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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ. 16327
Διεκπ. 11503
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική
υποβολή των δηλώσεων αυτών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 65 του Συντάγματος και 11
του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό ΦΕΚ 106/Α/1987), όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄ 309),
όπως ισχύει και, ιδίως, της παραγράφου 2 του άρθρου
2 του ως άνω νόμου.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 160), όπως ισχύει.
4) Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρο 66 του
Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες
εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων,
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του
Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), όπως ισχύει.
5) Την υπ’ αριθ. 6/2016 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα έχει εφαρμογή στα πρόσωπα που, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο α’ του Ν. 3213/2003
(Α΄ 309), υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/
2003 (Α΄ 309) και ελέγχονται από αυτήν.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης
1. Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω των υπηρεσιών
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του TAXISnet (ενεργός χρήστης), σε ενιαία διαδικτυακή
εφαρμογή και έχει ως περιεχόμενο την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου προσώπου, καθώς και της ή του
συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.
2. Η ταυτοποίηση υπόχρεου και συζύγου από την
εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, γίνεται με τη χρήση των προσωπικών
κωδικών στο TAXISnet. Τα περιουσιακά στοιχεία του ή
της συζύγου του υπόχρεου προσώπου και των ανήλικων τέκνων τους δηλώνονται μετά από έγκριση του ή
της συζύγου που δίδεται μέσω διακριτών προσωπικών
κωδικών TAXISnet. Η αίτηση για τη χορήγηση και η διαχείριση των κωδικών αυτών γίνεται αποκλειστικά μέσω
του συστήματος TAXISnet.
3. Κατά την υποβολή ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής
Κατάστασης ο υπόχρεος οφείλει να επικαιροποιήσει τα
στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, σε σχέση
με τα δηλωθέντα στη δήλωση του αμέσως προηγούμενου έτους (αντίγραφο της οποίας παράγεται από την
ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβοήθησή του) και να
διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν
μεταβληθεί. Υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης
υφίσταται και στην περίπτωση που δεν έχουν επέλθει
μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.
4. Το υπόχρεο πρόσωπο υποβάλλει με την ή τον σύζυγό του κοινή Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.
5. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας της ή του συζύγου να συνυποβάλει κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να
αναφέρει στις παρατηρήσεις του συστήματος το γεγονός
της άρνησης ή της αδυναμίας. Ως άρνηση ή αδυναμία
θεωρείται και η βεβαιωμένη διάσταση των συζύγων, που
έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.
Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο της
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης
1. Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι,
το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
2. Κατά την υποβολή της δήλωσης, ο Α.Φ.Μ., το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως
τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο.
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Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται, πριν την
υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό Μητρώο.
3. Οι διευθύνσεις κατοικίας, εργασίας και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας δηλώνονται ως έχουν κατά την ημερομηνία της υποβολής της
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης. Τα λοιπά στοιχεία,
δηλώνονται ως είχαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση.
4. Η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά
τον χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία στην
ημεδαπή και την αλλοδαπή και την αξία κτήσης τους,
εφόσον είναι διαθέσιμη. Η ετήσια δήλωση περιέχει τα
υφιστάμενα, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο
οποίο αφορά η δήλωση, περιουσιακά στοιχεία στην
ημεδαπή και την αλλοδαπή και την αξία κτήσης τους,
εφόσον είναι διαθέσιμη.
5. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφιστάμενου κατά το έτος που αφορά
η δήλωση, δηλώνονται υποχρεωτικώς ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης (καταβληθέν τίμημα),
καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης
των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακού στοιχείου, που είχε δηλωθεί σε προηγούμενη
δήλωση του υπόχρεου, δηλώνεται το εισπραχθέν τίμημα.
6. Ειδικά σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή εκποίησης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, το οποίο έχει δηλωθεί σε προηγούμενη
δήλωση του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή εκποίησης. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει συμβόλαιο απόκτησης εμπράγματου δικαιώματος
επί ακινήτου, λόγω κληρονομικής διαδοχής, δηλώνονται
τα στοιχεία του κληρονομούμενου, καθώς και ο τρόπος
και η ιδιότητα, με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος.
7. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου κατά το ίδιο έτος
που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές.
Το αυτό ισχύει, αντίστοιχα, για τα οχήματα, για τα πλωτά
και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.
Άρθρο 4
Διασφαλίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή
και συνημμένα δικαιολογητικά
1. Για την υποβοήθησή του στην ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, ο υπόχρεος, μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του
TAXISnet και εφόσον συναινέσει με υπεύθυνη δήλωσή
του σε αυτό, μπορεί να μεταφέρει στη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης τα δεδομένα της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
(Ε1) του έτους, στο οποίο αφορά η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των ακινήτων,
που περιλαμβάνονται στη «βεβαίωση της περιουσιακής
του κατάστασης» κατά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους, στο οποίο αφορά η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, όπως αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Δ.Ε.
2. Όλα τα δεδομένα των ανωτέρω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά
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την οριστική υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης από τυχόν υποβολή τροποποιητικών ή/και
συμπληρωματικών δηλώσεων εισοδήματος για το έτος,
που αφορά η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς
και τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου κατά την ημερομηνία της ανωτέρω παραγράφου,
θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά αυτόματα στην υποβαλλόμενη Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, όπως
προβλέπεται στην περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
2 του Ν. 3213/2003.
3. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τις
ανωτέρω χορηγήσεις όλων των στοιχείων των δηλώσεων
εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων, οφείλει να
τηρεί αρχείο για αυτές με το στοιχείο της ημερομηνίας
και ώρας χορήγησης/πρόσβασης, καθώς και το μοναδικό
αριθμό ταυτοποίησης της οριστικοποιημένης Δήλωσης
Περιουσιακής Κατάστασης, που σχετίζονται με την κάθε
χορήγηση.
4. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα
3, 3Α και 3Β του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, η φορολογική
διοίκηση χορηγεί στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α
του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), μετά από αίτησή της, στοιχεία για όλες τις πιθανές τροποποιήσεις των παραπάνω
δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων
αρμοδιότητας του, οι οποίες τηρούνται ηλεκτρονικά.
5. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος
δύναται να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της υποβληθείσας Δ.Π.Κ., ως αποδεικτικό
υποβολής, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η
ημερομηνία υποβολής της.
6. Στη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα αναγκαία έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση και ειδικότερα:
α. Αντίγραφα συμβολαίων όλων των ακινήτων κατά
την υποβολή αρχικής δήλωσης και αντίγραφα συμβολαίων των ακινήτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση, κατά
την υποβολή ετήσιας δήλωσης.
β. Βεβαιώσεις για τα δηλωθέντα επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών εργαλείων,
όπως περιγράφονται στο στοιχείο iii της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 (Α΄
309), που περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, το όνομα του
χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος
κτήσης και την αποτίμηση αυτών.
γ. Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα δηλωθέντα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους, δηλωθέντα, χρηματιστηριακά
ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια
επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και
καταπιστευμάτων (trusts).
δ. Παραστατικά Τραπεζών, Ταμιευτηρίων και άλλων
ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, από
τα οποία αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων σε αυτά.

Τεύχος Β’ 3301/13.10.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες
δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
ε. Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής
ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, εφόσον υφίστανται, για κινητά μεγάλης αξίας εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει
το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον
υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου
σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει
μεταβολές.
στ. Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων και, κατά την
υποβολή ετήσιας δήλωσης, επιπλέον, παραστατικά αγοράς ή πώλησης πλωτών, εναερίων μεταφορικών μέσων
και κάθε χρήσης οχημάτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.
ζ. Παραστατικά για δηλωθείσα συμμετοχή σε κάθε
είδους εταιρεία ή επιχείρηση. Τα εν λόγω παραστατικά,
εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται
εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν
επέλθει μεταβολές.
η. Παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα,
καθώς επίσης και κάθε οφειλή που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου του
έτους που αφορά η δήλωση και προέρχεται από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς
το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
7. Το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του
υπόχρεου με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης διασφαλίζεται με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από την εφαρμογή υποβολής. Τα απόρρητα στοιχεία
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης τηρούνται
κρυπτογραφημένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων
του συστήματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνοδεύεται
από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων της ηλεκτρονικής
βάσης δεδομένων.
Άρθρο 5
Ηλεκτρονική επεξεργασία
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας της αυτοτελούς ειδικής
βάσης των δεδομένων περιουσιακής κατάστασης, όπως
ορίζεται στον Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
(Α΄ 50), είναι η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του
Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), αποκλειστικά και μόνο για τους
ελεγχόμενους αρμοδιότητάς της.
2. Εκτελούντες την επεξεργασία της παραπάνω βάσης
δεδομένων, όπως ορίζεται στον Ν. 2472/1997 (Α΄ 50), είναι η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003
(Α΄ 309), ως υπεύθυνος επεξεργασίας αποκλειστικά και
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μόνο για τους ελεγχόμενους αρμοδιότητάς της και, κατ'
εντολή της, τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.
3. Την ευθύνη διαχείρισης του ηλεκτρονικού συστήματος έχει η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/
2003 (Α΄ 309), αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους αρμοδιότητάς της.
4. Για τις ανάγκες του ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου
3Α του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309) ορίζει συγκεκριμένους
υπαλλήλους της ειδικής υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου,
οι οποίοι αποκτούν με τον ορισμό τους συγκεκριμένο
δικαίωμα πρόσβασης επί των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος.
Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα των υπαλλήλων
αυτών είναι αυστηρά προσωποποιημένη, ελεγχόμενη
μέσω μοναδικού ονόματος χρήστη και προσωπικού
μυστικού κωδικού. Επίσης, οι ενέργειες των υπαλλήλων
αυτών εντός του ηλεκτρονικού συστήματος καταγράφονται ηλεκτρονικά.
Άρθρο 6
Συντήρηση και αναβάθμιση της εφαρμογής
Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή δύναται να τίθεται
εκτός λειτουργίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πληροφοριακών Συστημάτων μετά από αίτημα των οργάνων ελέγχου για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης
και προσαρμογής στις αλλαγές της νομοθεσίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών
ανά έτος.
Άρθρο 7
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
ελεγχόμενων προσώπων
Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
του Ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει, κατάλογος ελεγχόμενων προσώπων, για τα πρόσωπα των περιπτώσεων
α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ως
άνω νόμου, συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής
τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους και καταχωρείται ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής,
προκειμένου να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου
του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Α΄309). Ο κατάλογος
περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή
απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου έως την ημέρα
σύνταξής του και κατά τα τρία προηγούμενα της σύνταξής του έτη.
Άρθρο 8
Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής
της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων
1. Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (άρθρο 229
του Ν. 4281/2014, Α΄ 260), υποβάλλεται σύμφωνα με
το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙ, το οποίο
προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της.
2. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας
διαδικτυακής εφαρμογής, από τον υπόχρεο και την ή
τον σύζυγο, ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης
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Περιουσιακής Κατάστασης. Η υποβολή της Δήλωσης
Οικονομικών Συμφερόντων αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 της παρούσας.
Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Όσοι υπόχρεοι, κατά το έτος 2016, έχουν ήδη υποβάλλει Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης εγγράφως,
είτε αρχική είτε ετήσια (για το έτος 2015) υποχρεούνται
να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις από την 15η Οκτωβρίου τ.έ. έως και τις 15 Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 66 του
Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136/28.07.2016), όπως ισχύει.

Τεύχος Β’ 3301/13.10.2016

2. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
δηλώνουν το σύνολο των υφιστάμενων κατά την 31η
Δεκεμβρίου του έτους που αφορά η δήλωση περιουσιακών τους στοιχείων και όχι μόνο τις μεταβολές που
επήλθαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση. Η ως άνω
υποχρέωση δεν αφορά και την ηλεκτρονική επισύναψη
της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της παρούσας.
3. Γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις, όσον αφορά τη συμπλήρωση και υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων, εκδίδονται από την Επιτροπή του άρθρου 3Α του
Ν. 3213/2003 (Α΄309).
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ǼĳȩıȠȞ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (2) ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ Ș ĲȚȝȒ ĮʌȩțĲȘıȘ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȤȡȒıȘ Ș ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘȜȫȞ (20), (21) & (22) ǻǼȃ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

33
34

ǿȈȋȊȈ ȂȅȃǹǻǹȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ

32

Ȁȍǻ ǹȇ ǼĬȃǿȀȅȊ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅȊ ȀǹǼȀ

ǼȆǿĭǹȃǼǿǹ ȆǿȈǿȃǹȈ (m2)

31

ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃǿȀǾ ǹȄǿǹ ȈȊȂǺȅȁǹǿȅȊ ǼȀȆȅǿǾȈǾȈ /
ȂǼȉǹǺȅȁǾȈ

ǼǿȈȆȇǹȋĬǼȃ ȉǿȂǾȂǹ (¼
29

28

ȉȇȅȆȅȈ Ȁǹǿ ǿǻǿȅȉǾȉǹ ȂǼ ȉǾȃ ȅȆȅǿǹ ȅ ȊȆȅȋȇǼȅȈ
ǼīǿȃǼ ȀȁǾȇȅȃȅȂȅȈ

30

27

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȀȁǾȇȅȃȅȂȅȊȂǼȃȅȊ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȈȊȂǺȅȁǹǿȅīȇǹĭȅȊ ǼȀȆȅǿǾȈǾ /
ȂǼȉǹǺȅȁǾ

26

ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃǿȀǾ ǹȄǿǹ ȈȊȂǺȅȁǹǿȅȊ ǹȆȅȀȉǾȈǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈ ȈȊȂǺȅȁǹǿȅȊ ǼȀȆȅǿǾȈǾȈ / ȂǼȉǹǺȅȁǾȈ

24
25

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȈȊȂǺȅȁǹǿȅīȇǹĭȅȊ ǹȆȅȀȉǾȈǾ

22
23

21

ȆǾīǼȈ ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ ȋȇǾȂǹȉȍȃ

ǹȇǿĬȂȅȈ ȈȊȂǺȅȁǹǿȅȊ ǹȆȅȀȉǾȈǾȈ

20

ȆȅȈȅ ȆȅȊ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼǿ ȈǼ ȀǹĬǼ ȆǾīǾ ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

18
19

ǼȂȆȇǹīȂǹȉǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ

ȈȊȃȅȁǿȀȅ ȀǹȉǹǺȁǾĬǼȃ ȉǿȂǾȂǹ ¼

17

ǼȉȅȈ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾȈ

ȉȇȅȆȅǿ ȀȉǾȈǾȈ

16

ǼȉȅȈ ȀȉǾȈǾȈ

% ȈȊȃǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ īǿǹ ȀǹĬǼ ǼȂȆȇǹīȂǹȉȅ ǻǿȀǹǿȍȂǹ

14
15

ǼȉȅȈ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ

12
13

ǼȆǿĭǹȃǼǿǹ ǺȅǾĬǾȉǿȀȍȃ ȋȍȇȍȃ ȈǼ m2

ȅȇȅĭȅȈ ȀȉǿȈȂǹȉȅȈ

ǼȆǿĭǹȃǼǿǹ ȀȊȇǿȍȃ ȋȍȇȍȃ ȀȉǿȈȂǹȉȅȈ ȈǼ m2

10
11

ǼȆǿĭǹȃǼǿǹ ǼǻǹĭȅȊȈ ȈǼ m2

8
9

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹȀǿȃǾȉȅȊ

ȅǻȅȈ ± ǹȇǿĬȂȅȈ µǾ ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ

ǼǿǻȅȈ ǹȀǿȃǾȉȅȊ

6
7

ǻǾȂȅȈ / ȆǼȇǿȅȋǾ

4

3
5

ȋȍȇǹ

ȃȅȂȅȈ

2

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǳ ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ȆǼȇĭǼȇǼǿǹ

1

ǹȀǿȃǾȉȅ 1

ȀǹȉȅȋȅȈ

ǹǹ

ȆǿȃǹȀǹȈ 9.
ǹțȓȞȘĲĮʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ İȝʌȡȐȖȝĮĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ıİ ĮȣĲȐ
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ȂǼȉǹǺȅȁǾ

17

3

16
3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

ǼǿǻȅȈ ȅȋǾȂǹȉȅȈ

ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ
ȅȋǾȂǹȉȅȈ

ǹȇǿĬȂȅȈ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ

ȀȊǺǿȈȂȅȈ

% ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ

ǼȉȅȈ 1Șǰ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ

ǼȉȅȈ ȀȉǾȈǾȈ

ȉȇȅȆȅǿ ȀȉǾȈǾȈ

ȀǹȉǹǺȁǾĬǼȃ ȉǿȂǾȂǹ
¼

ȆǾīǼȈ ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

13

ȆȅȈȅ ȆȅȊ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼǿ

13

ȈȉǾȃ ȆǾīǾ
ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

14

ȋȇǾȂǹȉȍȃ

14

15

15

16

ǼĳȩıȠȞ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (2) ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ Ș ĲȚȝȒ ĮʌȩțĲȘıȘ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȤȡȒıȘ Ș ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘȜȫȞ (12), (13) & (14) ǻǼȃ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

2

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ :

1

ȆȜȦĲȐ ȝȑıĮ

ȆǿȃǹȀǹȈ 11.

2

ǼĳȩıȠȞ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (2) ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ Ș ĲȚȝȒ ĮʌȩțĲȘıȘ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȤȡȒıȘ Ș ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘȜȫȞ (11), (12) & (13) ǻǼȃ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

1

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ :

ǹ
ǹ
ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǳ

ȀȐșİ ȤȡȒıȘȢ ȠȤȒȝĮĲĮ

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ȂǼȈȅȊ

ȈȀǹĭȅȊȈ

Ȓ

ıİ ȝȑĲȡĮ

ȉǿȂǾȂǹ ¼

¼

ȆǿȃǹȀǹȈ 10.

ǹǹ
ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǳ

ǼǿǻȅȈ ȆȁȍȉȅȊ

ǼȉǹǿȇǼǿǹ
ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈ ȃǾȅȁȅīǿȅȊ
ȁǼȂǺȅȁȅīǿȅȊ

ȂǾȀȅȈ ȈȀǹĭȅȊȈ

ȁǿȂǼȃǹȈ
ȃǾȅȁȅīǾȈǾȈ
Ȓ ȁǼȂǺȅȁȅīǿȅȊ

% ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ

ǼȉȅȈ 1ȘǰȃǾȅȁȅīǾȈǾȈ

ǼȉȅȈ ȀȉǾȈǾȈ

ȉȇȅȆȅǿ ȀȉǾȈǾȈ

ȀǹȉǹǺȁǾĬǼȃ

ȆǾīǼȈ ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

ȆȅȈȅ ȆȅȊ
ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼǿ ȈȉǾȃ
ȆǾīǾ ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

ǼȉȅȈ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾȈ

ǼǿȈȆȇǹȋĬǼȃ ȉǿȂǾȂǹ

ǼȉȅȈ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾȈ

ǼǿȈȆȇǹȋĬǼȃ ȉǿȂǾȂǹ ¼
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ǹǹ

1
2

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

16

3

ǼȃǹǼȇǿȅȊ
ȂǼȈȅȊ

4

ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ
ȈȀǹĭȅȊȈ

5

ǹȇǿĬȂȅȈ

5

6

6

7

7

8
9

8

ȃǾȅȁȅīǿȅȊ

ȋȍȇǾȉǿȀǵȉǾȉǹ
ȈȀǹĭȅȊȈ

% ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ

ǼȉȅȈ
1ȘǰȃǾȅȁȅīǾȈǾȈ

11

10

10

ȉȇȅȆȅǿ ȀȉǾȈǾȈ

ǼȉȅȈ ȀȉǾȈǾȈ

9

12

11

ȀǹȉǹǺȁǾĬǼȃ
ȉǿȂǾȂǹ ¼

13

ȆǾīǼȈ
12

ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

14

ȆȅȈȅ ȆȅȊ

13

ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼǿ
ȈȉǾȃ ȆǾīǾ

15

ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

16

14

17

15

ǼĳȩıȠȞ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (2) ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ Ș ĲȚȝȒ ĮʌȩțĲȘıȘ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȤȡȒıȘ Ș ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘȜȫȞ (11) & (14) ǻǼȃ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǳ

ǼǿǻȅȈ

3

ȈȣȝȝİĲȠȤȑȢ ıİ țȐșİ İȓįȠȣȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘ / ȃȠȝȚțȒ

ȠȞĲȩĲȘĲĮ

ȆǿȃǹȀǹȈ 13.

2

18

ǼĳȩıȠȞ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (2) ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ Ș ĲȚȝȒ ĮʌȩțĲȘıȘ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȤȡȒıȘ Ș ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘȜȫȞ (11), (12) & (13) ǻǼȃ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

1

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ :

ǹǹ

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ȃȅȂǿȀǾȈ

ǻǾȁȍȈǾȈ

ǹȆȅȀȉǾȈǾȈ
ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ

ǼǿȈĭȅȇǹȈ

31/12

ȋȇǾȂǹȉȍȃ

ȆǿȃǹȀǹȈ 12.
ǼȞĮȑȡȚĮ ȝȑıĮ

ȈȊȂȂǼȉǼȋȍȃ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǳ

ǼǿǻȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ

ǼǿǻȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ

ǼȆȍȃȊȂǿǹ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ

ȋȍȇǹ ǼǻȇǹȈ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ /
ȅȃȉȅȉǾȉǹȈ

ǹĭȂ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ

% ȆǼȇȊȈǿȃǾȈ
ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ

% ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ
Ȁǹȉǹ ȉȅ ǼȉȅȈ

ǼȉȅȈ ǼȃǹȇȄǾȈ /

ǹȇȋǿȀȅ ȀǼĭǹȁǹǿȅ

ȀǼĭǹȁǹǿȅ ǼǿȈĭȅȇǹȈ

ȃȅȂǿȈȂǹ
ȆǾīǼȈ ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

ǹȄǿǹ ǹīȅȇǹȈ
ǹȄǿǹ
ȆȍȁǾȈǾȈ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǼȉȅȈ
ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾȈ

ǼǿȈȆȇǹȋĬǼȃ
ȉǿȂǾȂǹ ¼

ǿȈȅȉǿȂǿǼȈ
ȈǼ ¼
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ȆǿȃǹȀǹȈ 14.

6

7

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȁǾȄǾȈ

8

ȊȆȅȋȇǼȍȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ǻǾȂǿȅȊȇīǿǹȈ

ȊȆȅȋȇǼȍȈǾȈ

5

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

4

ȊȆȅȁȅǿȆȅ

ȃȅȂǿȈȂǹ

3

ȅĭǼǿȁȅȂǼȃȅ

ǹȇȋǿȀȅ ȆȅȈȅ

ǼǿǻȅȈ

2

ȆǿȈȉȍȉǾȈ

1

ȊȆȅȋȇǼȍȈǾȈ

ǹǹ

ȅĭǼǿȁǼȉǾȈ

ǻĮȞİȚĮțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȚ ȠĳİȚȜȑȢ

9

Ǿ ıĲȒȜȘ (8) ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İĳȩıȠȞ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȒ

ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

ȈȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘ įȚȠȓțȘıȘ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ȞȠȝȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ țĮȚ İĲĮȚȡȚȫȞ İȞȫıİȦȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞ țĮȚ ȝȘ țȣȕİȡȞȘĲȚțȫȞ ȠȡȖĮȞȫıİȦȞ įȫıĲİ İʌȦȞȣȝȓĮ ǹĭȂ țĮȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ĲȦȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ

ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȝİȚȕȩȝİȞȘ ĲĮțĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ĮȞĮȜȐȕĮĲİ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ ĲȘȞ
ȐıțȘıȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ıĮȢ İȓĲİ ȦȢ ȣʌȐȜȜȘȜȠȚ İȓĲİ ȦȢ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȚ

ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȝİȚȕȩȝİȞȘ ʌİȡȚıĲĮıȚĮțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ
ıȣȖȖȡĮĳȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ įȚįĮțĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ Ȓ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ıȣȝȕȠȣȜȫȞ ʌȠȣ
ĮȞĮȜȐȕĮĲİ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ıĮȢ İȐȞ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ ĮȝȠȚȕȒ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ ʌȑȞĲİ ȤȚȜȚȐįİȢ (5.000) İȣȡȫ ĮȞȐ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ

ȉȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ İĲĮȚȡİȓĮ Ȓ țȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮ ȩĲĮȞ ĮȣĲȒ Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ
İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘ įȘȝȩıȚĮ ʌȠȜȚĲȚțȒ Ȓ ȩĲĮȞ ıĮȢ įȓȞİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȘȝĮȞĲȚțȒȢ İʌȚȡȡȠȒȢ İʌȓ
ȣʌȠșȑıİȦȞ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ İĲĮȚȡİȓĮȢ Ȓ ıȪȝʌȡĮȟȘȢ įȫıĲİ İʌȦȞȣȝȓĮ ǹĭȂ țĮȚ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ

Į

ȕ

Ȗ

į

İ

ȊȆȅȋȇǼȅȈ

ȈȊǽȊīȅȈ

ȆĮȡĮțĮȜȫ ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ȝİ țȐșİ įȣȞĮĲȒ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚĮ ȩʌȦȢ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ įȚȐȡțİȚĮ ȤȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ıȣȞİȡȖȐĲİȢ țȜʌ

Ǿ įȒȜȦıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ıȣȝĳȑȡȠȞĲĮ țĮȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ
ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ ĲȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȩ ȑĲȠȢ

ǻǾȁȍȈǾ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ ȈȊȂĭǼȇȅȃȉȍȃ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 229 ĲȠȣ ȃ 4281/2014)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ
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ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ıȣȝĳȑȡȠȞĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȐȜİıĮȞ ȐȝİıȘ Ȓ įȣȞȘĲȚțȒ
ıȪȖțȡȠȣıȘ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ țĮșȒțȠȞĲȐ ĲȠȣȢ ȍȢ ıȪȖțȡȠȣıȘ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ
ȞȠİȓĲĮȚ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȩȤȡİȠȢ ȑȤİȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıȣȝĳȑȡȠȞ ʌȠȣ șĮ
ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ İʌȘȡİȐıİȚ ĮșȑȝȚĲĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ȈȪȖțȡȠȣıȘ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȣʌȩȤȡİȠȢ ĮȞĲȜİȓ țȐʌȠȚȠ ȩĳİȜȠȢ ȝȩȞȠ ȦȢ
ȝȑȜȠȢ ĲȠȣ ȖİȞȚțȩĲİȡȠȣ țȠȚȞȠȪ Ȓ ȝȓĮȢ İȣȡȪĲİȡȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĮĲȩȝȦȞ

ȗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Βουλής

Aθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016

Άρθρο 10
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ ȣʌȘȡİĲȠȪȞ ıİ ĮȚȡİĲȒ įȘȝȩıȚĮ șȑıȘ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ Įʌȩ ĲȡȓĲȠȣȢ ıİ ʌȡȠıȦʌȚțȩ Ȓ ıİ ȣȜȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıİ
ıȣȞȐȡĲȘıȘ ȝİ ĲȘ įȘȝȩıȚĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ȝİ ȑȞįİȚȟȘ ĲȘȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĲȡȓĲȦȞ ĮȣĲȫȞ
İȐȞ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ ĮȟȓĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ ĲȡİȚȢ ȤȚȜȚȐįİȢ (3.000) İȣȡȫ

ıĲ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02033011310160016*

