
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                                                                                             Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Υπεγξάθε από ην Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., Γηώξγν Πηηζηιή, ε απόθαζε γηα ηε 

βξαρπρξόληα κίζζσζε αθηλήησλ ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηακνηξαζκνύ. 

Η απόθαζε πξνζδηνξίδεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ ζηελ 

νηθνλνκία ηνπ δηακνηξαζκνύ αθηλήησλ, ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην Μεηξών 

Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο Γήισζεο 

Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο. 

Πξόλνηα ηεο απόθαζεο είλαη ε δεκηνπξγία απιώλ θαη ζύληνκσλ δηαδηθαζηώλ, πνπ ζα 

νινθιεξώλνληαη κε ειεθηξνληθό ηξόπν κέζσ ηνπ site ηεο Α.Α.Γ.E.. Παξάιιεια, κε 

ζθνπό ηόζν ηε δηεπθόιπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ, όζν θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ 

δεκνζίσλ εζόδσλ, έρεη αλαπηπρζεί ζπλεξγαζία ηεο Α.Α.Γ.Δ. κε ηηο ςεθηαθέο 

πιαηθόξκεο, πνπ κεζνιαβνύλ ζηε βξαρπρξόληα κίζζσζε.  

Με ηελ απόθαζε ηίζεληαη, γηα πξώηε θνξά, νη πξνϋπνζέζεηο ηόζν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό, αλά θνξνινγηθό έηνο, ηνπ ζπλνιηθά απνθηεζέληνο εηζνδήκαηνο από 

βξαρπρξόληα κίζζσζε ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηακνηξαζκνύ, όζν θαη ηεο 

δπλαηόηεηαο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθώλ δηαζηαπξώζεσλ από ίδηεο ή ηξίηεο πήγεο.  

Η παξνύζα απόθαζε ηζρύεη γηα βξαρπρξόληεο κηζζώζεηο ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο 

ηνπ δηακνηξαζκνύ, πνπ ζπλάπηνληαη από ηελ 1.1.2018 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ην 

θνξνινγηθό έηνο 2017, ηα εηζνδήκαηα από ηε βξαρπρξόληα κίζζσζε αθηλήησλ ηεο 

νηθνλνκίαο δηακνηξαζκνύ, ζα δεισζνύλ δηαθξηηά θαη ζπγθεληξσηηθά ζηα έληππα ησλ 

δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ έηνπο.  

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε, ν Γηαρεηξηζηήο, ε έλλνηα ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη 

ζηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λ. 4446/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ππνρξενύηαη 

λα πξνρσξήζεη ζηηο εμήο θηλήζεηο: 
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 Δγγξαθή ζην Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο, 

 Yπνβνιή ηεο Γήισζεο Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο αλά κηζζσηή, 

 Καηαρώξεζε ζην Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο ζηνηρείσλ 

(ζπλδηθαηνύρνη εηζνδήκαηνο, πνζνζηά θ.α.) απαξαίηεησλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αξ. 39Α ηνπ λ. 4172/2013, αλά 

δηθαηνύρν εηζνδήκαηνο. 

 Γεκόζηα θαηάζεζε ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (ΤΠΓ) ηνπ 

πνζνύ πνπ αλαινγεί ζε αγλώζηνπο δηθαηνύρνπο εηζνδήκαηνο, ηνπο νπνίνπο ν 

Γηαρεηξηζηήο, δελ ήηαλ δπλαηόλ λα γλσξίδεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ Αθηλήηνπ 

ζην Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο. 

Ωο Γηαρεηξηζηήο βξαρπρξόληαο κίζζσζεο νξίδεηαη είηε ν θύξηνο ηνπ αθηλήηνπ ή ν 

επηθαξπσηήο ή ν ππεθκηζζσηήο ή ηξίηνο (θεδεκόλαο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο, 

εθθαζαξηζηήο θιεξνλνκηάο, εθηειεζηήο δηαζήθεο, ζύλδηθνο πηώρεπζεο, πξνζσξηλόο 

δηαρεηξηζηήο, κεζεγγπνύρνο, επίηξνπνο ή θεδεκόλαο ή δηθαζηηθόο ζπκπαξαζηάηεο ή 

γνλέαο, πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα θαηά πεξίπησζε).  

Σε πεξίπησζε, πνπ ν Γηαρεηξηζηήο εθκηζζώλεη δηαθξηηά ζηελ πιαηθόξκα 

πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ρώξνπο ζην ίδην αθίλεην ζα πξέπεη λα απνθηά μερσξηζηό 

αξηζκό κεηξώνπ γηα θάζε έλαλ από απηνύο.    

 Υπνγξακκίδεηαη όηη γηα θάζε έλα αθίλεην νξίδεηαη έλαο κόλν «Γηαρεηξηζηήο». 

Ο Γηαρεηξηζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαρσξήζεη όια ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνύληαη θαη λα νξηζηηθνπνηήζεη ην Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο 

ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο έθαζηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, κε δπλαηόηεηα 

εκπξόζεζκεο ηξνπνπνίεζήο ηνπ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο 

ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Αλ δελ νξηζηηθνπνηήζεη ηα ζηνηρεία κέρξη 

απηή ηελ πξνζεζκία, ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξών ζεσξνύληαη 

νξηζηηθά. 

Τα ζηνηρεία, πνπ θαηαρσξνύληαη ζηε Γήισζε Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο αλά 

βξαρπρξόληα κίζζσζε, είλαη, ηνπιάρηζηνλ, ν αξηζκόο εγγξαθήο ζην Μεηξών 

Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο, ην ζπλνιηθό ζπκθσλεζέλ κίζζσκα ή ην ζπλνιηθό 

πνζό βάζεη ηεο πνιηηηθήο αθύξσζεο, ε επσλπκία ηεο ςεθηαθήο πιαηθόξκαο, ηα 



ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, ε έλαξμε – ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ν ηξόπνο πιεξσκήο ηνπ 

κηζζώκαηνο. 

Γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ παξαβάζεηο: 

α. Παξάιεηςε εγγξαθήο ζην Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο,  

β. Με εκθαλήο αλαγξαθή ηνπ αξηζκνύ εγγξαθήο ζην Μεηξών Αθηλήησλ 

Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο θαηά ηελ αλάξηεζε ηνπ Αθηλήηνπ ζηηο ςεθηαθέο 

πιαηθόξκεο, θαζώο θαη ζε θάζε άιιν κέζν πξνβνιήο, 

γ. Με εκθαλήο αλαγξαθή ηνπ αξηζκνύ ηνπ Δηδηθνύ Σήκαηνο Λεηηνπξγίαο (Δ.Σ.Λ.) 

ζηελ αλάξηεζε ηνπ Αθηλήηνπ ζηηο ςεθηαθέο πιαηθόξκεο θαζώο θαη ζε θάζε άιιν 

κέζν πξνβνιήο, από ηνπο Γηαρεηξηζηέο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

εγγξαθήο ζην Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο,  

επηβάιιεηαη απηνηειέο δηνηθεηηθό πξόζηηκν ύςνπο πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξώ 

ζηνπο Γηαρεηξηζηέο. 

 


