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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΙΘΩΣΗΡΙΟ 

Δπζθνιίεο θαη ζεκεία πξνζνρήο 

 

Από ηελ 1/1/2014 νη ππνβνιέο ησλ κηζζσηεξίσλ γηα ελνηθίαζε αθηλήησλ θαη γαηώλ γίλνληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηλεκηπονικά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 

Σπζηεκάησλ (www.gsis.gr) κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Δήλωση Πληρουοριακών Στοιτείων Μισθώσεων 

Ακίνητης Περιοσσίας». Σθνπόο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κέζσ απηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα 

κεραλνγξαθεζνύλ όιεο νη ηδησηηθέο ζπκθσλίεο πνπ αθνξνύλ ηηο κηζζώζεηο πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ γηα θαιύηεξν έιεγρν θαη γεληθόηεξε απινύζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

Επζύλε γηα ηελ ππνβνιή ησλ κηζζσηεξίσλ έρνπλ κόλν νη ηδηνθηήηεο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα 

ελεκεξώλνπλ ηνπο ελνηθηαζηέο γηα λα πξνβνύλ θαη νη ίδηνη ζε απνδνρή ηνπ ππνβεβιεκέλνπ 

κηζζσηεξίνπ θαη πάιη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο ζην www.gsis.gr. 

 

Υξόλνο Τπνβνιήο 

 

Η ππνβνιή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ενηόρ ηος επόμενος μήνα από ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ κηζζσηεξίνπ. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη εάλ έλα κηζζσηήξην ζπκβόιαην ππνγξαθεί 

ζηηο 23/8/2015 κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ κε εκεξνκελία έλαξμεο κίζζσζεο ηελ 1/9/2015, ηόηε ε 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη από ηνλ ηδηνθηήηε έσο ηελ 31/10/20151. 

 

Τπνβνιή κηζζσηεξίνπ από ζύδπγν - ηδηνθηήηξηα 

 

Σηηο πεξηπηώζεηο ζπδύγσλ, όπνπ κόλν ν ππόρξενο δηαζέηεη θσδηθνύο πξόζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, δελ  κπνξεί λα ππνβάιιεη 

κηζζσηήξην γηα ινγαξηαζκό ηεο ζπδύγνπ ηνπ, ε νπνία είλαη ηδηνθηήηξηα αθηλήηνπ. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνβνιή ηνπ κηζζσηεξίνπ, ζα πξέπεη ε ίδηα λα παξαιάβεη ηνλ πξνζσπηθό ηεο 

θιεηδάξηζκν θαη λα απνθηήζεη δηθνύο ηεο θσδηθνύο πξόζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, αθνινπζώληαο πάιη ηε ζπλήζε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

Να ζεκεησζεί όηη ην γεγνλόο απηό δελ επεξεάδεη θαζόινπ ηελ ππνβνιή ηεο θνηλήο 

θνξνινγηθήο δήισζεο ησλ εγγάκσλ, ε νπνία εμαθνινπζεί λα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ 

ινγαξηαζκό ηνπ ππόρξενπ.  

 

Ύπαξμε πνιιώλ ζπληδηνθηεηώλ επί ηνπ ίδηνπ αθηλήηνπ 
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Εθόζνλ ππάξρνπλ αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε παξαπάλσ από έλα ηδηνθηήηε, ηνλίδεηαη όηη ζα 

πξέπεη ν θαζέλαο από απηνύο λα ππνβάιιεη μερσξηζηό ειεθηξνληθό κηζζσηήξην από ηνλ δηθό ηνπ 

ινγαξηαζκό, αλαθέξνληαο όινπο ηνπο ππόινηπνπο ζπληδηνθηήηεο κε ην πνζνζηό ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπο επί ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ 2 . Σηελ ζπλέρεηα, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ 

απνδνρή ηνπ ππνβεβιεκέλνπ κηζζσηεξίνπ από όινπο ηνπο εθκηζζσηέο.  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ππνβνιήο κηζζσηεξίνπ (παξάδεηγκα) 

 

Ελνηθίαζε ηκήκαηνο αγξνηεκαρίνπ 100 η.κ. ην νπνίν έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 500 η.κ. 

 

Πξνθαλώο, εάλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κηζζσηεξίνπ, πιεθηξνινγεζεί ν αξηζκόο ΑΤΑΚ από 

ην Ε9 ηνπ ηδηνθηήηε, ζα εκθαληζηεί πξνο ελνηθίαζε όιε ε επηθάλεηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ 500 η.κ. Γηα 

λα κελ ζπκβεί απηό, αθήλεηαη θελό ην πεδίν ΑΤΑΚ, ζπκπιεξώλνληαη νξζά όια ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε ζέζε, ηελ πεξηνρή, ηνλ Δήκν θηι ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη επηπξνζζέησο 

ζην πεδίν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε: «Η εν λόγω μίσθωση αυορά τμήμα 100 τ.μ. επί τοσ 

όλοσ αγροτεματίοσ σσνολικής επιυάνειας 500 τ.μ.». Η ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζε 

πεξίπησζε κηζζώζεσλ επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαηνηθίαο θηι. 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο: 

 

 Καηαρώξεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ δηθαηώκαηνο επί ηνπ αθηλήηνπ (πιήξε θπξηόηεηα ή επηθαξπία) 

 Υπνβνιή ΕΝΟΣ κηζζσηεξίνπ γηα ηελ ελνηθίαζε πνιιώλ αθηλήησλ από ηνλ ΙΔΙΟ κηζζσηή.  

 Πηζαλή πξνζζήθε εηδηθώλ όξσλ (θπξίσο ζε επαγγεικαηηθέο κηζζώζεηο). 

 Καηαρώξεζε αξρηθνύ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο, θ.ά. 

 

Άπνςε SotEle Accounting Office 

 

Σε θάζε πεξίπησζε, ε ππνβνιή ειεθηξνληθά ελόο κηζζσηεξίνπ γίλεηαη γηα ιόγνπο ιήςεο 

πξσηνθόιινπ από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ κε κεησκέλν ηαπηόρξνλα γξαθεηνθξαηηθό θόζηνο. Γλώκε 

καο είλαη λα ππάξρεη νπσζδήπνηε θαη έγγξαθν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο κεηαμύ ησλ δύν 

ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ κε αλαγξαθόκελνπο όινπο ηνπο επηκέξνπο όξνπο ηεο ζπκθσλίαο, γηα 

ελδερόκελε λνκηθή θάιπςε ζην κέιινλ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλίζεηο, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο! 
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