τους 

φορολογούμενους με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν. 

Αναλυτική βήμα - βήμα η όλη διαδικασία: 

Α. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει αφού 

διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καθώς και τις συχνές 

ερωτήσεις - απαντήσεις που σας αφορούν, να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες 

της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις 

απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης. 

2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα 

και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα). 

3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα 

περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου 

δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό 

εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος 

και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη 

Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων. 

4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα 

οποία απαιτείται τροποποίηση. 

5. Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, 

ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα 

στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. 

6. Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία 

εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να 

συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία 

συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), 

στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, 

ημερομηνία θανάτου) κ.λπ. 



7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή 

συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους. 

8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά. 

9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το 

πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης. 

10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της 

δήλωσης στο επόμενο έτος. 

11. Από τις διαθέσιμες ενέργειες μπορείτε να εκτυπώσετε τις υποβληθείσες 

δηλώσεις Ε9, την περιουσιακή σας κατάσταση και τα εκκαθαριστικά σημειώματα 

Φ.Α.Π. /πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Β. Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α ν. 4174/2013), 

θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

- Επιλέξτε το τρέχον έτος. 

- Επιλέξτε την καρτέλα Πιστοποιητικά και από τις Διαθέσιμες ενέργειες την έκδοση 

νέου πιστοποιητικού για χρήση στο τρέχον έτος. 

- Επιλέξτε χρήση και πληκτρολογήστε τον εντεκαψήφιο Α.Τ.ΑΚ. του εμπραγμάτου 

δικαιώματος, για το οποίο θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό. 

- Για κάθε Α.Τ.ΑΚ. εκδίδεται ξεχωριστό πιστοποιητικό. 

- Από τις διαθέσιμες ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματος για έκδοση 

πιστοποιητικού. 

- Μπορείτε να κάνετε εκτύπωση προεπισκόπησης πιστοποιητικού, για να ελέγξετε 

τα στοιχεία του πιστοποιητικού πριν αυτό εκδοθεί. 

- Επιλέξτε έκδοση πιστοποιητικού και στη συνέχεια εκτύπωση. 

Γ. Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 

αντί του πιστοποιητικού, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

- Επιλέξτε το τρέχον έτος. 

- Επιλέξτε την καρτέλα Υπεύθυνες Δηλώσεις και από τις διαθέσιμες ενέργειες την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986. 

- Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται στην υπεύθυνη δήλωση (περιγραφικά 

στοιχεία ακινήτου κ.λπ.) 

- Επιλέξτε από τις διαθέσιμες ενέργειες Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και στη 

συνέχεια εκτύπωση. 

 

Έλεγχοι σε ειδικά meeting room για φορολογούμενους  

Όταν η εφορία καλεί τους φορολογούμενους για ελέγχους, οι συναντήσεις δεν θα 

γίνονται πλέον στις ΔΟΥ της γειτονιάς, ούτε μέσα σε κλειστά γραφεία των 

υπαλλήλων ή των προϊσταμένων τους, αλλά στα νέα Ελεγκτικά Κέντρα και σε 

ειδικά διαμορφωμένα «γυάλινα» δωμάτια, όπου ο ελεγχόμενος θα προσέρχεται 

κατόπιν ραντεβού και ο εφοριακός υπάλληλος θα κατεβαίνει απ΄το γραφείο του για 

να τον συναντήσει, με ένα τάμπλετ στα χέρια και χωρίς να κρατάει τίποτα άλλο.  

 

Γραφεία με «γυάλινους» τοίχους  

Εγκαινιάζοντας το 2ο Ελεγκτικό Κέντρο σε ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και καλαίσθητο 

κτίριο στο Μοσχάτο (καθώς λειτουργούν ήδη και τα άλλα 3 σε Κεραμεικό, 

Χαλάνδρι, Πειραιά και άλλα 2 στη Θεσσαλονίκη), ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος 

Πιτσιλής, εξέφρασε τη βούληση της φορολογικής διοίκησης να κυριαρχήσουν οι 



κανόνες της διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου στις σχέσεις της με τους 

φορολογούμενους.  

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταικούρας, τόνισε πως «όσο μειώνεται η 

φοροδιαφυγή, τόσο περισσότεροι φόροι επιστρέφονται στην κοινωνία». 

«Στρατηγικό στόχο» χαρακτήρισε την αλλαγή των φορολογικών ελέγχων και ο 

υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.  

«Πλέον θα εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες στους ελέγχους», όπως επεσήμανε και ο 

προϊστάμενος του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου, κ. Δημήτρης Μαρής. Έτσι, πλέον 

μπαίνει τέλος στο φαινόμενο να εφαρμόζει «άλλον νόμο κάθε ΔΟΥ», ακόμα και 

όταν έχουν εκδοθεί διοικητικές λύσεις βάσει νομολογίας ή αποφάσεων της ΔΕΔ που 

δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα για όλους.  

Οι επισκέψεις των ελεγχόμενων προσώπων ή των εκπροσώπων τους δικηγόρων 

στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) της ΑΑΔΕ, γίνονται πλέον μόνο μετά από ψηφιακά 

προγραμματισμένο ραντεβού. Τα ραντεβού προγραμματίζονται μέσω της 

εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου», με τη χρήση των κωδικών taxisnet στην ψηφιακή 

πύλη myAADE (myaade.gov.gr), καταχωρώντας και τον αριθμό της εντολής 

ελέγχου, βάσει της οποίας καλείται ο ελεγχόμενος.  

Οι ελεγχόμενοι προσέρχονται στα ΕΛΚΕ, επιδεικνύοντας τα απαιτούμενα 

νομιμοποιητικά έγγραφα. Θα λαμβάνουν ειδική κάρτα, την οποία πρέπει να φέρουν 

μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο. 


