ΠΡΑΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2610/31.10.2008
Θέµα :

Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύµατα στοιχείων σχετικά µε τα οικιστικά ακίνητα τα
οποία αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούµενων από τα
πιστωτικά ιδρύµατα δανείων

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,
β) τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 «ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά
ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 21 και τις
παρ. 1 και 4 του άρθρου 25 αυτού,
γ) την Π∆/ΤΕ 2606/21.2.2008 «Κωδικοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που
οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα πιστωτικά
ιδρύµατα για σκοπούς άσκησης της εποπτείας – Αντικατάσταση της Π∆/ΤΕ
2563/19.7.2005 – Καθορισµός προσώπων που έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό
ίδρυµα»,
δ) την ανάγκη κατάρτισης δεικτών τιµών ακινήτων για την παρακολούθηση των εξελίξεων
στην αγορά ακινήτων και την αξιολόγηση των επιδράσεών τους στη σταθερότητα και την
εύρυθµη λειτουργία του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής:
Τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα (περιλαµβανοµένων των
εγκατεστηµένων στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε
τρίτες χώρες, καθώς και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων) υποβάλλουν στην
Τράπεζα της Ελλάδος σε περιοδική βάση αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την αξία και τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιστικών ακινήτων τα οποία αποτελούν αντικείµενο
χρηµατοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούµενων από τα πιστωτικά ιδρύµατα δανείων, όπως τα
εν λόγω στοιχεία προσδιορίζονται στο συνηµµένο Παράρτηµα.
Ειδικότερα:
1. Τα σχετικά µε την εµπορική αξία στοιχεία των επιµέρους οικιστικών ακινήτων, κατά την
έννοια του συνηµµένου Παραρτήµατος, θα βασίζονται στις εκτιµήσεις των µηχανικών των
αρµόδιων υπηρεσιών των πιστωτικών ιδρυµάτων ή των συνεργαζόµενων µε αυτά ιδιωτών
µηχανικών.
2. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων θα γίνεται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών –
Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος µέσω ηλεκτρονικού
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ταχυδροµείου (E-mail) σε κρυπτογραφηµένη µορφή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
συνηµµένο Παράρτηµα.
3. Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πραγµατοποιηθεί το
αργότερο έως τις 20.1.2009 και θα αφορά τα οικιστικά ακίνητα η εκτίµηση της αξίας των
οποίων πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο από 1.1.2006 έως 31.12.2008. Ωστόσο, η
Τράπεζα της Ελλάδος θα αποδέχεται και την υποβολή σχετικών στοιχείων που αφορούν το
διάστηµα πριν από την 1.1.2006.
4. Από την 1.2.2009 τα στοιχεία θα υποβάλλονται σε µηνιαία βάση, εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών από το τέλος του µήνα αναφοράς, µε πρώτο µήνα αναφοράς τον
Ιανουάριο του 2009. Ως µήνας αναφοράς νοείται αυτός κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η
εκτίµηση της αξίας του ακινήτου από τον αρµόδιο µηχανικό.
5. Εξουσιοδοτείται η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών για την παροχή αναλυτικών οδηγιών
και διευκρινίσεων προς τις αρµόδιες υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυµάτων σχετικά µε την
εφαρµογή της παρούσας Πράξης.
6. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Το συνηµµένο Παράρτηµα αποτελεί εφεξής αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Πράξης.
Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
Η παρούσα Πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
Ο ∆ιοικητής

Γεώργιος Προβόπουλος
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές του συστήµατος
αναγγελίας, από τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
στοιχείων για την ελληνική αγορά οικιστικών ακινήτων.
Για πληροφορίες σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας και το αναλυτικό περιεχόµενο
του συστήµατος µπορείτε να απευθύνεστε στην:
Τράπεζα της Ελλάδος
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών
Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων
Ελ. Βενιζέλου 21
TK 10250 Αθήνα
Fax: 210-3202423
E-mail: sec.realestate@bankofgreece.gr
Αρµόδιοι
Θ. Μητράκος (210-3202376, tmitrakos@bankofgreece.gr)
Κ. Ακαντζιλιώτου (210-3203837, cakantziliotou@bankofgreece.gr)
Ε. Χαραλαµποπούλου (210-3202375, icharalambopoulou@bankofgreece.gr)
∆. Αργυρούλης (210-3202439, dargiroulis@bankofgreece.gr)
Για τεχνικά θέµατα µπορείτε να απευθύνεστε στην:
Τράπεζα της Ελλάδος
∆ιεύθυνση Πληροφορικής
Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµετρικών Εφαρµογών
Μεσογείων 341
TK 15231 Χαλάνδρι
Fax: 210-6536915
Αρµόδιοι
Γ. Καραδήµας (210-6799436, gkaradimas@bankofgreece.gr)
Χ. Κεχριµπάρη (210-6799424, ckechribari@bankofgreece.gr)
Τ. Παπακωνσταντίνου (210-6799425, tpappaconstantinou@bankofgreece.gr)
Α. Κούρεντας (210-6799451, akourentas@bankofgreece.gr)
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1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά µε σηµαντική επίδραση στη
µακροοικονοµική και χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. Η συστηµατική παρακολούθηση
και ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών της αγοράς αυτής έχει πολύ µεγάλη
σηµασία, καθώς θα βοηθήσει τόσο στην πληρέστερη αξιολόγηση των µακροοικονοµικών
συνθηκών και προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας όσο και στην αποτελεσµατικότερη
άσκηση των αρµοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά την εποπτεία του
πιστωτικού συστήµατος. Η κατάρτιση ∆εικτών Τιµών Ακινήτων µε την αξιοποίηση
πρωτογενών στοιχείων-εκτιµήσεων σχετικά µε την αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των οικιστικών ακινήτων που αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης ή µέσο
εξασφάλισης δανείων που χορηγούνται από τα πιστωτικά ιδρύµατα θα συµβάλει
ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Οι διαδικασίες και οι ενέργειες που προβλέπονται
στην παρούσα Πράξη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν Παράρτηµα, αποσκοπούν
στη συγκέντρωση των απαραίτητων αυτών στοιχείων.
1.2 Για τους σκοπούς της προηγούµενης παραγράφου, αναγγέλλονται στη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Μελετών – Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος
τα στοιχεία των εκτιµήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων για τα οικιστικά ακίνητα τα οποία
αποτελούν:
(α) Μέσο εξασφάλισης χορηγούµενων δανείων
(β) Αντικείµενο χρηµατοδότησης, εάν τα πιστωτικά ιδρύµατα προβαίνουν σε
εκτίµηση της αξίας και των εν λόγω ακινήτων σε περίπτωση που δεν αποτελούν τα
ίδια εξασφάλιση δανείου.
1.3 Για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης, στην έννοια των οικιστικών ακινήτων
περιλαµβάνεται κάθε είδους ακίνητο που χρησιµοποιείται ως κατοικία (διαµέρισµα,
µονοκατοικία, µεζονέτα κ.λπ.) ή δύναται να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον ως κατοικία
(ηµιτελή κτίσµατα κατοικιών κ.λπ.), καθώς και οι βοηθητικοί χώροι και τα
παρακολουθήµατα αυτών. Περιλαµβάνονται επίσης τα άρτια και οικοδοµήσιµα οικόπεδα
που προορίζονται για οικιστική χρήση, δηλαδή για την ανέγερση κατοικιών στο µέλλον.
Στη συνέχεια του παρόντος Παραρτήµατος, οι έννοιες του ακινήτου και του οικιστικού
ακινήτου ταυτίζονται.
1.4 Τα αναγγελλόµενα στοιχεία σχετικά µε την εµπορική αξία και τα επιµέρους ποιοτικά
χαρακτηριστικά των οικιστικών ακινήτων, κατά την έννοια της προηγούµενης
παραγράφου, θα βασίζονται στις εκτιµήσεις των µηχανικών των αρµόδιων υπηρεσιών των
πιστωτικών ιδρυµάτων ή των συνεργαζόµενων µε αυτά ιδιωτών µηχανικών. Ως εκτίµηση
ενός ακινήτου νοείται ο ακριβής και τεκµηριωµένος προσδιορισµός της αξίας και των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου και προϋποθέτει την αυτοψία, δηλαδή την
επίσκεψη του µηχανικού στο ακίνητο, καθώς και τη διερεύνηση και αξιολόγηση των
δεδοµένων της αγοράς ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή.
Με την έννοια αυτή διευκρινίζεται ότι:
(α) Εκτός των αρχικών εκτιµήσεων, αναγγέλλονται και τα στοιχεία των
επανεκτιµήσεων της εµπορικής αξίας των οικιστικών ακινήτων, εφόσον
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συντρέχουν όλες οι προηγούµενες προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής, δηλαδή
υπάρχει ουσιαστικός και τεκµηριωµένος επαναπροσδιορισµός της νέας εµπορικής
αξίας του ακινήτου.
(β) ∆εν αναγγέλλονται τα στοιχεία των επανεκτιµήσεων της εµπορικής αξίας των
οικιστικών ακινήτων που προκύπτουν µε οποιοδήποτε στατιστικό και µόνο τρόπο
(αξιοποίηση δεικτών τιµών, οικονοµετρικών υποδειγµάτων κ.λπ.).
Στη συνέχεια του παρόντος, κάθε αναφορά στον όρο «εκτίµηση οικιστικού ακινήτου»
αναφέρεται και στις επανεκτιµήσεις αυτού, όπως διευκρινίζεται πιο πάνω.
1.5 Η αναγγελία των στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ορίζεται στις
παραγράφους 3 και 4 της παρούσας Πράξης, θα γίνει σε δύο διακριτές φάσεις. Ειδικότερα:
Φάση 1η
Το αργότερο έως τις 20-1-2009 τα πιστωτικά ιδρύµατα θα αναγγείλουν, άπαξ, όλα
τα στοιχεία των εκτιµήσεων των οικιστικών ακινήτων η εκτίµηση της εµπορικής
αξίας των οποίων πραγµατοποιήθηκε έως 31-12-2008. ∆εδοµένου ότι το
πρωτογενές υλικό των εκτιµήσεων αυτών έχει, σχεδόν στο σύνολό του, ήδη
καταχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων, η Τράπεζα
της Ελλάδος κατ’ εξαίρεση δεν θα διενεργήσει µε αυστηρότητα τους ελέγχους
πληρότητας των εγγραφών αυτών (βλ. ενότητα 6).
Φάση 2η
Από την 1-2-2009 τα πιστωτικά ιδρύµατα θα αναγγέλλουν, σε µηνιαία βάση και
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από το τέλος
κάθε µήνα, τα στοιχεία των εκτιµήσεων των οικιστικών ακινήτων οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν στο µήνα αυτό από τον αρµόδιο µηχανικό του πιστωτικού
ιδρύµατος ή το συνεργαζόµενο ιδιώτη µηχανικό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πρωτογενή στοιχεία των εκτιµήσεων
για κάποιο οικιστικό ακίνητο δεν είχαν καταχωρηθεί στα µηχανογραφικά
συστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων κατά την ηµεροµηνία δηµιουργίας του
µηχανογραφικού αρχείου αναγγελιών για συγκεκριµένο µήνα αναφοράς, οι εν λόγω
εγγραφές θα αναγγέλλονται µαζί µε τα στοιχεία των εκτιµήσεων-αναγγελιών του
επόµενου µήνα.
Το πρώτο µηχανογραφικό αρχείο εγγραφών µε τα στοιχεία της φάσης αυτής θα
αφορά τον Ιανουάριο του 2009. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να προβούν
εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που θα εξασφαλίσουν την
πληρότητα των αναγγελλόµενων µηνιαίων στοιχείων, καθώς η εν λόγω πληρότητα
θα ελέγχεται πλέον µε ηλεκτρονικό τρόπο βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που
ορίζονται στο παρόν Παράρτηµα.
1.6 Τα στοιχεία κάθε εκτίµησης οικιστικού ακινήτου αναγγέλλονται ως χωριστή εγγραφή
(record) στο µηχανογραφικό αρχείο του µήνα αναφοράς κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε
η εν λόγω εκτίµηση. Τα διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στοιχεία αξίας που
αναφέρονται στο ίδιο ακίνητο αποτελούν επιµέρους πεδία (fields) της εν λόγω
αναγγελίας/εγγραφής. Επισηµαίνεται, ότι τα στοιχεία για τους βοηθητικούς χώρους που
4
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αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες κάθετες ή οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και τα παρακολουθήµατα των οικιστικών ακινήτων
(αποθήκες, θέσεις στάθµευσης κ.λπ.) αναγγέλλονται στην ίδια εγγραφή µε το κυρίως
ακίνητο (διαµέρισµα, µονοκατοικία κ.λπ.) που συνοδεύουν.

2. ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Για κάθε οικιστικό ακίνητο (εγγραφή) αναγγέλλονται στην ΤτΕ τα στοιχεία (πεδία) που
περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας. Σε παρένθεση δίνεται η κωδική
ονοµασία του συγκεκριµένου πεδίου στο µηχανογραφικό αρχείο. Για ορισµένα από τα
στοιχεία του ακινήτου προσδιορίζεται o ακριβής ή o µέγιστος αριθµός επιτρεπόµενων
χαρακτήρων, καθώς και η µορφή (format) του στοιχείου. Για τα υπόλοιπα στοιχεία δεν
υφίσταται περιορισµός.
2.1 Κωδικός ακινήτου (PropertyId)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε ένα αλφαριθµητικό κωδικό έως 25 χαρακτήρες που
χαρακτηρίζει µοναδικά το συγκεκριµένο ακίνητο. Ο κωδικός αυτός χρησιµεύει για τον
εντοπισµό του συγκεκριµένου ακινήτου από τις υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυµάτων σε
περίπτωση που ζητηθούν από την ΤτΕ πρόσθετες διευκρινίσεις για το συγκεκριµένο ακίνητο.
2.2 Είδος ακινήτου (PropertyType)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
01-∆ιαµέρισµα
02-Μονοκατοικία
03-Μεζονέτα
04-Αποθήκη
05-Θέση στάθµευσης
06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο
∆ιευκρινίζεται ότι:
(α) Όπως επισηµαίνεται και στην παράγραφο 1.6 της προηγούµενης ενότητας, οι βοηθητικοί
χώροι και τα παρακολουθήµατα (αποθήκες, θέσεις στάθµευσης κ.λπ.) που είναι συνδεδεµένα
µε κάποια κατοικία θα αναγγέλλονται στην ίδια εγγραφή µε το συγκεκριµένο οικιστικό
ακίνητο ως πεδία αυτού (όπως ορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.8). Εποµένως, οι
κωδικοί 04-Αποθήκη και 05-Θέση στάθµευσης χρησιµοποιούνται για την αναγγελία
αποθηκών ή θέσεων στάθµευσης που δεν συνοδεύουν την αγορά κάποιας κατοικίας αλλά
αγοράζονται µεµονωµένα µε δάνειο που χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
(β) Η αυτοτελής κάθετη ιδιοκτησία που αποτελείται από περισσότερες από µία κατοικίες (π.χ.
τριώροφη οικοδοµή, πολυκατοικία) αναγγέλλεται µε τον κωδικό 02-Μονοκατοικία.
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2.3 Στοιχεία διεύθυνσης ακινήτου (PropertyLocation)
2.3.1 Οδός-Αριθµός (Street)
Συµπληρώνεται µε την οδό και τον αριθµό που βρίσκεται το ακίνητο.
2.3.2 Ταχυδροµικός κώδικας (PostCode)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τον ταχυδροµικό κώδικα του ακινήτου ως
αριθµητικό πεδίο µε 5 ψηφία.
2.3.3 ∆ήµος ή Κοινότητα (Municipality)
Συµπληρώνεται µε το όνοµα του δήµου ή της κοινότητας που βρίσκεται το ακίνητο.
2.3.4 Περιοχή (District)
Συµπληρώνεται µε το όνοµα της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.
2.3.5 Νοµός (Prefecture)
Συµπληρώνεται µε το όνοµα του νοµού της χώρας στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
2.4 Ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκτίµησης (DateOfValuation)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε την ηµεροµηνία της εκτίµησης της αξίας του ακινήτου. Έχει
τη µορφή EEEE-MM-HH, όπου ΕΕΕΕ=έτος µε 4 αριθµητικά ψηφία, ΜΜ=µήνας µε 2
αριθµητικά ψηφία και ΗΗ=ηµέρα µε 2 αριθµητικά ψηφία (π.χ. 2009-01-20). Επισηµαίνεται
ότι, όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 1.4 της προηγούµενης ενότητας, εκτιµήσεις ή
επανεκτιµήσεις που έχουν γίνει µε στατιστικό τρόπο δεν αναγγέλλονται. Σε περίπτωση που
δεν είναι γνωστή η ακριβής ηµεροµηνία της πραγµατικής εκτίµησης του ακινήτου, αυτή
προσεγγίζεται
υποχρεωτικά
από
παραπλήσια
ηµεροµηνία
(π.χ.
ανοίγµατος
φακέλου/λογαριασµού, πρώτης εκταµίευσης του δανείου).
2.5 Παλαιότητα ακινήτου (PropertyAge)
2.5.1 Έτος έκδοσης ή τελευταίας αναθεώρησης κατασκευαστικής άδειας
(YearOfPermit)
Συµπληρώνεται µε το έτος έκδοσης της κατασκευαστικής άδειας ή της τελευταίας
αναθεώρησης αυτής στη µορφή ΕΕΕΕ, όπου ΕΕΕΕ=έτος µε 4 αριθµητικά ψηφία (π.χ.
2006).
2.5.2 Έτος ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής/ανακατασκευής
(YearOfCompletion)
Συµπληρώνεται µε το έτος ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής ή ανακατασκευής
του ακινήτου στη µορφή ΕΕΕΕ, όπου ΕΕΕΕ=έτος µε 4 αριθµητικά ψηφία (π.χ. 2008).
∆ιευκρινίζεται ότι:
(α) Συµπληρώνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον το ένα από τα παραπάνω δύο πεδία (2.5.1 και
2.5.2).
(β) Τα δύο αυτά πεδία δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει
συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
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2.6 Όροφος (FloorNumber)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τον αριθµό του ορόφου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο και
λαµβάνει ακέραιες τιµές: 0 για το ισόγειο/πυλωτή, 1 για τον πρώτο όροφο, 2 για το δεύτερο
όροφο, κ.λπ. Όταν αναφέρεται σε ορόφους του υπογείου λαµβάνει αρνητικές τιµές π.χ. -1, -2.
∆ιευκρινίζεται ότι:
(α) Στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 02Μονοκατοικία ή 03-Μεζονέτα, ο αριθµός του ορόφου αναφέρεται στο υψηλότερο
επίπεδο/όροφο του ακινήτου.
(β) Το πεδίο της παραγράφου αυτής δεν συµπληρώνεται στην περίπτωση που στο «Είδος
ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
2.7 Στοιχεία εµβαδού ακινήτου (PropertySpaceInformation)
2.7.1 Συνολικό εµβαδόν οικοπέδου (LandArea)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε το συνολικό εµβαδόν σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.)
του οικοπέδου µόνο στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο
κωδικός 02-Μονοκατοικία ή 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
2.7.2 Συνολικό εµβαδόν χώρων κύριας χρήσης (MainSpaceArea)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε το συνολικό εµβαδόν σε τ.µ. των χώρων κύριας
χρήσης του ακινήτου ως κατοικία. Συµπεριλαµβάνονται οι ηµιυπαίθριοι χώροι και η
σοφίτα (και κάθε άλλος χώρος που έχει διαµορφωθεί κατάλληλα και λειτουργεί ως
χώρος κύριας κατοικίας).
2.7.3 Συνολικό εµβαδόν ηµιυπαίθριων χώρων και σοφίτας (AuxiliarySpaceArea)
Συµπληρώνεται µε το συνολικό εµβαδόν σε τ.µ. των ηµιυπαίθριων χώρων και της
σοφίτας (και κάθε άλλου χώρου που έχει διαµορφωθεί κατάλληλα και λειτουργεί ως
χώρος κύριας κατοικίας). Το συνολικό εµβαδόν των χώρων αυτών αποτελεί µέρος του
συνολικού εµβαδού των χώρων κύριας χρήσης της παραγράφου 2.7.2.
∆ιευκρινίζεται ότι:
(α) Όλα τα πεδία της παρούσας παραγράφου λαµβάνουν θετικές τιµές µε δύο δεκαδικά ψηφία
χωρισµένα µε κόµµα (,) ή τελεία (.). Σηµειώνεται ότι στα πεδία αυτά δεν επιτρέπεται η χρήση
συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator).
(β) Όλα τα πεδία της παρούσας παραγράφου δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο
«Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 04-Αποθήκη ή 05-Θέση στάθµευσης. Τα
στοιχεία του εµβαδού στις περιπτώσεις αυτές συµπληρώνονται στα πεδία 2.8.2 και 2.8.4,
αντίστοιχα (παράγραφος 2.8 που ακολουθεί).
(γ) Τα πεδία 2.7.2 και 2.7.3 δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου»
έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
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2.8 Στοιχεία αποθηκών και θέσεων στάθµευσης (StoreRoomsAndParkingSpaces)
2.8.1 Αριθµός αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες
µε ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά επί του οικοπέδου)
(NumberOfStoreRooms1)
Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και
ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και λαµβάνει
θετικές ακέραιες τιµές.
2.8.2 Συνολικό εµβαδόν αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες
ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά επί του οικοπέδου)
(TotalAreaOfStoreRooms1)
Συµπληρώνεται µε τα συνολικά τ.µ. των αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και
ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
2.8.3 Αριθµός θέσεων στάθµευσης που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες
ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά επί του οικοπέδου)
(NumberOfParkingSpaces1)
Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των θέσεων στάθµευσης που αποτελούν αυτοτελείς και
ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και λαµβάνει
θετικές ακέραιες τιµές.
2.8.4 Συνολικό εµβαδόν χώρων στάθµευσης που αποτελούν αυτοτελείς και
ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά επί του
οικοπέδου) (TotalAreaOfParkingSpaces1)
Συµπληρώνεται µε τα συνολικά τ.µ. των χώρων στάθµευσης που αποτελούν
αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του
οικοπέδου.
2.8.5 Αριθµός αποθηκών που αποτελούν παρακολουθήµατα, χωρίς ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (NumberOfStoreRooms2)
Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των αποθηκών για τις οποίες δεν προβλέπονται
χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και λαµβάνει θετικές ακέραιες τιµές.
2.8.6 Αριθµός θέσεων στάθµευσης που αποτελούν παρακολουθήµατα, χωρίς
ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (NumberOfParkingSpaces2)
Συµπληρώνεται µε τον αριθµό των θέσεων στάθµευσης για τις οποίες δεν
προβλέπονται χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και λαµβάνει θετικές
ακέραιες τιµές.
∆ιευκρινίζεται ότι:
(α) Ως παρακολούθηµα αυτοτελούς και ανεξάρτητης ιδιοκτησίας νοείται τµήµα του κτιρίου
µε βοηθητική χρήση, συνήθως αποθήκη ή χώρος στάθµευσης, κλειστός (στο υπόγειο, στην
πυλωτή ή/και στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου) ή ανοικτός (στην πυλωτή ή/και στον
ακάλυπτο χώρο) ή και δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, και δεν έχουν ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Το παρακολούθηµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
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ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, ακολουθώντας την τύχη του ακινήτου (πώληση, δέσµευση,
εκτίµηση, κ.λπ.).
(β) Ως βοηθητικοί χώροι νοούνται χώροι µε ονοµασία και χρήση (αποθήκη ή χώρος
στάθµευσης) ίδια µε τα παρακολουθήµατα. ∆ιακρίνονται από αυτά γιατί αποτελούν
αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (οριζόντιες ή κάθετες) µε ποσοστό συνιδιοκτησίας
επί του οικοπέδου. Ενδέχεται να περιλαµβάνονται στον ίδιο τίτλο, όταν αγοράζονται µαζί µε
την κύρια ιδιοκτησία, δύναται όµως να µεταβιβαστούν χωριστά από αυτή.
(γ) Όλα τα πεδία της παρούσας παραγράφου δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο
«Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
(δ) Στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 04-Αποθήκη ή
05-Θέση στάθµευσης για την αναγγελία αποθηκών ή θέσεων στάθµευσης που δεν
συνοδεύουν την αγορά κάποιας κατοικίας αλλά αγοράζονται µεµονωµένα µε δάνειο που
χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, συµπληρώνονται τα πεδία 2.8.1 ή 2.8.3 και
υποχρεωτικά τα πεδία 2.8.2 ή 2.8.4, αντίστοιχα. Στην ίδια περίπτωση τα πεδία 2.8.5 και 2.8.6
δεν συµπληρώνονται.
(ε) Τα πεδία 2.8.2 και 2.8.4 που αναφέρονται σε εµβαδόν λαµβάνουν θετικές τιµές µε δύο
δεκαδικά ψηφία χωρισµένα µε κόµµα (,) ή τελεία (.). Σηµειώνεται ότι στα πεδία αυτά δεν
επιτρέπεται η χρήση συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator).
2.9 Άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά ακινήτου (OtherPropertyFeatures)
2.9.1 Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής (ExcellentQualityOfConstruction)
Συµπληρώνεται µε 1 (=Ναι) αν το ακίνητο έχει αυξηµένη αξία λόγω εξαιρετικής
ποιότητας κατασκευής.
2.9.2 Προνοµιακή θέση/Θέα/Περιβάλλον (ExcellentPositionViewEnvironment)
Συµπληρώνεται µε 1 (=Ναι) αν το ακίνητο έχει αυξηµένη αξία λόγω προνοµιακής
θέσης, θέας ή περιβάλλοντος χώρου (π.χ. γωνιακό, µε θέα, πλησίον πάρκου ή σταθµού
µετρό, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) σε σχέση µε τα άλλα ακίνητα που
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήµου/της κοινότητας.
2.9.3 Πρόσφατα ανακαινισµένο (RecentlyRenovated)
Συµπληρώνεται µε 1 (=Ναι) αν το ακίνητο έχει αυξηµένη αξία λόγω πρόσφατης
ανακαίνισης.
2.9.4 Υποβαθµισµένη θέση/περιοχή/σε κακή κατάσταση (DepreciatedDistrict)
Συµπληρώνεται µε 1 (=Ναι) αν το ακίνητο έχει µειωµένη αξία επειδή βρίσκεται σε
υποβαθµισµένη θέση/περιοχή ή σε κακή κατάσταση, σε σχέση µε τα άλλα ακίνητα
που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήµου/της κοινότητας.
∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα πεδία της παρούσας παραγράφου δεν συµπληρώνονται στην
περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 04-Αποθήκη ή 05-Θέση
στάθµευσης ή 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
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2.10 Στοιχεία αξίας οικιστικού ακινήτου (PropertyValueInformation)
2.10.1 Συνολική αξία οικοπέδου (LandAssessedValue)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τη συνολική εµπορική/εκτιµώµενη αξία του
οικοπέδου σε ευρώ κατά την ηµέρα της εκτίµησης. Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται
όταν στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 02-Μονοκατοικία ή 06Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
2.10.2 Συνολική αξία ακινήτου (PropertyTotalAssessedValue)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε τη συνολική εµπορική/εκτιµώµενη αξία του ακινήτου
σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής αξίας όλων των βοηθητικών χώρων
και των παρακολουθηµάτων (αποθηκών, θέσεων στάθµευσης, κ.λπ.) κατά την ηµέρα
της εκτίµησης. Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται όταν στο «Είδος ακινήτου» έχει
συµπληρωθεί ο κωδικός 01-∆ιαµέρισµα, ή 02-Μονοκατοικία, ή 03-Μεζονέτα.
2.10.3 Συνολική αξία αποθηκών που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες
ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου
(StoreRoomsAssessedValue)
Συµπληρώνεται µε τη συνολική εµπορική/εκτιµώµενη αξία των αποθηκών (σε ευρώ)
που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας
επί του οικοπέδου. Η αξία αυτή αποτελεί µέρος της συνολικής εµπορικής αξίας του
ακινήτου της παραγράφου 2.10.2.
2.10.4 Συνολική αξία χώρων στάθµευσης που αποτελούν αυτοτελείς και
ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου
(ParkingSpacesAssessedValue)
Συµπληρώνεται µε τη συνολική εµπορική/εκτιµώµενη αξία των θέσεων στάθµευσης
(σε ευρώ) που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Η αξία αυτή αποτελεί µέρος της συνολικής
εµπορικής αξίας του ακινήτου της παραγράφου 2.10.2.
2.10.5 Συνολικό κόστος κατασκευής (TotalConstructionCost)
Συµπληρώνεται µε το συνολικό κόστος κατασκευής του ακινήτου σε ευρώ κατά την
ηµέρα της εκτίµησης. Σε περίπτωση ηµιτελούς ακινήτου, συµπληρώνεται µε το
συνολικό εκτιµώµενο µελλοντικό κόστος κατασκευής µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών κατασκευής του. Το κόστος κατασκευής του ακινήτου προκύπτει από το
άθροισµα του κόστους του οικοπέδου και των κατασκευών (κτηρίων και έργων
υποδοµής) που υπάρχουν πάνω σε αυτό τη δεδοµένη χρονική στιγµή, µε τις
απαραίτητες προσαρµογές από πλευράς θέσης, ηλικίας, ποιότητας κατασκευής κ.λπ.
∆ιευκρινίζεται ότι:
(α) Τα στοιχεία της εµπορικής αξίας του ακινήτου συµπληρώνονται σε ευρώ και λαµβάνουν
θετικές τιµές (χωρίς δεκαδικά ψηφία). Σηµειώνεται ότι στα πεδία αυτά δεν επιτρέπεται η
χρήση συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator). Ως εµπορική αξία του
ακινήτου νοείται η τιµή πώλησης που διαµορφώνεται στην ελεύθερη αγορά µε τις παρούσες
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(ή πρόσφατες) συνθήκες, για ακίνητο παρόµοιο µε το αναγγελλόµενο από πλευράς θέσης,
µεγέθους, παλαιότητας και ποιότητας κατασκευής.
(β) Σε περίπτωση ηµιτελούς ακινήτου, το πεδίο 2.10.2 συµπληρώνεται µε τη συνολική
µελλοντική εµπορική αξία του ακινήτου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής
του.
(γ) Σε περίπτωση µονοκατοικίας («Είδος ακινήτου» µε κωδικό 02) στη συνολική εµπορική
αξία του ακινήτου της παραγράφου 2.10.2 συµπεριλαµβάνεται και η εµπορική αξία του
οικοπέδου (παράγραφος 2.10.1) κατά την ηµέρα της εκτίµησης.
(δ) Τα πεδία 2.10.2-2.10.5 δεν συµπληρώνονται στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου»
έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 06-Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο.
(ε) Στην περίπτωση που στο «Είδος ακινήτου» έχει συµπληρωθεί ο κωδικός 04-Αποθήκη ή
05-Θέση στάθµευσης, συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία 2.10.3 ή 2.10.4, αντίστοιχα,
καθώς και το πεδίο 2.10.5.
(στ) Η αξία των παρακολουθηµάτων (αποθηκών, χώρων στάθµευσης κ.λπ.) κατά την έννοια
της παραγράφου 2.8 περιλαµβάνεται στη συνολική αξία του ακινήτου (παράγραφος 2.10.2)
και όχι στην αξία αποθηκών και χώρων στάθµευσης των παραγράφων 2.10.3 και 2.10.4,
αντίστοιχα.
2.11 Συνολική αντικειµενική αξία ακινήτου (TotalAdministrativeValue)
Συµπληρώνεται µε τη συνολική αντικειµενική αξία του ακινήτου σε ευρώ και λαµβάνει
θετική τιµή. Σηµειώνεται ότι στο πεδίο αυτό δεν επιτρέπεται η χρήση συµβόλου διαχωρισµού
των χιλιάδων (thousands separator). Η αντικειµενική αξία του ακινήτου προκύπτει για κάθε
ακίνητο από υπολογισµό µε βάση τους πίνακες τιµών ζώνης του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
2.12 Στοιχεία δανείου για το οποίο το ακίνητο αποτελεί µοναδική εξασφάλιση
(LoanInformation)
Τα στοιχεία του δανείου της παρούσας παραγράφου αναγγέλλονται µόνο στην περίπτωση
που το ακίνητο αποτελεί µοναδική εξασφάλιση του δανείου αυτού.
2.12.1 Κατηγορία/Σκοπός δανείου (LoanType)
Συµπληρώνεται µε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
01-Αγορά ακινήτου
02-Ανέγερση κατοικίας
03-Αποπεράτωση και επισκευή κατοικίας
04-Αγορά και αποπεράτωση ή επισκευή κατοικίας
05-Καταναλωτικό ή προσωπικό δάνειο
06-Αναχρηµατοδότηση δανείου
07-Μεταφορά δανείου από άλλο πιστωτικό ίδρυµα
08-Για επαγγελµατικούς σκοπούς
11
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2.12.2 Ηµεροµηνία πρώτης εκταµίευσης ποσού από το εγκριθέν δάνειο
(DateOfFirstDisbursement)
Συµπληρώνεται µε την ηµεροµηνία της πρώτης εκταµίευσης ποσού από το εγκριθέν
δάνειο. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η ακριβής ηµεροµηνία της πρώτης
εκταµίευσης του δανείου, αυτή προσεγγίζεται από παραπλήσια ηµεροµηνία π.χ.
ενεργοποίησης του δανείου, ανοίγµατος λογαριασµού πελάτη, εγγραφής υποθήκης ή
προσηµείωσης. Έχει τη µορφή EEEE-MM-HH, όπου ΕΕΕΕ=έτος µε 4 αριθµητικά
ψηφία, ΜΜ=µήνας µε 2 αριθµητικά ψηφία και ΗΗ=ηµέρα µε 2 αριθµητικά ψηφία
(π.χ. 2009-02-12).
2.12.3 Εγκριθέν συνολικό ποσό δανείου (ApprovedLoanAmount)
Συµπληρώνεται µε το εγκριθέν συνολικό ποσό του δανείου σε ευρώ. Για δάνειο σε ξένο
νόµισµα, αναγράφεται το ισοδύναµο του εγκριθέντος ποσού σε ευρώ κατά την
ηµεροµηνία έγκρισης.
2.12.4 Συνολικό ποσό δανείου που έχει ήδη εκταµιευθεί (TotalAmountDisbursed)
Συµπληρώνεται µε το ποσό του δανείου σε ευρώ που έχει συνολικά εκταµιευθεί έως
και την ηµεροµηνία δηµιουργίας του µηχανογραφικού αρχείου µε τα αναγγελλόµενα
στοιχεία των εκτιµήσεων ακινήτων.
2.12.5 Συνολική αξία υποθήκης ή/και προσηµείωσης
(MortgagePrenotationValue)
Συµπληρώνεται µε την συνολική αξία της υποθήκης ή/και της προσηµείωσης σε ευρώ
που έχει εγγραφεί στο εν λόγω ακίνητο.
∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω πεδία 2.12.3-2.12.5 λαµβάνουν θετικές τιµές και δεν
επιτρέπεται η χρήση συµβόλου διαχωρισµού των χιλιάδων (thousands separator).

3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τα στοιχεία θα αναγγέλλονται στην ΤτΕ µε τη µορφή αρχείου XML (eXtensible Markup
Language). Η αποστολή θα γίνεται µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου και κρυπτογραφηµένου
ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail).
3.1 Όνοµα αρχείου
Το όνοµα του αρχείου αποτελείται από 18 χαρακτήρες και σχηµατίζεται ως εξής:
• Θέσεις 1-3
: RED (λατινικοί χαρακτήρες, από τα αρχικά των λέξεων
Real Estate Data)
•

Θέσεις 4-6

: Κωδικός HEBIC πιστωτικού ιδρύµατος (3 αριθµητικά
ψηφία)

•

Θέση 7

: Ο χαρακτήρας «-» (παύλα)

•

Θέσεις 8-11

: Έτος Αναφοράς (στη µορφή EEEE)

•

Θέση 12

: Ο χαρακτήρας «-» (παύλα)
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•

Θέσεις 13-14

: Μήνας Αναφοράς (στη µορφή ΜΜ)

•

Θέση 15

: Ο χαρακτήρας «.» (τελεία)

•

Θέσεις 16-18

: xml

Παράδειγµα
Το αρχείο του πιστωτικού ιδρύµατος µε κωδικό 999 για τον Ιανουάριο του 2009 θα έχει την
ακόλουθη µορφή: RED999-2009-01.xml
Αν το αρχείο αποστέλλεται σε µορφή zip, τότε την ίδια ονοµατολογία θα πρέπει να
ακολουθούν τόσο το εξωτερικό αρχείο (zip) όσο και το περιεχόµενο αρχείο (xml).
Έτσι, για το αρχείο του προηγούµενου παραδείγµατος έχουµε:
•

Εξωτερικό αρχείο

•

Περιεχόµενο αρχείο : RED999-2009-01.xml

: RED999-2009-01.zip

3.2 Κωδικοποίηση
Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων του αρχείου πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO 8859-7
(ΕΛΟΤ 928).
3.3 ∆ιεύθυνση αποστολής αρχείου
Το αρχείο πρέπει να αποστέλλεται ως συνηµµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
sec.realestate@bankofgreece.gr
Στο θέµα (subject) του µηνύµατος θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός (HEBIC) και η
επωνυµία του αποστολέα, καθώς και ο µήνας και το έτος αναφοράς.
∆ιευκρινίζεται ότι, για να µπορεί το αρχείο να αποστέλλεται σε κρυπτογραφηµένη µορφή
µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος, τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να
εγκαταστήσουν τα αρχεία µε τα ψηφιακά πιστοποιητικά της ΤτΕ. Για να παραλάβουν τα
πιστοποιητικά αυτά πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
(α) Να συµπληρώσουν την «Αίτηση έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού για την ασφαλή
επικοινωνία µε την Τράπεζα της Ελλάδος». Για την παραλαβή του εντύπου της αίτησης,
τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να απευθύνονται στο Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων
της ΤτΕ.
(β) Να αποστείλουν ηλεκτρονικά συµπληρωµένη την παραπάνω αίτηση στη διεύθυνση:
sec.realestate@bankofgreece.gr
(γ) Να παραλάβουν, όταν ειδοποιηθούν από την ΤτΕ, τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τις
συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης.
(δ) Να εγκαταστήσουν τα αρχεία µε τα ψηφιακά πιστοποιητικά και να προβούν σε
δοκιµαστική αποστολή και παραλαβή µηνυµάτων σε συνεργασία µε το Τµήµα Ανάλυσης
Αγοράς Ακινήτων της ΤτΕ.
Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (προς το παρόν
κάθε έτος), οπότε και θα τηρούνται τα προβλεπόµενα στα (γ) και (δ) πιο πάνω. Η ανανέωση
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των ψηφιακών πιστοποιητικών θα γίνεται ύστερα από σχετική ειδοποίηση των πιστωτικών
ιδρυµάτων από την ΤτΕ.
3.4 Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των µηχανογραφικών αρχείων
Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον ένα αντίγραφο του
αποστελλόµενου µηχανογραφικού αρχείου για διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών από το
τέλος του µήνα αναφοράς.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML
4.1 ∆οµή αρχείου XML
Το αρχείο XML περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
(α) Τη δήλωση XML.
Πρόκειται για την ακόλουθη δήλωση:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7" ?>
(β) Την ετικέτα <RealEstate> η οποία δηλώνει την αρχή του αρχείου:
<RealEstate xmlns="http://www.bankofgreece.gr/dom/real_estate/v1">
(γ) Την ετικέτα <Header> η οποία δηλώνει την αρχή του τµήµατος του αρχείου που
περιέχει τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται αναλυτικά
στην παράγραφο 4.2.
(δ) Το τµήµα του αρχείου που περιέχει τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας.
(ε) Την ετικέτα </Header> η οποία δηλώνει το τέλος του τµήµατος του αρχείου που
περιέχει τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας.
(στ) Την ετικέτα <Data> η οποία δηλώνει την αρχή του τµήµατος του αρχείου που
περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιµήσεων των ακινήτων.
(ζ) Τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιµήσεων των ακινήτων. Τα στοιχεία κάθε ακινήτου
περιέχονται ανάµεσα στην ετικέτα αρχής <Property> και στην ετικέτα τέλους
</Property>. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.3.
(η) Την ετικέτα </Data> η οποία δηλώνει το τέλος του τµήµατος του αρχείου που
περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιµήσεων των ακινήτων.
(θ) Την ετικέτα </RealEstate> η οποία δηλώνει το τέλος του αρχείου.

14

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

Με βάση τα παραπάνω, η δοµή του αρχείου περιγράφεται σχηµατικά ως εξής:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7" ?>
<RealEstate xmlns="http://www.bankofgreece.gr/dom/real_estate/v1">
<Header>
Γενικά στοιχεία αναγγελίας
</Header>
<Data>
<Property>
Στοιχεία 1ου ακινήτου
</Property>
<Property>
Στοιχεία 2ου ακινήτου
</Property>
……………………...
……………………...
……………………...
<Property>
Στοιχεία ν-οστού ακινήτου
</Property>
</Data>
</RealEstate>
4.2 Γενικά στοιχεία αναγγελίας
Τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας είναι τα ακόλουθα (σε παρένθεση σηµειώνεται το XML
όνοµα του αντίστοιχου στοιχείου):
4.2.1 Κωδικός (HEBIC) πιστωτικού ιδρύµατος-αποστολέα (SenderId)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός HEBIC του αναγγέλλοντος πιστωτικού ιδρύµατος (3
αριθµητικά ψηφία).
4.2.2 Επωνυµία αποστολέα (SenderName)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά η επωνυµία του αναγγέλλοντος πιστωτικού ιδρύµατος.
4.2.3 Περίοδος αναφοράς (ReferencePeriod)
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά στη µορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ, όπου ΕΕΕΕ=το έτος αναφοράς µε 4
αριθµητικά ψηφία και ΜΜ=ο µήνας αναφοράς µε 2 αριθµητικά ψηφία (π.χ. 2009-01).
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Παράδειγµα
Αν αποστολέας είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ µε κωδικό 999 και µήνας
αναφοράς είναι ο Ιανουάριος του 2009, τα γενικά στοιχεία της αναγγελίας θα έχουν την
ακόλουθη µορφή:
<Header>
<SenderId>999</SenderId>
<SenderName>ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ</SenderName>
<ReferencePeriod>2009-01</ReferencePeriod>
</Header>
4.3 Αναλυτικά στοιχεία εκτιµήσεων ακινήτων
Τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιµήσεων των επιµέρους ακινήτων περιγράφονται στην ενότητα
2. Τα στοιχεία αυτά αναγγέλλονται ως εξής:
(α) Τα στοιχεία κάθε ακινήτου πρέπει να περικλείονται ανάµεσα στην ετικέτα αρχής
<Property> και στην ετικέτα τέλους </Property>. Εποµένως, στο αρχείο XML πρέπει
να υπάρχουν τόσα ζευγάρια ετικετών <Property> και </Property> όσα και τα
αναγγελλόµενα ακίνητα.
(β) Αν κάποιο στοιχείο δεν αναλύεται σε επιµέρους στοιχεία, όπως για παράδειγµα το
στοιχείο «Οδός-Αριθµός» (Street), τότε η αναφορά του αποτελείται από τα ακόλουθα
µέρη:
•

Την ετικέτα αρχής (<Street>)

•

Την τιµή του στοιχείου

•

Την ετικέτα τέλους ( </Street>)

Παράδειγµα
<Street>ΜΕΝΕΞΕ∆ΩΝ 98</Street>
(γ) Αν κάποιο στοιχείο αναλύεται σε επιµέρους στοιχεία, όπως για παράδειγµα το
στοιχείο «∆ιεύθυνση ακινήτου» (PropertyLocation), τότε η αναφορά του αποτελείται από
τα ακόλουθα µέρη:
•

Την ετικέτα αρχής (<PropertyLocation>)

•

Τις δηλώσεις όλων των επιµέρους στοιχείων

•

Την ετικέτα τέλους ( </PropertyLocation>)
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Παράδειγµα
<PropertyLocation>
<Street>ΜΕΝΕΞΕ∆ΩΝ 98</Street>
<PostCode>12461</PostCode>
<Municipality>ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ</Municipality>
<District>ΑΣΤΥΘΕΑ</District>
<Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture>
</PropertyLocation>
4.4 Στοιχεία χωρίς τιµή
Τα προαιρετικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν τιµή µπορούν είτε να παραλείπονται είτε να
αναγγέλλονται µε έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:
(α) Με την απουσία περιεχοµένου ανάµεσα στην ετικέτα αρχής και στην ετικέτα τέλους.
π.χ. <TotalConstructionCost></TotalConstructionCost>
(β) Με την παρουσία µόνο της ετικέτας αρχής, το όνοµα της οποίας όµως πρέπει να
ακολουθείται από το σύµβολο της καθέτου (/).
π.χ. <TotalConstructionCost/>

5. ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7" ?>
<RealEstate xmlns="http://www.bankofgreece.gr/dom/real_estate/v1">
<Header>
<SenderId>999</SenderId>
<SenderName>ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ</SenderName>
<ReferencePeriod>2008-09</ReferencePeriod>
</Header>
<Data>
<Property>
<PropertyId>78234</PropertyId>
<PropertyType>01</PropertyType>
<PropertyLocation>
<Street>ΜΕΝΕΞΕ∆ΩΝ 98</Street>
<PostCode>12461</PostCode>
<Municipality>ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ</Municipality>
<District>ΑΣΤΥΘΕΑ</District>
<Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture>
</PropertyLocation>
<DateOfValuation>2008-09-12</DateOfValuation>
<PropertyAge>
<YearOfPermit>2006</YearOfPermit>
<YearOfCompletion>2008</YearOfCompletion>
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</PropertyAge>
<FloorNumber>1</FloorNumber>
<PropertySpaceInformation>
<LandArea/>
<MainSpaceArea>100,55</MainSpaceArea>
<AuxiliarySpaceArea>10</AuxiliarySpaceArea>
</PropertySpaceInformation>
<StoreRoomsAndParkingSpaces>
<NumberOfStoreRooms1>1</NumberOfStoreRooms1>
<TotalAreaOfStoreRooms1>10</TotalAreaOfStoreRooms1>
<NumberOfParkingSpaces1>1</NumberOfParkingSpaces1>
<TotalAreaOfParkingSpaces1>20</TotalAreaOfParkingSpaces1>
<NumberOfStoreRooms2/>
<NumberOfParkingSpaces2>1</NumberOfParkingSpaces2>
</StoreRoomsAndParkingSpaces>
<OtherPropertyFeatures>
<ExcellentQualityOfConstruction/>
<ExcellentPositionViewEnvironment/>
<RecentlyRenovated/>
<DepreciatedDistrict/>
</OtherPropertyFeatures>
<PropertyValueInformation>
<LandAssessedValue/>
<PropertyTotalAssessedValue>300000</PropertyTotalAssessedValue>
<StoreRoomsAssessedValue/>
<ParkingSpacesAssessedValue/>
<TotalConstructionCost/>
</PropertyValueInformation>
<TotalAdministrativeValue>160000</TotalAdministrativeValue>
<LoanInformation>
<LoanType>01</LoanType>
<DateOfFirstDisbursement>2008-09-30</DateOfFirstDisbursement>
<ApprovedLoanAmount>200000</ApprovedLoanAmount>
<TotalAmountDisbursed>200000</TotalAmountDisbursed>
<MortgagePrenotationValue>220000</MortgagePrenotationValue>
</LoanInformation>
</Property>
<Property>
<PropertyId>78243</PropertyId>
<PropertyType>01</PropertyType>
<PropertyLocation>
<Street>ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 100</Street>
<PostCode>14122</PostCode>
<Municipality>ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</Municipality>
<District>ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ</District>
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<Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture>
</PropertyLocation>
<DateOfValuation>2008-09-15</DateOfValuation>
<PropertyAge>
<YearOfPermit>2007</YearOfPermit>
<YearOfCompletion/>
</PropertyAge>
<FloorNumber>1</FloorNumber>
<PropertySpaceInformation>
<LandArea/>
<MainSpaceArea>110</MainSpaceArea>
<AuxiliarySpaceArea/>
</PropertySpaceInformation>
<StoreRoomsAndParkingSpaces>
<NumberOfStoreRooms1>1</NumberOfStoreRooms1>
<TotalAreaOfStoreRooms1>10</TotalAreaOfStoreRooms1>
<NumberOfParkingSpaces1/>
<TotalAreaOfParkingSpaces1/>
<NumberOfStoreRooms2/>
<NumberOfParkingSpaces2>1</NumberOfParkingSpaces2>
</StoreRoomsAndParkingSpaces>
<OtherPropertyFeatures>
<ExcellentQualityOfConstruction>1</ExcellentQualityOfConstruction>
<ExcellentPositionViewEnvironment/>
<RecentlyRenovated/>
<DepreciatedDistrict/>
</OtherPropertyFeatures>
<PropertyValueInformation>
<LandAssessedValue/>
<PropertyTotalAssessedValue>310000</PropertyTotalAssessedValue>
<StoreRoomsAssessedValue/>
<ParkingSpacesAssessedValue/>
<TotalConstructionCost/>
</PropertyValueInformation>
<TotalAdministrativeValue>165000</TotalAdministrativeValue>
<LoanInformation>
<LoanType>01</LoanType>
<DateOfFirstDisbursement/>
<ApprovedLoanAmount>310000</ApprovedLoanAmount>
<TotalAmountDisbursed/>
<MortgagePrenotationValue>372000</MortgagePrenotationValue>
</LoanInformation>
</Property>
</Data>
</RealEstate>
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Παρατηρήσεις
(α) Στο παραπάνω παράδειγµα χρησιµοποιήθηκαν εσοχές (indents) προκειµένου να
καταστεί εµφανέστερη η ιεραρχία µεταξύ των διαφόρων στοιχείων. Τα πιστωτικά
ιδρύµατα µπορούν να αποστέλλουν όλα τα στοιχεία στοιχισµένα αριστερά.
Για παράδειγµα, το ακόλουθο τµήµα του αρχείου:
<PropertyLocation>
<Street>ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 100</Street>
<PostCode>14122</PostCode>
<Municipality>ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</Municipality>
<District>ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ</District>
<Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture>
</PropertyLocation>
µπορεί να αναγγελθεί ως ακολούθως:
<PropertyLocation>
<Street>ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 100</Street>
<PostCode>14122</PostCode>
<Municipality>ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</Municipality>
<District>ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ</District>
<Prefecture>ΑΤΤΙΚΗΣ</Prefecture>
</PropertyLocation>
(β) Η XML είναι "case sensitive". Αυτό σηµαίνει ότι τα ονόµατα των στοιχείων (µέσα
στις ετικέτες αρχής και τέλους των στοιχείων) πρέπει να γράφονται όπως ακριβώς
αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα. Αντίθετα, το περιεχόµενο των στοιχείων µπορεί να
γράφεται µε οποιοδήποτε συνδυασµό κεφαλαίων και µικρών χαρακτήρων.
Για παράδειγµα, η µόνη σωστή γραφή του ονόµατος του στοιχείου «Οδός-Αριθµός» είναι
Street. ∆ιαφορετικοί τρόποι γραφής (π.χ. STREET, street) θα απορρίπτονται ως
λανθασµένοι. Αντίθετα, το περιεχόµενο του στοιχείου αυτού µπορεί να γραφεί µε
οποιοδήποτε συνδυασµό κεφαλαίων και µικρών χαρακτήρων (π.χ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21,
Ελ.Βενιζέλου 21).
(γ) Τα διάφορα στοιχεία µπορούν να γράφονται είτε στην ίδια γραµµή είτε σε
διαφορετικές γραµµές του αρχείου.
Για παράδειγµα, οι ακόλουθες µορφές αναφοράς του στοιχείου PropertyId θεωρούνται
ισοδύναµες:
<PropertyId>78234</PropertyId>
<PropertyId>78234
</PropertyId>
<PropertyId>
78234
</PropertyId>
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(δ) Από την ΤτΕ διατίθεται αρχείο µε το XML Σχήµα (Schema), το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί προαιρετικά από τα πιστωτικά ιδρύµατα για έλεγχο των στοιχείων τους
πριν αυτά αποσταλούν στην ΤτΕ.

6. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2008
Τα στοιχεία της 1ης Φάσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.5 του παρόντος
Παραρτήµατος, θα αναγγελθούν στην ΤτΕ άπαξ και µε µήνα αναφοράς το ∆εκέµβριο του
2008 (ReferencePeriod="2008-12"). Για τα στοιχεία αυτά δεν απαιτείται πλήρης
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους.
Ειδικότερα, για τα στοιχεία αυτά θα ισχύσουν κατ’ εξαίρεση οι ακόλουθες ρυθµίσεις:
(α) Αν δεν είναι συµπληρωµένος ο ταχυδροµικός κώδικας αλλά χρησιµοποιείται κάποια
συγκεκριµένη κωδικοποίηση για τους δήµους και τις κοινότητες, τότε το πιστωτικό
ίδρυµα θα πρέπει να υποβάλει την κωδικοποίηση αυτή µέσω βοηθητικού αρχείου (µε
ονοµασία Municipality999.xls/.doc) κατά την πρώτη αποστολή των στοιχείων.
(β) Το έτος έκδοσης της οικοδοµικής αδείας µπορεί να αναφερθεί µαζί µε τον αριθµό της
(π.χ. 123/2008 ή 125/08).
(γ) Ο όροφος µπορεί να αναφερθεί µε οποιοδήποτε τρόπο είναι συµπληρωµένος στα
µηχανογραφικά αρχεία του αναγγέλλοντος πιστωτικού ιδρύµατος (π.χ. Πρώτος, Α', Α1,
Γ2).
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7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Για διευκόλυνση ακολουθεί συνοπτικός πίνακας µε τα αναγγελλόµενα στοιχεία των
εκτιµήσεων οικιστικών ακινήτων.

2.3.1 Οδός-Αριθµός
2.3.2 Ταχυδροµικός κώδικας
2.3.3 ∆ήµος ή Κοινότητα
2.3.4 Περιοχή
2.3.5 Νοµός

2.4. Ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκτίµησης
2.5. Παλαιότητα ακινήτου
2.5.1 Έτος έκδοσης ή τελευταίας αναθεώρησης
κατασκευαστικής άδειας
2.5.2 Έτος ολοκλήρωσης των εργασιών
κατασκευής/ανακατασκευής

2.6. Όροφος
2.7. Στοιχεία εµβαδού ακινήτου
2.7.1 Συνολικό εµβαδόν οικοπέδου
2.7.2 Συνολικό εµβαδόν χώρων κύριας χρήσης
2.7.3 Συνολικό εµβαδόν ηµιυπαίθριων χώρων και σοφίτας

Μεζονέτα

Αποθήκη

Θέση στάθµευσης

Οικόπεδο άρτιο και
οικοδοµήσιµο

2.1. Κωδικός ακινήτου
2.2. Είδος ακινήτου
2.3. Στοιχεία διεύθυνσης ακινήτου

Μονοκατοικία

Περιγραφή µεταβλητής

∆ιαµέρισµα

Είδος ακινήτου

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√ √ √
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√ √ √
√
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά το
ένα τουλάχιστον από τα δύο
παρακάτω πεδία (2.5.1 και 2.5.2)
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

2.8. Στοιχεία αποθηκών και θέσεων στάθµευσης
2.8.1. Αριθµός αποθηκών (µε ‰ στο οικόπεδο)
2.8.2. Συνολικό εµβαδόν αποθηκών (µε ‰ στο οικόπεδο)
2.8.3. Αριθµός θέσεων στάθµευσης (µε ‰ στο οικόπεδο)
2.8.4. Συνολικό εµβαδόν χώρων στάθµευσης (µε ‰ στο οικόπεδο)
2.8.5. Αριθµός αποθηκών - παρακολουθήµατα
2.8.6. Αριθµός θέσεων στάθµευσης -παρακολουθήµατα

√
√
√
√

2.9. Άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά ακινήτου
2.9.1. Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής
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√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

Οικόπεδο άρτιο και
οικοδοµήσιµο

√
√
√

Θέση στάθµευσης

√
√
√

Αποθήκη

Μεζονέτα

2.9.2. Προνοµιακή θέση/Θέα/Περιβάλλον
2.9.3. Πρόσφατα ανακαινισµένο
2.9.4. Υποβαθµισµένη θέση/περιοχή/σε κακή κατάσταση

Μονοκατοικία

Περιγραφή µεταβλητής

∆ιαµέρισµα

Είδος ακινήτου

2.10. Στοιχεία αξίας οικιστικού ακινήτου
2.10.1. Συνολική αξία οικοπέδου
2.10.2. Συνολική αξία ακινήτου
2.10.3. Συνολική αξία αποθηκών (µε ‰ στο οικόπεδο)
2.10.4. Συνολική αξία χώρων στάθµευσης (µε ‰ στο οικόπεδο)
2.10.5. Συνολικό κόστος κατασκευής

2.11. Συνολική αντικειµενική αξία ακινήτου
2.12. Στοιχεία δανείου στο οποίο το ακίνητο αποτελεί
µοναδική εξασφάλιση
2.12.1 Κατηγορία/Σκοπός δανείου
2.12.2 Ηµεροµηνία πρώτης εκταµίευσης ποσού από το εγκριθέν
δάνειο
2.12.3 Εγκριθέν συνολικό ποσό δανείου
2.12.4 Συνολικό ποσό δανείου που έχει ήδη εκταµιευθεί
2.12.5 Συνολική αξία υποθήκης ή και προσηµείωσης

√
√
√
√

√
√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√ Το αντίστοιχο πεδίο συµπληρώνεται (αν και για κάποιες εγγραφές µπορεί να µην
λαµβάνει τιµή).
√ Το αντίστοιχο πεδίο συµπληρώνεται υποχρεωτικά µε την έννοια ότι ολόκληρη η
αντίστοιχη εγγραφή δεν θα γίνεται αποδεκτή από το σύστηµα χωρίς τιµή στο εν λόγω πεδίο.
Τα πεδία σε γκρι φόντο δεν συµπληρώνονται.
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