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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν. 4605/2019 

1. Είσοδος Χρηστών στην Εφαρµογή 

Η είσοδος στην πλατφόρµα για την προστασία της πρώτης κατοικίας πραγµατοποιείται 

µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.∆.Ι.Χ. (www.keyd.gov.gr) από το σύνδεσµο για την αίτηση 

υπαγωγής. Στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.∆.Ι.Χ. εµφανίζονται τρεις (3) σύνδεσµοι, όπου ο 

καθένας αφορά τους ρόλους «Αιτών», «Σύζυγος αιτούντα / Εξαρτώµενο µέλος». O 

χρήστης ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένη σελίδα, όπου καλείται να 

καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνοµα χρήστη, Κωδικός) που χρησιµοποιεί για την 

είσοδό του στο TAXISnet(εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1 
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2. ∆ηµιουργία/ Επιλογή Αίτησης 

2.1. ∆ηµιουργία νέας αίτησης 

Για τη δηµιουργία νέας αίτησης, ο χρήστης (αιτών) εισέρχεται στην αρχική οθόνη της 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας όπου και εµφανίζεται ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε την 

έναρξη υποβολής αίτησης στο Ν. 4605/2019. Ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Συνέχεια» στη 

σχετική οθόνη που εµφανίζεται (εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 

 

Στη συνέχεια, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «∆ηµιουργία Αίτησης» (Εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3 

 

Εάν δεν υπάρχει προγενέστερη ενεργή αίτηση, δηµιουργείται νέα και εµφανίζεται το 

µήνυµα «Η Αίτηση δηµιουργήθηκε µε επιτυχία».  

Σε περίπτωση εκκρεµούς ή ολοκληρωµένης αίτησης, η ΗΠΠΚΚ δεν επιτρέπει τη δηµιουργία 

νέας αίτησης, εµφανίζοντας σχετικό µήνυµα (εξαιρούνται οι τυχόν ακυρωµένες αιτήσεις). 
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Στη συνέχεια ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Μετάβαση στη Λίστα Αιτηµάτων» (Εικόνα 4).  

 
Εικόνα 4 

2.2. Επιλογή Αίτησης 

Στη «Λίστα Αιτήσεων» εµφανίζεται το ιστορικό αιτήσεων του χρήστη, µε βάση την 

Ηµεροµηνία Καταχώρησης της αίτησης. Για να προβεί σε επεξεργασία της αίτησης, ο 

χρήστης (αιτών) επιλέγει το σχετικό εικονίδιο επεξεργασίας από τη στήλη «Ενέργειες» 

(Εικόνα 5). 

 
Εικόνα 5 

2.3. Συναίνεση άρσης απορρήτου 

Για την περαιτέρω επεξεργασία της αίτησης, είναι απαραίτητη η ανάγνωση του 

µηνύµατος που εµφανίζεται στην οθόνη και η αποδοχή της ∆ήλωσης για την Άρση του 

Φορολογικού και Τραπεζικού Απορρήτου του αιτούντα. Για να προχωρήσει στην 

επεξεργασία της αίτησης, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Συµφωνώ» (Εικόνα 6). Σε 

περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) επιλέξει «∆ιαφωνώ», η αίτηση δε δύναται να 

προχωρήσει σε επόµενο στάδιο. Η αίτηση παραµένει σε Κατάσταση Προόδου 

«∆ηµιουργία Νέας Αίτησης». Ο χρήστης (αιτών) µπορεί να επανέλθει σε µεταγενέστερο 
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χρόνο και να επιλέξει «Συµφωνώ», ώστε να συµφωνήσει στην άρση του Τραπεζικού και 

Φορολογικού Απορρήτου. 

 
Εικόνα 6 

 

3. Συµπλήρωση Βασικών Στοιχείων Αιτούντα 

3.1. Επισκόπηση/ Συµπλήρωση Στοιχείων 

Καρτέλα: Βασικά Στοιχεία 

Στην καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» εµφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα 

(Εικόνα 7) τα οποία αντλούνται αυτόµατα από το Μητρώο της Α.Α.∆.Ε. όπου αυτό είναι 

δυνατό (πεδία µε γκρι ένδειξη). Επιπλέον, εµφανίζεται ο Αριθµός Αίτησης και η 

Ηµεροµηνία ∆ηµιουργίας της Αίτησης. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) δεν συµφωνεί µε την ορθότητα των 

προσυµπληρωµένων στοιχείων, θα πρέπει να ακυρώσει την αίτηση και να αποτανθεί  

στο Μητρώο της Α.Α.∆.Ε. για την διόρθωση/ επικαιροποίησή τους. Μετά τη διόρθωση/ 

επικαιροποίηση των στοιχείων του αιτούντα στο Μητρώο, ο χρήστης µπορεί να 

επανυποβάλει νέα αίτηση. 

Σε οποιοδήποτε στάδιο έως την τελική υποβολή, η αίτηση µπορεί να ακυρωθεί από τον 

χρήστη (αιτών) επιλέγοντας «Ακύρωση Αίτησης» από την καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» 

(Εικόνα 7).  



Ε.Γ.∆.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας Προστασίας Κύριας Κατοικίας 

 

7 
 

 
Εικόνα 7 

 

3.2. Συµπλήρωση Στοιχείων Αιτούντα 

Στη καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» και στην ενότητα «Στοιχεία Αιτούντα» αντλούνται 

αυτοµατοποιηµένα ορισµένα από τα βασικά στοιχεία του Αιτούντα. Όπου απαιτείται 

χειροκίνητη συµπλήρωση, τα πεδία εµφανίζονται µε λευκό φόντο (Εικόνα 8), όπως ο 

αριθµός ΑΜΚΑ. 
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Εικόνα 8 

 

Επισύναψη λοιπών δικαιολογητικών (σε περίπτωση ύπαρξης συζύγου ή/και 

εξαρτώµενων µελών) 

 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει σύζυγο ή/και εξαρτώµενα µέλη, εµφανίζονται στη καρτέλα 

«Βασικά Στοιχεία» το ΑΦΜ συζύγου, το ΑΦΜ (εάν υπάρχει) εξαρτώµενων µελών και ο 

ΑΜΚΑ εξαρτώµενων µελών, όπως είναι διαθέσιµα από το Μητρώο της Α.Α.∆.Ε.  

Εάν ο/η σύζυγος ή και τα εξαρτώµενα µέλη δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

εισοδήµατος, ο χρήστης (αιτών) πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Το µέλος δεν έχει υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης εισοδήµατος» και να επισυνάψει σχετικό υποστηρικτικό έγγραφο, 

επιλέγοντας «Έγγραφο» (εικόνα 9). Ο επιτρεπόµενος από την εφαρµογή τύπος αρχείου είναι 

.pdf1 (ένα αρχείο τύπου .doc, λ.χ., δεν θα γίνει δεκτό για επισύναψη). 

 

 

                                                
1 Σε περίπτωση που το επισυναπτόµενο αρχείο περιέχει σαρωµένο έγγραφο, η ελάχιστη αποδεκτή ανάλυση σάρωσης είναι 

200dpi. 
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Εικόνα 9 

 

3.3. Επιβεβαίωση Στοιχείων Επικοινωνίας 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αίτησης 

Τα πεδία «Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση» (εικόνα 10, πλαίσιο 1α) και «Τηλέφωνο» (εικόνα 10, 

πλαίσιο 1β) συµπληρώνονται από τον χρήστη (αιτών). 

 

 

 



Ε.Γ.∆.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας Προστασίας Κύριας Κατοικίας 

 

10 
 

 
Εικόνα 10 

 

Για την ταυτοποίηση της Ηλεκτρονικής ∆ιεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί, ο χρήστης 

(αιτών) επιλέγει «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» (εικόνα 10, πλαίσιο 2). Αποστέλλεται 

αυτοµατοποιηµένο ηλεκτρονικό µήνυµα µε κωδικό επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του αιτούντα. Με την επιτυχή αποστολή του µηνύµατος, εµφανίζεται το 

µήνυµα «Επιτυχία Αποστολής» (εικόνα 11). 

 
Εικόνα 11 

 

Ο χρήστης (αιτών) συµπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει στην 

ηλεκτρονική του διεύθυνση, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» (εικόνα 10, πλαίσιο 3). 

3.4. ∆ήλωση για έκδοση Οριστικών Αποφάσεων Ν.3869/2010 

Ο χρήστης(αιτών) δηλώνει εάν εµπίπτει σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις, 

επιλέγοντας «Ναι»/ «Όχι»  (εικόνα 12): 

i. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρθρου 4 του 

ν.3869/2010 (Α΄130) λόγω δόλιας περιέλευσής σας σε αδυναµία πληρωµής. 
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ii. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρθρου 4 του 

ν.3869/2010 (Α’ 130) λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας. 

iii. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση και εκπέσατε κατά την 

παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010. 

iv. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση ενώ το σχέδιο διευθέτησης 

οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 

3869/2010. 

Εάν ο χρήστης έχει επιλέξει «Ναι» σε κάποιο από τα ανωτέρω, τότε επιπρόσθετα 

εµφανίζεται και η παρακάτω επιλογή, όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει «Ναι» ή «Όχι»: 

v. Η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου µέσου 

πριν την άσκηση της αίτησής του και πριν την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 1 

του άρθρου 72. 

 

 
Εικόνα 12 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης (αιτών) επιλέξει «Ναι» σε κάποιο από τα i. έως iv., και η 

απόφαση αυτή δεν έχει αναιρεθεί (επιλογή v. «Όχι»), τότε ο χρήστης (αιτών) θα µπορεί να 

συνεχίσει τη συµπλήρωση των δεδοµένων της αίτησης, όµως διευκρινίζεται ότι στο 

στάδιο «Επιλεξιµότητα»,  ο αιτών θα χαρακτηριστεί ως µη επιλέξιµος σύµφωνα µε τα 

κριτήρια επιλεξιµότητας του Ν. 4605/2019. Η επιλογή του πλήκτρου «Επιστροφή» 

µεταφέρει τον χρήστη στη προηγούµενη οθόνη. 
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3.5. Μετάβαση αίτησης σε επόµενο στάδιο 

Για τη µετάβαση της αίτησης σε επόµενο στάδιο, ο χρήστης (αιτών) επιλέγει «Επιβεβαίωση 

Στοιχείων» και στη συνέχεια «Μετάβαση στο Επόµενο Στάδιο» (εικόνα 13). Αποστέλλεται 

ενηµερωτικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη (αιτούντα). Σηµειώνεται ότι 

µε την επιλογή «Επιβεβαίωση Στοιχείων» ο χρήστης (αιτών), επιβεβαιώνει την ορθότητα 

των στοιχείων που έχουν αντληθεί ή συµπληρωθεί. Σηµειώνεται ότι, επιλέγοντας το 

πλήκτρο «Μετάβαση στο επόµενο στάδιο», πραγµατοποιείται αυτόµατη αποθήκευση των 

δεδοµένων που έχουν συµπληρωθεί στη καρτέλα «Βασικά Στοιχεία». 

 
Εικόνα 13 

 

Σε περίπτωση που ο Αιτών δεν έχει σύζυγο ή/και εξαρτώµενα µέλη, η αίτηση µεταβαίνει σε 

στάδιο «Άντληση Στοιχείων από Τρίτες Πηγές» (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώµενα µέλη, τότε στη στήλη «Κατάσταση 

Προόδου Αίτησης» η αίτηση θα εµφανίζεται στο στάδιο «Συναίνεση Άρσης Απορρήτου 

Συζύγου» ή «Συναίνεση Άρσης Απορρήτου Εξαρτώµενων Μελών», αντίστοιχα (εικόνα 15). 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση όπου υφίσταται σύζυγος αλλά και 

εξαρτώµενο/εξαρτώµενα µέλη (µε ΑΦΜ),  είναι απαραίτητο να συµφωνήσει στην άρση 

του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου πρώτα ο/η σύζυγος. 

 
Εικόνα 15 
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4. Άρση Απορρήτου Συζύγου (εάν υφίσταται) 

4.1. Είσοδος στη Πλατφόρµα 

Με την µετάβαση της αίτησης στο στάδιο «Συναίνεση Άρσης Απορρήτου Συζύγου», 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό µήνυµα στον χρήστη (αιτούντα), που ενηµερώνει ότι για την 

συνέχιση της αίτησης είναι απαραίτητη η άρση απορρήτου από τον/την σύζυγο. 

Ο/Η σύζυγος, εισέρχεται ως χρήστης στη πλατφόρµα µε τα διαπιστευτήρια (Όνοµα 

χρήστη και Κωδικό) που χρησιµοποιεί για την είσοδό του/ της στο TAXISnet, µέσω της 

διαδικασίας που περιεγράφηκε στην Ενότητα 1. 

Ο χρήστης (σύζυγος) επιλέγει «Συνέχεια» στη σχετική οθόνη που εµφανίζεται (Εικόνα 16). 

 
Εικόνα 16 

4.2. Επιλογή Αίτησης 

Στη «Λίστα Αιτήσεων» εµφανίζονται οι σχετικές αιτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί από τον 

αιτούντα και αφορούν τον χρήστη (σύζυγο), µε βάση την Ηµεροµηνία Καταχώρησης της 

αίτησης. Για την επεξεργασία και αποδοχή, ο χρήστης(σύζυγος) επιλέγει το εικονίδιο που 

εµφανίζεται δίπλα από την αίτηση που βρίσκεται στο στάδιο «Συναίνεση Άρσης 

Απορρήτου Συζύγου» (Εικόνα 17). 
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Εικόνα 17 

 

4.3. Συναίνεση για Άρση Τραπεζικού Απορρήτου 

Για τη µετάβαση της αίτησης στο επόµενο στάδιο, είναι απαραίτητη η συναίνεση για 

άρση του Φορολογικού και Τραπεζικού απορρήτου από το χρήστη (σύζυγος), ο οποίος 

συναινεί επιλέγοντας «Συµφωνώ» (εικόνα 18). Σε περίπτωση που ο χρήστης (σύζυγος) 

επιλέξει «∆ιαφωνώ», η αίτηση δε δύναται να προχωρήσει σε επόµενο στάδιο. 

 

 
Εικόνα 18 
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4.4. Επισκόπηση Στοιχείων 

Σε συνέχεια της άρσης απορρήτου από τον/την σύζυγο, πραγµατοποιείται άντληση των 

στοιχείων του/της συζύγου από το Μητρώο της Α.Α.∆.Ε. Ο χρήστης (σύζυγος) 

συµπληρώνει τον Α.Μ.Κ.Α. στο σχετικό πεδίο (εικόνα 19).  
 

Εικόνα 19 

4.5. Επιβεβαίωση Στοιχείων Επικοινωνίας 

Τα πεδία «Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση» (εικόνα 20, πλαίσιο 1α) και «Τηλέφωνο» (εικόνα 20, 

πλαίσιο 1β) συµπληρώνονται από τον χρήστη (σύζυγος), όπως εµφανίζεται στην εικόνα 

20. 
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Εικόνα 20 

 

Για την ταυτοποίηση της Ηλεκτρονικής ∆ιεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί, ο χρήστης 

(σύζυγος) επιλέγει «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» (εικόνα 20, πλαίσιο 2). 

Αποστέλλεται αυτοµατοποιηµένο ηλεκτρονικό µήνυµα µε κωδικό επιβεβαίωσης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε. Με την επιτυχή αποστολή του µηνύµατος, 

εµφανίζεται το µήνυµα «Επιτυχία Αποστολής» (εικόνα 21)  

 
Εικόνα 21 

 

Ο χρήστης (σύζυγος) συµπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει στην 

ηλεκτρονική του διεύθυνση, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» (εικόνα 20, πλαίσιο 3).  

4.6. Μετάβαση αίτησης σε επόµενο στάδιο 

Για τη µετάβαση της αίτησης στο επόµενο στάδιο, ο χρήστης (σύζυγος) επιλέγει 

«Επιβεβαίωση Στοιχείων» και στη συνέχεια «Μετάβαση στο επόµενο στάδιο» (εικόνα 22). 

Σηµειώνεται ότι µε την επιλογή «Επιβεβαίωση Στοιχείων» ο χρήστης (σύζυγος), 

επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν αντληθεί ή συµπληρωθεί. Η επιλογή 

του πλήκτρου «Επιστροφή» µεταφέρει τον χρήστη στη προηγούµενη οθόνη. 
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Εικόνα 22 
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5. Άρση Απορρήτου Εξαρτώµενου Μέλους (εάν υφίσταται) 

5.1. Είσοδος στη Πλατφόρµα 

Με την µετάβαση της αίτησης στο στάδιο «Συναίνεση Άρσης Εξαρτώµενου Μέλους», 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό µήνυµα στον χρήστη (αιτούντα), που ενηµερώνει ότι για την 

συνέχιση της αίτησης είναι απαραίτητη η άρση απορρήτου από το εξαρτώµενο µέλος 

(µόνο για τα εξαρτώµενα µέλη που έχουν ΑΦΜ). Σε περίπτωση που υφίσταται και 

σύζυγος αλλά και εξαρτώµενα µέλη, θα πρέπει να εισέλθει πρώτα ο/η σύζυγος στη 

πλατφόρµα ώστε να αντληθούν τα στοιχεία του/της από το Μητρώο της Α.Α.∆.Ε.  

Το εξαρτώµενο µέλος (µε ΑΦΜ), εισέρχεται ως χρήστης (εξαρτώµενο µέλος) στη 

πλατφόρµα µε τα διαπιστευτήρια (Όνοµα χρήστη και Κωδικό) που χρησιµοποιεί για την 

είσοδό του/ της στο TAXISnet, µέσω της διαδικασίας που περιεγράφηκε στην Ενότητα 1. 

Ο χρήστης (εξαρτώµενο µέλος) επιλέγει «Συνέχεια» στη σχετική οθόνη που εµφανίζεται 

(Εικόνα 23). 

 
Εικόνα 23 

5.2. Επιλογή Αίτησης 

Στη «Λίστα Αιτήσεων» εµφανίζονται οι σχετικές αιτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί από τον 

αιτούντα και αφορούν τον χρήστη (εξαρτώµενο µέλος), µε βάση την Ηµεροµηνία 

Καταχώρησης της αίτησης. Για την επεξεργασία και αποδοχή, ο χρήστης (εξαρτώµενο 

µέλος) επιλέγει το εικονίδιο που εµφανίζεται δίπλα από την αίτηση που βρίσκεται στο 

στάδιο «Συναίνεση Άρσης Απορρήτου Εξαρτώµενου Μέλους» (Εικόνα 24). 
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Εικόνα 24 

 

5.3. Συναίνεση για Άρση Τραπεζικού Απορρήτου 

Για τη µετάβαση της αίτησης στο επόµενο στάδιο, είναι απαραίτητη η συναίνεση σε άρση 

του Φορολογικού και Τραπεζικού απορρήτου από το χρήστη (εξαρτώµενο µέλος), 

επιλέγοντας «Συµφωνώ» (εικόνα 25). Σε περίπτωση που ο χρήστης (εξαρτώµενο µέλος) 

επιλέξει «∆ιαφωνώ», η αίτηση δε δύναται να προχωρήσει σε επόµενο στάδιο. 

 
Εικόνα 25 

5.4. Επισκόπηση Στοιχείων 

Σε συνέχεια της άρσης απορρήτου από τον χρήστη (εξαρτώµενο µέλος), 

πραγµατοποιείται άντληση των στοιχείων του από το Μητρώο της Α.Α.∆.Ε. Ο χρήστης 

(εξαρτώµενο µέλος) συµπληρώνει τον Α.Μ.Κ.Α. στο σχετικό πεδίο (εικόνα 26).  
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Εικόνα 26 

 

5.5. Επιβεβαίωση Στοιχείων Επικοινωνίας 

Τα πεδία «Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση» (εικόνα 27, πλαίσιο 1α) και «Τηλέφωνο (εικόνα 27, 

πλαίσιο 1β) συµπληρώνονται από τον χρήστη(εξαρτώµενο µέλος), όπως εµφανίζεται 

στην Εικόνα 27. 

 
Εικόνα 27 
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Για την ταυτοποίηση της Ηλεκτρονικής ∆ιεύθυνσης που έχει καταχωρήσει, ο χρήστης 

(εξαρτώµενο µέλος) επιλέγει το πλήκτρο «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» (εικόνα 27, 

πλαίσιο 2). Αποστέλλεται αυτοµατοποιηµένο ηλεκτρονικό µήνυµα µε κωδικό 

επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη (εξαρτώµενο µέλος). Με την 

επιτυχή αποστολή του µηνύµατος, εµφανίζεται το µήνυµα «Επιτυχία Αποστολής» (εικόνα 

28)  

 
Εικόνα 28 

 

Ο χρήστης (εξαρτώµενο µέλος) συµπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει 

στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» (εικόνα 27, πλαίσιο 

3).  

5.6. Μετάβαση αίτησης σε επόµενο στάδιο 

Για τη µετάβαση της αίτησης στο επόµενο στάδιο, ο χρήστης (εξαρτώµενο µέλος) επιλέγει 

«Επιβεβαίωση Στοιχείων» (εικόνα 29) και στη συνέχεια «Μετάβαση στο επόµενο στάδιο». 

Σηµειώνεται ότι µε την επιλογή «Επιβεβαίωση Στοιχείων» ο χρήστης (εξαρτώµενο µέλος), 

επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν αντληθεί ή συµπληρωθεί. Η επιλογή 

του πλήκτρου «Επιστροφή» µεταφέρει τον χρήστη στη προηγούµενη οθόνη. 

 

Εικόνα 29 
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6. Στάδιο Άντλησης Στοιχείων 

Με την ολοκλήρωση της συναίνεσης της άρσης του τραπεζικού και φορολογικού 

απορρήτου του αιτούντα και εφόσον συντρέχει περίπτωση, της συναίνεσης άρσης του 

φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του / της συζύγου και των εξαρτώµενων 

µελών, αποστέλλεται ηλεκτρονικό µήνυµα στον χρήστη (αιτούντα), που ενηµερώνει ότι η 

αίτηση έχει µεταβεί στο στάδιο άντλησης στοιχείων από τρίτα συστήµατα (εικόνα 30). 

 

 
Εικόνα 30 

 

Ειδικότερα, από την φορολογική διοίκηση (Α.Α.∆.Ε.) διαβιβάζονται στην πλατφόρµα τα 

κάτωθι στοιχεία: 

(α) δήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων του αιτούντα (Ε1), 

(β) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος του αιτούντα 

(Εκκαθαριστικό σηµείωµα)  

(γ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων του 

αιτούντα (ΕΝΦΙΑ). 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση ύπαρξης συζύγου ή / και εξαρτώµενων µελών, από τη 

φορολογική διοίκηση (Α.Α.∆.Ε.) διαβιβάζονται επιπλέον τα κάτωθι στοιχεία: 

(ε) δήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων του / της συζύγου ή και των εξαρτώµενων 

µελών (Ε1), 

(στ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος του / της συζύγου ή και 

των εξαρτώµενων µελών (Εκκαθαριστικό σηµείωµα), 

(ζ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων του / της 

συζύγου ή και των εξαρτώµενων µελών (ΕΝΦΙΑ). 

 

Περαιτέρω, από τους πιστωτές διαβιβάζονται µέσω της Τειρεσίας Α.Ε. τα στοιχεία του 

αιτούντα (του/ της συζύγου και των εξαρτώµενων µελών, εφόσον απαιτείται) που 

αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες: 

(α) οφειλές αιτούντα προς τους πιστωτές, 

(β) στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 

του αιτούντα, όπως έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των πιστωτών, 
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(γ) κινητά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα του/ της συζύγου και των εξαρτώµενων 

µελών που βρίσκονται στη διάθεση των πιστωτών (καταθέσεις και χρηµατοπιστωτικά 

προϊόντα), καθώς και την εκτιµώµενη αξία τους. 

 

Σηµειώνεται ότι κατά το στάδιο της άντλησης των στοιχείων από τρίτες πηγές, η οποία 

διαρκεί επτά (7) εργάσιµες ηµέρες, ο χρήστης (αιτών, σύζυγος/εξαρτώµενο µέλος) δε 

δύναται να επεξεργαστεί το περιεχόµενο της αίτησης παρά µόνο έχει τη δυνατότητα 

προβολής των στοιχείων που έχουν τυχόν αντληθεί. 


