
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Φώτιος Στεφανής, 

Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527, Αθήνα, τηλ. 210 7709 660,  
e-mail: grammateia@justice.gov.gr

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 

1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 

2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 

3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 

4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 

5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού. 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

«Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών 
συμφερόντων – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση   

 

 
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Μέρος Α’: Το Μέρος Α’ της προτεινόμενης ρύθμισης επιλύει τα εξής προβλήματα: 
(α) συστηματοποιεί νομοθετικά το υφιστάμενο κατακερματισμένο, αποσπασματικό 
και εν τέλει δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή των Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων 
(Δ.Ο.Σ.). Οι σημερινές σαράντα εννέα (49) περιπτώσεις υπόχρεων εντάσσονται σε 
δεκατρείς (13) εύληπτες κατηγορίες υπόχρεων, διευκολύνοντας τη σχετική 
αναζήτηση και οριοθετώντας σαφέστερα την οικεία υποχρέωση, 
(β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των 
απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (όπως βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το 
υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), δεδομένου ότι όλα τα αναγκαία 
στοιχεία της δήλωσης αποτυπώνονται αυτόματα στη δήλωση, μέσω των οικείων 
ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να 
συναινέσει στην υποβολή της, 
(γ) συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των κατ’ έτος ελεγχόμενων δηλώσεων, 
μέσω της εισαγωγής ετήσιου ελεγκτικού στόχου από την Επιτροπή Ελέγχου, με τη 
μορφή ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων δηλώσεων και κριτηρίων ανάλυσης 
κινδύνου (και άλλων στοιχείων) για την επιλογή των δηλώσεων που θα ελεγχθούν 
στο πλαίσιο επίτευξης του ως άνω στόχου, 
(δ) αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου, μέσω της αποκλειστικής 
αρμοδιότητας ενός μόνο οργάνου και συγκεκριμένα της Επιτροπής Ελέγχου του 
άρθρου 25 της προτεινόμενης ρύθμισης, και μέσω των οδηγιών και κατευθύνσεων 
που η Επιτροπή αρμοδίως διατυπώνει, είτε ο έλεγχος διενεργείται από αυτή είτε 
από τα ειδικά ελεγκτικά όργανα του άρθρου 27 της προτεινόμενης ρύθμισης. 
Μέρος Β’: Μέσα από τη διετή λειτουργία του γραφείου των Ευρωπαίων 
Εντεταλμένων Εισαγγελέων και την κλιμακούμενη ροή των σύνθετων υποθέσεων 
που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ρύθμισης 
ζητημάτων που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας του γραφείου των 
Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων προς διευκόλυνση της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας της διεκπεραίωσης των υποθέσεων. Ως εκ τούτου κρίθηκε 
επιβεβλημένη η τροποποίηση υφισταμένων και η προσθήκη νέων διατάξεων που 
ρυθμίζουν α) τα τυπικά προσόντα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, β) τη δικονομική 
διαδικασία και γ) τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής για την επίλυση των 
διαφωνιών μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής εισαγγελικής αρχής. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Μέρος Α’: Με το Μέρος Α’ του προτεινόμενου σχεδίου νόμου επιδιώκεται η 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., με 
παράλληλη διευκόλυνση των υπόχρεων για την εν λόγω υποβολή.  
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια σύγχρονη και εύληπτη διαδικασία, η οποία: 
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α) εκσυγχρονίζει και προσαρμόζει τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων στα 
τεχνολογικά δεδομένα της εποχής, με προφανές όφελος τόσο για τους ελεγκτές όσο 
και για τους ελεγχόμενους,  
β) συμβάλλει στην εξάλειψη των φαινομένων διαφορετικής αντιμετώπισης 
υπόχρεων επί παρόμοιων υποθέσεων, μέσω της οριοθέτησης και του συντονισμού 
του ελεγκτικού πλαισίου από ένα μόνο όργανο, και 
γ) αυξάνει τον αριθμό των ελεγκτικών αποτελεσμάτων μέσω της θέσπισης 
υποχρέωσης ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων δηλώσεων στο πλαίσιο του ετήσιου 
ελεγκτικού στόχου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της 
διαφάνειας. Κατά συνέπεια, πρόκειται πλέον για μια διαδικασία μη χρονοβόρα, 
χωρίς περαιτέρω διαδικαστικές επιβαρύνσεις για τους υπόχρεους και με σαφή 
κατεύθυνση, συντονισμό και ενισχυμένη αποτελεσματικότητα για το ελεγκτικό 
όργανο. 
Μέρος Β’: Οι υφιστάμενες διατάξεις δεν αντιμετωπίζουν με λειτουργική ευελιξία τον 
Κανονισμό ΕΕ 2017/1939, προκειμένου, αφενός μεν, ο εφαρμοστικός νόμος του 
Κανονισμού να είναι απολύτως συμβατός με τις επιταγές του, αφετέρου δε να έχει 
την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στην εθνική έννομη τάξη και θεσμική δομή. Για τον 
λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση ζητημάτων 
που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας του γραφείου των Ευρωπαίων 
Εντεταλμένων Εισαγγελέων. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Μέρος Α’: Αφορά όλους όσοι είναι υπόχρεοι προς υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., καθώς 
και τις υπηρεσίες και τα όργανα που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο των 
δηλώσεων αυτών. 
Μέρος Β’: Αφορά στους δικηγόρους, στους δικαστικούς λειτουργούς, στους 
δικαστικούς υπαλλήλους και εν γένει τους πολίτες της Ε.Ε. 

 
 
 
 

 
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Μέρος Α’: ν. 3213/2003 (Α΄ 309) 
Μέρος Β΄: ν. 4786/2021  (Α΄43) 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης ή 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει 
εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης 
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άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα 
ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις. 

 ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με 
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης 
νομοθεσίας. 

 iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και υλικών 
πόρων; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη 
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με 
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών 
πόρων. 

  
Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

  i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 

  

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

Μέρος Α’ 
Λαμβάνονται υπόψη η Έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου 2022 (βλ. 
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-
report-communication-and-country-chapters_en) και οι 
προτάσεις της Ομάδας Κρατών Κατά της Διαφθοράς 
(GRECO GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION – 
GRECO, βλ. Έκθεση πέμπτου κύκλου αξιολόγησης 
διαθέσιμη σε: https://rm.coe.int/-greco-89-29-3-2021-
/1680a5ad1d), προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικός και συστηματικός έλεγχος των 
περιουσιακών στοιχείων που υποβάλλονται από κάθε 
είδους δημόσιους λειτουργούς. Με τον τρόπο αυτό 
ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για ζητήματα 
αντιμετώπισης της διαφθοράς και ενδυναμώνονται οι 
μηχανισμοί δημόσιας λογοδοσίας και ελέγχου. 

  iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                     
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Μέρος Α’: - Ο άμεσος εξορθολογισμός και ο 
εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για την 
υποβολή των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ..  

 
- Η άμεση διευκόλυνση των υπόχρεων με την 
απαλλαγή τους από την περιττή ταλαιπωρία 
συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της 
δήλωσης. 
 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Μέρος Α’: - Η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και η 
ενίσχυση της διαφάνειας. 
Μέρος Β’: Η αποτελεσματικότερη 
καταπολέμηση των εγκλημάτων που θίγουν τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. και η 
εύρυθμη λειτουργία του γραφείου των 
Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. 

                       
 
 
 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 

7   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 
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 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)               

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)               

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους        

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από 
τα δικαστήρια 

       

 
 
 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και 
αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης         

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας          

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά 
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική 
τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας         

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά 
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και 
αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή 
αναπηρία 
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Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών 
υπαλλήλων 

       

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση        

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET         

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)         

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε 
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες 
ανά έτος και ανά υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες 
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία 
ανά 100.000 κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά 
γεωγραφική περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών 
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα 
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος        

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο 
σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια         

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και 
ανά περιοχή αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία 
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες         

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών 
διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων        

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, 
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, 
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από 
έφεση ή αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού 

       

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. 
διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν 
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων        

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι 
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο         

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο         

 
 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

47



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας        

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές  

       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων        

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων        

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά κεφαλή 

       

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς 
καθαρισμούς  

       

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση 
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν 
ακτών  

       

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος         

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που 
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή 
ενέργειας, λιπασματοποίηση)  

       

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ        

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά 
/ σύνολο δασικών εκτάσεων  

       

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) 
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές  

       

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική 
έκταση της χώρας  

       

Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος 

       

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή        

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας        

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 
κεφαλή 

       

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία        

 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

        

        

        

        

 
 
 
 
 

 
Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         

ΑΜΕΣΗ     ×      ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

 
i)   Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

Μέρος Α’: Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής 
εφαρμογής www.pothen.gr, προσβάσιμης μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
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(ΕΨΠ-gov.gr), προς την Επιτροπή Ελέγχου και 
υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή 
ειδική βάση δεδομένων. 

 ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε:  

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ     ×            ΟΧΙ      

 
Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες καθορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του 
διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε:  

 
 
 
 
 
 

 
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 1 Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της 

διαφάνειας με ταυτόχρονη μείωση των διοικητικών βαρών από 

τη διαδικασία υποβολής και ελέγχου των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ.. 

Η επιδιωκόμενη ενίσχυση της διαφάνειας επιτυγχάνεται με την 

αύξηση του αριθμού των ελεγχόμενων Δ.Π.Κ. σε ποσοστό επτά 

τοις εκατό (7%) κατ’ ελάχιστον σε βάθος τριετίας, την 

αναβάθμιση της ποιότητας και την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των ελέγχων και την αποφυγή της 

διάσπασης του ελεγκτικού έργου μέσω της πρόβλεψης ενός 

μόνο ελεγκτικού οργάνου. Σημειώνεται ότι η ανάγκη αύξησης 
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του αριθμού των ελεγχόμενων Δ.Π.Κ. συνδέεται με την 

αποτελεσματικότητα του ελέγχου και προκύπτει από την 

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου (βλ. 

σύσταση υπ. αρ. 2: «[…] Να διασφαλίσει την αποτελεσματική 

και συστηματική επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλονται από όλες τις 

κατηγορίες δημόσιων λειτουργών») και από τις αντίστοιχες 

προτάσεις της Ομάδας Κρατών Κατά της Διαφθοράς (GRECO 

GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION – GRECO) (βλ. 

σύσταση υπ. αρ. 112: «Η GRECO συστήνει την περαιτέρω 

βελτιστοποίηση και ενίσχυση της εποπτείας των δηλώσεων 

περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών συμφερόντων των 

ατόμων στα οποία έχουν ανατεθεί υψηλά εκτελεστικά 

καθήκοντα»). Το υφιστάμενο έως σήμερα ποσοστό των 

ελέγχων, όπως επιβεβαιώνεται και από τις ανωτέρω εκθέσεις, 

είναι ανεπαρκές και δεν υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) 

των δηλώσεων.  

 2 Το αντικείμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων συνίσταται:  

α) στην πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής των 

Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ. με άντληση όλων των δεδομένων με 

αυτόματο τρόπο χωρίς υποχρέωση ηλεκτρονικής επισύναψης 

από τους υπόχρεους,  

β) στην κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης της δήλωσης από 

τους συζύγους, τους εν διαστάσει συζύγους ή μέρη συμφώνου 

συμβίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 

181), μέσω της θέσπισης αυτοτελούς υποχρέωσης των συζύγων 

προς υποβολή δήλωσης,  

γ) στην υιοθέτηση ενός κεντροποιημένου συστήματος ελέγχου 

μέσω της απονομής της σχετικής αρμοδιότητας σε ένα μόνο 

όργανο, καθώς και της πρόβλεψης ειδικών ελεγκτικών 

οργάνων, στα οποία κατανέμεται, με απόφαση του ανωτέρω 

οργάνου και κατά τον λόγο αρμοδιότητας των ειδικών 

οργάνων, ο έλεγχος των δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών 

υπόχρεων, 

δ) στην οριοθέτηση συγκεκριμένων αντικειμενικών και 

μετρήσιμων κριτηρίων για την επιλογή των ελεγκτέων 

δηλώσεων,  

ε) στην εισαγωγή ετήσιου ελεγκτικού στόχου για το όργανο 

ελέγχου, με τη μορφή ελάχιστου ποσοστού (πλαφόν) 

ελεγχόμενων δηλώσεων, και  

στ) στην πρόβλεψη περί ορισμού συντονιστή ελέγχων για την 

επίτευξη του ετήσιου στόχου, καθώς και για την ανάθεση 

ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς 
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επιστήμονες, με στόχο την τήρηση ενιαίας μεθοδολογίας και 

την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου των 

δηλώσεων.  

 3 Προβλέπονται γενικές υποχρεώσεις κατά την υποβολή της 

Δ.Π.Κ., όπως η υποχρέωση δήλωσης των περιουσιακών 

μεταβολών και των περιουσιακών στοιχείων των τέκνων των 

υπόχρεων, η υποχρέωση των συζύγων, των εν διαστάσει 

συζύγων και των μερών συμφώνου συμβίωσης προς υποβολή 

Δ.Π.Κ. ως αυτοτελώς υπόχρεων προσώπων, καθώς και η 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης από κάθε υπόχρεο μέλος 

συλλογικού οργάνου που συμμετείχε σε συνεδριάσεις αυτού, 

με τη διευκρίνιση για τα αναπληρωματικά μέλη ότι αφετηριακό 

γεγονός της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημέρων για την 

υποβολή αρχικής Δ.Π.Κ. αποτελεί η πρώτη συμμετοχή τους στη 

συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. 

 4 Προσδιορίζονται τα υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα, όπως τα μέλη 

της Κυβέρνησης, οι υφυπουργοί, οι αρχηγοί των πολιτικών 

κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κατά το 

πρώτο κεφάλαιο του ν. 3023/2002 (Α΄ 146) και του π.δ. 15/2022 

(Α΄ 39), οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές, καθώς και όσοι 

διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3023/2002 και το άρθρο 11 του 

π.δ. 15/2022. 

 5 

 

Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ για τους Γενικούς 

και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής 

Κυβέρνησης, τους υπηρεσιακούς γραμματείς, καθώς και για το 

μη μόνιμο υπαλληλικό πολιτικό προσωπικό, όπως οι 

συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων, οι σύμβουλοι ειδικών 

θέσεων και οι λοιποί μετακλητοί υπάλληλοι. 

 6 Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τις 

αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους Ο.Τ.Α.. 

 7 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που υπέχουν τη σχετική 

υποχρέωση λόγω της ιδιότητάς τους στον δημόσιο τομέα, όπως 

στα υπουργεία, τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, την 

Ε.Υ.Π., την Υ.Π.Α., τα δασαρχεία και δασονομεία, συλλογικά 

όργανα της πολεοδομικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων 

των ανεξάρτητων αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και αυτοί που ασκούν 

ελεγκτικά καθήκοντα στα Περιφερειακά Κέντρα Ασφάλισης, τον 

Ε.Ο.Φ., τον Ε.Φ.Ε.Τ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τον ΕΛ.Γ.Ο. - 

ΔΗΜΗΤΡΑ. 
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 8 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον χώρο 

της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών 

λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στο ως άνω πλαίσιο, προβλέπεται και η υποχρέωση των 

συμβολαιογράφων για υποβολή αποκλειστικά με ηλεκτρονικό 

τρόπο, στην εφαρμογή www.pothen.gr, των σχετικών 

συμβολαιογραφικών εγγράφων που αφορούν σε περιουσιακά 

στοιχεία δικαστικών λειτουργών ή σχετιζόμενων με αυτούς 

προσώπων. 

 9 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο 

Αθηνών Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.). 

 10 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που υπέχουν τη σχετική 

υποχρέωση λόγω της ιδιότητάς τους στον ραδιοτηλεοπτικό 

τομέα, καθώς και στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, όπως οι 

ιδιοκτήτες, μέτοχοι και εταίροι τηλεοπτικών σταθμών, οι 

ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι μέτοχοι και οι εταίροι επιχειρήσεων ή 

εταιρειών, που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά 

μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας 

κυκλοφορίας και οι δημοσιογράφοι. 

 11 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τις ένοπλες 

δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις υπηρεσίες που 

σχετίζονται με αυτά. 

 12 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τις 

ελεγκτικές και οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου και ιδίως 

του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε.. Στην υποχρέωση 

αυτή δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι που απλώς παρίστανται ή 

φαίνεται ότι συμμετέχουν σε έλεγχο, ενώ στην πραγματικότητα 

δεν ασκούν ελεγκτικό έργο. 

 13 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον χώρο 

του αθλητισμού, όπως από αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τμήματα αμειβόμενων 

αθλητών (Τ.Α.Α.) και από τον χώρο της διαιτησίας. 

 14 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που υπέχουν τη σχετική 

υποχρέωση λόγω της ιδιότητάς τους στο πεδίο των δημόσιων 

συμβάσεων, ανεξαρτήτως αν αυτοί εντάσσονται στον δημόσιο 

ή τον ιδιωτικό τομέα. 

 15 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον ιατρικό 

τομέα, όπως από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά 

νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τις κλινικές και τα 
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εργαστήρια, καθώς και τις Τοπικές Μονάδες Υγείας και τους 

Τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 του ν. 3486/2017 (Α’ 115) 

 16 

 

Προβλέπονται οι υπόχρεοι που δεν εντάσσονται σε κάποια από 

τις ανωτέρω κατηγορίες, όπως τα μέλη των επιτροπών 

εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, ο πρόεδρος και οι διαχειριστές 

των Ο.Κοι.Π. της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 

4873/2021 (Α΄ 248), που επιχορηγούνται από το κράτος. 

 17 Προβλέπονται αυτοτελώς οι ρυθμίσεις για την υποχρέωση 

ηλεκτρονικής καταχώρισης των υπόχρεων προσώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει 

συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης, από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και 

η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση αμφισβήτησης 

της ιδιότητας του υπόχρεου. Προβλέπεται η μηνιαία 

καταχώριση όσων αποκτούν για πρώτη φορά την υποχρέωση 

προς υποβολή Δ.Π.Κ. από τους αρμόδιους φορείς ή τα όργανα 

διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο 

εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας Δ.Π.Κ. και περαιτέρω,  

αναφέρεται ότι οι ίδιοι ως άνω φορείς ή όργανα διοίκησης 

ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποχρέωση προς 

υποβολή Δ.Π.Κ. μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους. Οι υπόχρεοι 

γνωστοποιούν μέχρι τις 15 Μαΐου στον αρμόδιο φορέα ή τα 

όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον 

οποίο εποπτεύονται τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) τους, καθώς και αυτόν των συζύγων τους, των εν 

διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Η σχετική αρμοδιότητα 

ενημέρωσης ανατίθεται στους φορείς και στα όργανα, τα οποία 

υποχρεούνται να καταχωρίζουν την κατάσταση των υπόχρεων 

προσώπων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα ανέκυπτε το 

ανορθόδοξο και παράδοξο σχήμα τα όργανα ελέγχου να 

ενημερώνουν εκείνους που υπόκεινται σε έλεγχο. 

 18 Ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στον χρόνο υποβολής 

τόσο της αρχικής όσο και της ετήσιας Δ.Π.Κ.. Διευκρινίζεται ότι 

η υποβολή αρχικής Δ.Π.Κ. λόγω απόκτησης μιας από τις 

αναφερόμενες στο Κεφάλαιο Β΄ ιδιότητες αρκεί ακόμα και αν 

μεταγενέστερα αποκτήθηκαν και άλλες ιδιότητες από αυτές 

που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β’. Προβλέπεται, περαιτέρω, 

ότι οι υπόχρεοι διαθέτουν προθεσμία ενός (1) μήνα για την 

οικειοθελή συμπλήρωση ελλείψεων ή ανακριβειών. 

 19 Προσδιορίζονται τα προσωπικά, υπηρεσιακά και φορολογικά 

στοιχεία, που δηλώνονται, από τους υπόχρεους και τα ανήλικα 
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τέκνα τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της 

Δ.Π.Κ.. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι δηλώνονται τα 

περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου και των ανήλικων τέκνων 

του στην ημεδαπή και την αλλοδαπή που υφίστανται την 31η 

Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους. Τέλος, 

διευκρινίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων 

τέκνων των υπόχρεων δηλώνονται από αμφότερους τους 

συζύγους, εν διαστάσει συζύγους και μέρη συμφώνου 

συμβίωσης.  

 20 Προσδιορίζεται η έννοια των περιουσιακών στοιχείων που 

αποτελούν το κύριο περιεχόμενο της Δ.Π.Κ.. Ειδικώς για 

ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, προβλέπεται, περαιτέρω, η 

υποχρέωση δήλωσης και των δανειακών τους υποχρεώσεων, 

όταν κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

 21 Προβλέπεται ότι η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά και προσδιορίζεται  αναλυτικά ο τρόπος υποβολής 

της. Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι όλα τα δεδομένα της 

δήλωσης, δηλαδή όχι μόνο αυτά που χορηγούνται από τη 

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) 

της Α.Α.Δ.Ε. που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τις χορηγήσεις 

όλων των στοιχείων των δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων 

των υπόχρεων, αλλά και αυτά που προέρχονται από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να αντληθούν με 

αυτόματο τρόπο. Για τον λόγο αυτό παύει η υποχρέωση 

ηλεκτρονικής επισύναψης των στοιχείων αυτών από τον 

υπόχρεο. 

 22 Προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι είναι 

δυνατή η υποβολή  εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας με ταυτόχρονη πληρωμή παραβόλου. Σε 

περίπτωση που αυτές υποβληθούν μεταγενέστερα και πάντως 

μέσα σε ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, 

καταβάλλεται αυξημένο παράβολο. Τέλος, προβλέπεται ότι η 

μη υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.   

 23 Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής Δ.Ο.Σ. για τους 

υπόχρεους σε Δ.Π.Κ., εφαρμοζομένων, αναλογικά, των ίδιων 

διατάξεων σχετικά με τον τρόπο υποβολής και ρυθμίζεται 

αναλυτικά το περιεχόμενό της, με πρόβλεψη και των 

καταγεγραμμένων συμφερόντων (lobbying) στο Μητρώο 

Διαφάνειας του ν. 4829/2021 (Α΄ 166) για τη διασφάλιση της 

ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση 

δραστηριοτήτων επιρροής. 
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 24 Προβλέπονται τεχνικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν το 

απόρρητο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του υπόχρεου και 

οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ορθή και 

αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Για 

τον λόγο αυτό, προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της 

Επιτροπής Ελέγχου και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., καθώς και πρωτοκόλλου 

συνεργασίας μεταξύ του συντονιστή του άρθρου 26, των 

οργάνων του άρθρου 27 και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τις 

λεπτομέρειες εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων για 

την προσήκουσα και αποτελεσματική λειτουργία της 

διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης. Τέλος, προβλέπεται ότι τα 

δεδομένα που καταχωρίζονται στις δηλώσεις περιουσιακής 

κατάστασης διατηρούνται μέχρι τη συμπλήρωση της 

προθεσμίας παραγραφής του κακουργήματος της παρ. 2 του 

άρθρου 39. 

 25 Προβλέπεται η οργάνωση και η λειτουργία της Επιτροπής 

Ελέγχου και ο ορισμός της ως του μόνου αρμοδίου οργάνου για 

τον έλεγχο όλων των δηλώσεων. Ειδικώς για τα μέλη της 

Επιτροπής που είναι δικαστικοί λειτουργοί, προβλέπεται ότι η 

θητεία τους δεν μπορεί να ανανεωθεί και ασκούν τα καθήκοντά 

τους παράλληλα με αυτά της κύριας θέσης τους. Σε κάθε 

περίπτωση, η παράλληλη απασχόληση δεν πρέπει να οδηγεί σε 

παρεμπόδιση του προγραμματισμού των συνεδριάσεων και 

του έργου της Επιτροπής από τον προγραμματισμό των 

δικαστηρίων. 

 26 Προβλέπεται για πρώτη φορά ο ορισμός από τον Πρόεδρο της 

Βουλής συντονιστή ελέγχου για να επικουρεί το έργο της 

Επιτροπής. Ο συντονιστής ελέγχων, πέραν του αυτονόητου 

καθήκοντος συντονισμού όλων των ελέγχων και των 

διαδικασιών συνεργασίας με τα ειδικά όργανα του άρθρου 27, 

είναι αρμόδιος και για την επίτευξη των ετήσιων στόχων που 

τίθενται από την Επιτροπή και υπεύθυνος για τη διασφάλιση 

της συμμόρφωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

προς τους κανόνες προστασίας αυτών. Επιπλέον, προβλέπεται 

με απόφαση της Επιτροπής η δυνατότητα ανάθεσης και άλλων 

ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς 

επιστήμονες. 

 27 Προβλέπεται ότι ο έλεγχος του άρθρου 28 διενεργείται και από 

τα ειδικά ελεγκτικά όργανα που αναφέρονται στην 

προτεινόμενη ρύθμιση, δηλαδή τη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των 

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής 
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Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Υπηρεσία 

Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Επιπλέον 

ορίζεται ότι μόνο μετά από απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου 

κατανέμεται ο έλεγχος συγκεκριμένων κατηγοριών υπόχρεων 

στα ειδικά όργανα, ενώ, περαιτέρω, με την ίδια απόφαση 

ρυθμίζονται και ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών. Ο συντονιστής του άρθρου 

26 ορίζεται ως αρμόδιος για την επίλυση ζητημάτων που 

σχετίζονται με τη στοχοθεσία και τον τρόπο συνεργασίας τους. 

Επομένως δύναται, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει και να 

συγκαλέσει ένα άτυπο συμβούλιο των επικεφαλής των 

διοικητικών υπηρεσιών των ειδικών οργάνων ελέγχου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συμβολή τους στους στόχους της Επιτροπής 

Ελέγχου. 

 28 Προβλέπονται τα είδη και οι προϋποθέσεις των ελέγχων. 

Επιπλέον θεσπίζεται η υποχρέωση ολοκλήρωσης του ελέγχου 

της δήλωσης εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους 

υποβολής. Αν προκύπτουν ενδείξεις ή νέα αποδεικτικά στοιχεία 

τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του κακουργήματος της παρ. 2 

του άρθρου 39, ο έλεγχος μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τη 

συμπλήρωση της σχετικής προθεσμίας παραγραφής. 

Τέλος, ορίζεται ότι, όπου απαιτείται, η Επιτροπή Ελέγχου 

λαμβάνει υπόψη της τεχνικές ανάλυσης επικινδυνότητας και με 

τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. 

 29 Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι η Επιτροπή θέτει κατ’ έτος 

έναν ετήσιο ελεγκτικό στόχο, δηλαδή ένα ποσοστό για τον 

έλεγχο των δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας, μετά από 

πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του συντονιστή, με βάση 

τουλάχιστον τον αριθμό των ελεγκτών κατά την έκδοση της 

απόφασης και τον αριθμό των ελέγχων που διενεργήθηκαν 

κατά το τελευταίο έτος. Στο ως άνω πλαίσιο, καθορίζονται από 

την Επιτροπή συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επιλογή των 

ελεγχόμενων δηλώσεων, όπως κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και 

στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. 

Για λόγους διαφάνειας, τα κριτήρια αυτά καθορίζονται κατ’ 

έτος πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των Δ.Π.Κ.. 

Τίθεται, τέλος, για πρώτη φορά κατώτατο όριο (πλαφόν) στον 

ετήσιο ελεγκτικό στόχο, ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται 

του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) των υποβαλλόμενων 

δηλώσεων. Για λόγους ομαλής μετάβασης στα νέα δεδομένα, 

το ποσοστό αυτό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) για το πρώτο 

έτος εφαρμογής και για το δεύτερο σε έξι τοις εκατό (6%). 

56



 

 30 Τίθενται οι ρυθμίσεις για τη διαδικασία του ελέγχου από τους 

ελεγκτές και τη μη δέσμευση αυτών από περιορισμούς που 

αφορούν το τραπεζικό, χρηματιστηριακό, και επαγγελματικό 

απόρρητο, καθόσον ως προς το φορολογικό απόρρητο 

εφαρμόζονται το άρθρο 17 του ν. 4987/2022 και η υπό στοιχεία 

ΠΟΛ1154/31.7.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητική της Α.Α.Δ.Ε., ενώ εξακολουθεί 

να προβλέπεται η απευθείας επιγραμμική (online) πρόσβαση 

των ελεγκτικών οργάνων στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα 

και τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες και στα στοιχεία φορολογικών ελέγχων που 

τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., σε στοιχεία της φορολογικής 

διοίκησης, καθώς και σε πάσης φύσεως αρχεία δημόσιας 

αρχής, υπηρεσίας ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται 

δεδομένα που κατά τα ανωτέρω αποτελούν περιουσιακά 

στοιχεία, όπως του Κτηματολογίου, του Γ.Ε.ΜΗ. και του 

συστήματος «Τειρεσίας».  

 31 Προβλέπονται επιπρόσθετες ελεγκτικές δυνατότητες για την 

Επιτροπή Ελέγχου και τα ειδικά όργανα, που συνίστανται ιδίως 

στην παροχή ομαδοποιημένων πληροφοριών από τους 

υπόχρεους για κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων 

φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, τις κρατικές χρηματοδοτήσεις τους, τις ιδιωτικές 

και τις παντός είδους εισφορές ή προσφορές, καθώς και στην 

υποβοήθηση του έργου τους από ορκωτούς ελεγκτές και 

πραγματογνώμονες. Προβλέπονται, περαιτέρω, οι ενέργειες 

του οργάνου που διενήργησε τον έλεγχο μετά το πέρας του και 

η σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου από αυτό, με την 

επισήμανση ότι η αρχειοθέτηση των δημοσιοποιούμενων 

δηλώσεων δεν καθίσταται οριστική αν δεν παρέλθει ο 

αναγκαίος χρόνος της δημοσιοποίησης. Συγκεκριμένα, με το 

πέρας κάθε ελέγχου, το όργανο που διενήργησε τον έλεγχο 

αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να 

διαβιβαστεί με αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο πόρισμά 

του στον αρμόδιο Εισαγγελέα, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται 

βάσιμα και επαρκή και ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή 

Ελέγχου για το αποτέλεσμα του ελέγχου. Τέλος, ρυθμίζεται η 

δυνατότητα ανάσυρσης υπόθεσης που έχει αρχειοθετηθεί και 

μέχρι τη συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής του 

κακουργήματος της παρ. 2 του άρθρου 39. 

 32 Τίθενται οι προϋποθέσεις ανάρτησης των Δ.Π.Κ. 

συγκεκριμένων κατηγοριών υπόχρεων και προβλέπεται για 

πρώτη φορά ο διαχωρισμός των σχετικών καταλόγων σε 
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αρχικές και ετήσιες δηλώσεις, καθώς επίσης και η εξαίρεση από 

τη δημοσιοποίηση των στοιχείων υπόχρεων που δεν βρίσκονται 

εν ζωή.  

 33 Προβλέπονται οι κυρώσεις στις περιπτώσεις της μη υποβολής 

ή της υποβολής ανακριβούς δήλωσης που τυποποιείται στο 

άρθρο 39. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δήμευση των 

περιουσιακών στοιχείων και η επιβολή χρηματικής ποινής 

μέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κριθεί 

ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήμευση 

ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υποκειμένων σε 

δήμευση.  

 34 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της 

παράλειψης ηλεκτρονικής καταχώρισης της κατάστασης των 

υπόχρεων προσώπων από όποιον είναι υπεύθυνος προς τούτο. 

 35 Προβλέπεται για πρώτη φορά η ποινική αντιμετώπιση του 

αδικήματος της μη τήρησης της υποχρέωσης των φυσικών 

προσώπων που εκπροσωπούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

περί διαβίβασης των αναγκαίων δεδομένων στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή, στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις 

περιουσιακής κατάστασης. 

 36 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της 

παράβασης του καθήκοντος εχεμύθειας εκ μέρους των 

ελεγκτικών οργάνων. 

 37 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση της παρεμπόδισης του 

ελεγκτικού έργου και της άρνησης παροχής στοιχείων στην 

Επιτροπή Ελέγχου ή τα οριζόμενα από αυτήν ελεγκτικά όργανα.  

 38 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της 

παραβίασης των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 32 περί 

δημοσιοποίησης των δηλώσεων, η οποία (παραβίαση) 

συνίσταται στη δημοσιοποίηση εξαιρούμενων στοιχείων ή στη 

μη δημοσίευση ολόκληρου του περιεχομένου της δήλωσης. 

 39 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της μη 

υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, 

τόσο σε επίπεδο πλημμελήματος, όσο και σε επίπεδο 

κακουργήματος όταν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης 

περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000) ευρώ. Επίσης, τιμωρείται και η σύμπραξη τρίτου στην 

υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη 

δήλωσης περιουσιακών στοιχείων. 

 40 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της 

παραβίασης της υποχρέωσης των υπαλλήλων των νομικών 

προσώπων του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) να 

ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή Ελέγχου, όταν γνωρίζουν 
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ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, 

επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να 

διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων των 

ελεγχόμενων. 

 41 Τίθενται οι ποινικές δικονομικές διατάξεις αναφορικά με την 

αρμοδιότητα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή του 

εισαγγελέα εφετών, κατά περίπτωση, στις περιπτώσεις των 

ποινικών αδικημάτων των άρθρων 34 περί παράλειψης 

ηλεκτρονικής καταχώρισης, 38 περί παραβίασης των όρων της 

δημοσιοποίησης, 39 περί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς 

δήλωσης με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης προέλευσης 

περιουσιακού στοιχείου και 40 περί παραβίασης υποχρέωσης 

γνωστοποίησης. 

 42 Προβλέπονται οι διατάξεις για τη δέσμευση και την 

απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, όταν 

υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν 

περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να δημευτούν.  

 43 Στην περίπτωση περιουσιακού αποκτήματος, του οποίου η 

προέλευση δεν δικαιολογείται, προβλέπεται ο καταλογισμός 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο χρηματικού ποσού μέχρι της αξίας 

του ως άνω αποκτήματος. Στο πλαίσιο της ανωτέρω 

καταλογιστικής αρμοδιότητας του Γενικού Επιτρόπου της 

Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, παρέχεται σ’ αυτόν για 

πρώτη φορά η δυνατότητα να θέτει σε κατεπείγουσα κρίση των 

οργάνων του άρθρου 27 ζητήματα προς διενέργεια ελέγχου των 

Δ.Π.Κ. υπόχρεων ή κατηγοριών υπόχρεων, προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν υφίσταται αδικαιολόγητο περιουσιακό όφελος. 

Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να ανατίθεται και σε ειδικό κλιμάκιο 

από δικαστικούς υπαλλήλους της Γενικής Επιτροπείας στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 44 Τίθενται οι μεταβατικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. 

Σημειώνονται, ιδίως, ότι:  

α) μέχρι την έκδοση νέου ή την τροποποίηση του Ειδικού 

Κανονισμού της ειδικής υπηρεσίας της παρ. 9 του άρθρου 25 

του παρόντος κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 30Γ 

του Κανονισμού της Βουλής εξακολουθεί να ισχύει ο Ειδικός 

Κανονισμός που προσαρτήθηκε στον Κανονισμό της Βουλής ως 

Παράρτημα τρία (3) με την από 28.6.2016 απόφαση της 

Ολομέλειας της Βουλής (Α’ 122), 

β) ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του 

άρθρου 25 και της ειδικής υπηρεσίας της παρ. 9 του ίδιου 

άρθρου που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του 
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άρθρου 30Γ του Κανονισμού της Βουλής, για τη ρύθμιση 

θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία τους, εξακολουθούν να 

ισχύουν μέχρι την έκδοση νέων σύμφωνα με την περ. α’ της 

παρ. 3 του άρθρου 45.  

 45 Προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του σχεδίου νόμου.  

 46 Τίθενται οι καταργούμενες διατάξεις και ειδικότερα, 

προβλέπεται η κατάργηση του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), πλην του 

άρθρου 8 περί απαγόρευσης συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα 

στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα και σε εταιρείες με έδρα 

μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς και των άρθρων 9, 10, 11 και 12 στο 

μέτρο που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 8. 

 47 Τίθεται για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής 

σύγκρουσης κανόνων δικαίου τελική διάταξη σύμφωνα με την 

οποία ζητήματα που ρυθμίζουν ο Κανονισμός της Βουλής και ο 

Ειδικός Κανονισμός που προσαρτήθηκε σε αυτόν ως 

Παράρτημα τρία (3) με την από 28.6.2016 απόφαση της 

Ολομέλειας της Βουλής (Α΄122) δεν θίγονται από τις διατάξεις 

του παρόντος. 

 48 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιούνται τα προσόντα 

επιλογής των υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου 

Εισαγγελέα. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι επιλέξιμος για 

Ευρωπαίος Εισαγγελέας μπορεί να είναι μόνο εισαγγελικός 

λειτουργός με τον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών και έως 

του Εισαγγελέα Εφετών, λόγω της κατά τεκμήριο εμπειρίας που 

διαθέτουν στον χειρισμό ανάλογων υποθέσεων οικονομικού 

εγκλήματος Επιπλέον, μειώνεται ο χρόνος υπηρεσίας που 

πρέπει να απομένει στον ευρωπαίο εισαγγελέα από τον χρόνο 

αναλήψεως των καθηκόντων του και μέχρι την αποχώρησή του, 

σε έξι (6) έτη, δηλαδή για όλη τη διάρκεια της θητείας του.  

Τέλος, ορίζεται ότι η διαδικασία ορισμού των τριών υποψηφίων 

πρέπει να ξεκινά δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από τη λήξη της 

θητείας του απερχομένου Έλληνα ευρωπαίου εισαγγελέα,  

ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της 

επιλογής μεταξύ των τριών υποψηφίων από το Ανώτατο 

Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. 

 49 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 16 του 

ν. 4786/2021 (Α’ 43) σε σχέση με τον ορισμό του ανακριτή που 

επιλαμβάνεται των υποθέσεων αρμοδιότητας του Ευρωπαίου 

Εντεταλμένου Εισαγγελέα και τον προσδιορισμό  των 

αρμοδιοτήτων  του. Προς τον σκοπό αυτό απαλείφεται η 

πρόβλεψη για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης από τον αρμόδιο 

ανακριτή Αθηνών, καθώς η λειτουργική αρμοδιότητα του 
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ανακριτή κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιορίζει τη 

δυνατότητα του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα να 

ενεργεί αυτός όλες τις ανακριτικές πράξεις, αυτοπροσώπως ή 

μέσω εθνικών ανακριτικών υπαλλήλων, όπως προβλέπεται 

ρητά από την παρ. 4 του άρθρου 28 του Κανονισμού ΕΕ 

2017/1939.  

Με την προσθήκη του άρθρου 16Α στον ν. 4786/2021 

προσδιορίζεται η λειτουργική αρμοδιότητα των Ευρωπαίων 

Εντεταλμένων Εισαγγελέων, και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι 

ασκούν επί κακουργημάτων και πλημμελημάτων της 

αρμοδιότητάς τους το ίδιο εύρος ανακριτικών αρμοδιοτήτων 

που έχει ο ανακριτής κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός ΕΕ 2017/1939 δεν περιέχει 

ρυθμίσεις ως προς τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, αλλά 

παραπέμπει γι' αυτά στις διατάξεις του εθνικού δικαίου. Η 

λήψη μέτρων δικονομικού καταναγκασμού (όπως προσωρινή 

κράτηση και περιοριστικοί όροι) και η λήψη απολογίας του 

κατηγορουμένου, παραμένουν στην αρμοδιότητα του 

ανακριτή, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο υψηλός βαθμός 

θωράκισης των δικονομικών εγγυήσεων, με την παρεμβολή του 

δικαστικού αυτού οργάνου.  

 Ο ρόλος του Συμβουλίου και τα δικαιώματα του 

κατηγορουμένου ως προς τα μέτρα  δικονομικού 

καταναγκασμού διατηρούνται ως έχουν κατά τον Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας.  

Η περαίωση της προδικασίας και η παραπομπή του 

κατηγορουμένου σε δίκη αποφασίζεται από το Μόνιμο Τμήμα, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 και τα άρθρα 36 και 40 

του Κανονισμού ΕΕ 2017/1939. Καθίστανται έτσι ασύμβατες με 

την παρ. 1 του άρθρου 36 του Κανονισμού  2017/1939, οι 

ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν. 4786/2021, της περ. δ΄ του 

άρθρου 307 και του άρθρου 308 του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας. Για την άρση της ασυμβατότητας αυτής αφαιρείται 

από το Δικαστικό Συμβούλιο η αρμοδιότητα να κηρύσσει την 

περάτωση της προδικασίας και την παραπομπή του 

κατηγορουμένου σε δίκη. Οι λοιπές αρμοδιότητες του 

Δικαστικού Συμβουλίου διατηρούνται επί ζητημάτων της 

προδικασίας. 

 50 Με την προσθήκη του άρθρου 16Β στον ν. 4786/2021 (Α΄43) 

ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης της ποινικής δίωξης από τους 

Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, στα μεν 

κακουργήματα και συναφή πλημμελήματα με παραγγελία προς 

τον ανακριτή για λήψη απολογίας, στα δε πλημμελήματα που 
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διώκονται αυτοτελώς, με έκδοση κλητηρίου θεσπίσματος. Κατ' 

αντιστοιχία προς το άρθρο 43 ΚΠΔ, ορίζεται ότι η ποινική δίωξη 

ασκείται είτε με την υποβολή κατηγορητηρίου στον ανακριτή 

μαζί με παραγγελία για λήψη απολογίας ή με αίτηση για 

έκδοση εντάλματος, είτε με επίδοση αυτού προς τον 

κατηγορούμενο, επίσης με κλήση προς απολογία. Κατ’ 

εξαίρεση, προβλέπεται η δυνατότητα του ανακριτή, με τη 

σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου Ευρωπαίου Εισαγγελέα και 

μόνο, να ασκήσει την αρμοδιότητα της παρ. 2 του άρθρου 248 

ΚΠΔ, δηλαδή να επαναλάβει ανακριτικές πράξεις που έχουν 

ήδη διενεργηθεί από τον Εισαγγελέα, ή να διενεργήσει νέες, εξ 

ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήματος του κατηγορουμένου. 

Επιπλέον, με την αξιολογούμενη ρύθμιση ρυθμίζονται 

διαδικαστικές λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο λήψης της 

απολογίας και των αποφάσεων ως προς τα μέτρα δικονομικού 

καταναγκασμού, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται σε 

περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ανακριτή και ευρωπαίου 

εντεταλμένου εισαγγελέα. Η διαδικασία διατηρείται όσο το 

δυνατόν πιο κοντά στα ισχύοντα κατά τον Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας, αφενός για λόγους διευκόλυνσης όλων των 

εμπλεκομένων μερών και αφετέρου για λόγους ισονομίας, 

προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ίδιες διαδικαστικές  

εγγυήσεις  (όπως ενημέρωσης,  ακρόασης και προσφυγής) 

στους πολίτες που κατηγορούνται για αδικήματα κατά των 

οικονομικών  συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση 

με όσους κατηγορούνται για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. 

 51 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται ο τρόπος 

περάτωσης των ερευνών και εισαγωγής σε δίκη των υποθέσεων 

αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 και τα άρθρα 36 και 40 

του Κανονισμού ΕΕ 2017/1939. Προβλέπεται ότι η εισαγωγή σε 

δίκη γίνεται με κλητήριο θέσπισμα του Ευρωπαίου 

Εντεταλμένου Εισαγγελέα. Στα μεν πλημμελήματα 

προβλέπεται προσφυγή κατά της απ’ ευθείας κλήσεως, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 322 ΚΠΔ, στα δε 

κακουργήματα προβλέπεται η εφαρμογή της διαδικασίας του 

άρθρου 309 του ΚΠΔ. 

 52 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζεται η εξουσία των 

Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων να διατάσσουν τη 

διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων με αναφορά στην 

ρύθμιση των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 36 ΚΠΔ που αφορά στους 

Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος. 
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 53 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται διάταξη με την οποία 

εξισώνονται οι εκθέσεις του προσωπικού της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας που συνεπικουρούν τους Ευρωπαίους 

Εντεταλμένους Εισαγγελείς με τις εκθέσεις των εθνικών 

ελεγκτικών αρχών, λόγω του γεγονότος ότι το προσωπικό της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν φέρει την ιδιότητα του 

ανακριτικού υπαλλήλου. 

 54 Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η εναρμόνιση του 

άρθρου 19 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43) με την παρ. 2 του άρθρου 

42 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1939, το οποίο απαιτεί δικαστικό 

σχηματισμό που μπορεί να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα 

προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση 

της σύγκρουσης αρμοδιότητας των εθνικών εισαγγελικών 

αρχών και του Ευρωπαίου εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, ως 

αρμόδια Αρχή ορίζεται ο Άρειος Πάγος (που συνέρχεται σε 

συμβούλιο). Η εν λόγω αλλαγή επέρχεται καθότι ο εισαγγελέας 

του Αρείου Πάγου δεν αποτελεί δικαστικό σχηματισμό και 

ενδεχομένως να μην πληρούσε τα κριτήρια του άρθρου 267 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ακρόασης του υπόπτου ή 

κατηγορουμένου στη διαδικασία αυτή, εφόσον δεν 

παραβλάπτεται η μυστικότητα των ερευνών. 

 55 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επαναλαμβάνεται ρητά η 

σαφής πρόβλεψη του Κανονισμού περί της εφαρμογής των 

εθνικών κανόνων σε περίπτωση με ρύθμισης κάποιου θέματος 

από τον Κανονισμό 2017/1939. 

 56 Προβλέπεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου. 

 

ENOTHTA Δ:  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           
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Εξοικονόμηση 
χρόνου 

          

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 x         

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
x          

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών x          

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών x         

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Μέρος Α’: α) Αποκαθίσταται νομοθετικά το υφιστάμενο διάσπαρτο, αποσπασματικό και εν τέλει δυσνόητο 

νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.  

β) Απαλλάσσονται οι υπόχρεοι από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της 

δήλωσης (όπως βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), 

δεδομένου ότι όλα τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης αποτυπώνονται αυτόματα στη δήλωση, μέσω των 

οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει για την υποβολή 

της. 

γ) Αυξάνεται ο αριθμός των κατ’ έτος ελεγχόμενων δηλώσεων, μέσω της εισαγωγής ετήσιου ελεγκτικού στόχου 

από την Επιτροπή Ελέγχου, με τη μορφή ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων δηλώσεων. 

δ) Αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου, μέσω της αποκλειστικής αρμοδιότητας πλέον ενός μόνο 

οργάνου και συγκεκριμένα της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25.  

Μέρος Β’: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του 

γραφείου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. 

   

 
19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ  
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 
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ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υποδομή / 

εξοπλισμός 
          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Βλ. Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 
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Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Μέρος Α’: Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν ενέχει κάποιον συγκεκριμένο κίνδυνο, καθόσον, όχι μόνο δεν 

επιβαρύνει τους υπόχρεους με πρόσθετες υποχρεώσεις ή δυσκολίες στον τρόπο υποβολής, αλλά αντιθέτως, 

εκμηδενίζει τα σημεία που αποτελούσαν αντικείμενο παραπόνων από πλευράς των υπόχρεων. Περαιτέρω, 

διευκολύνει το έργο και των ελεγκτών, οι οποίοι πλέον λειτουργούν εντός ενός σαφούς πλαισίου, χωρίς 

πολυδιάσπαση οδηγιών και κατευθύνσεων και με συγκεκριμένους στόχους ως προς το ελεγκτικό αποτέλεσμα. 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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ΕNOTHTA E:  Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

  
 
      
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 
 
 
 
 
 

  
 
      
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

- Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
- Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 

  
 
      

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 
Ενενήντα τρεις (93) 

 
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

Δέκα οκτώ (18) 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 

Εβδομήντα πέντε (75) 
Ειδικώς, ως προς τα Κεφάλαια Β’ 
και Γ’: 
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(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Τα περισσότερα σχόλια 
περιέγραφαν φόβους ή δυνητικούς 
κινδύνους για την ηλεκτρονική 
καταχώριση των υπόχρεων και την 
ευθύνη των αρμοδίων υπαλλήλων, 
χωρίς να προτείνεται με αυτά 
κάποια παρατήρηση προς 
συμπλήρωση ή βελτίωση των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων.  
 
Πολλά σχόλια αφορούσαν τις 
κατηγορίες υπόχρεων και 
περιείχαν προτάσεις ένταξης και 
άλλων προσώπων στις κατηγορίες 
αυτές. Παρά το ενδιαφέρον 
ορισμένων εξ αυτών, εντούτοις ο 
αποσπασματικός τους χαρακτήρας 
και η μη ολόπλευρη οπτική τους ως 
προς τα προκύπτοντα θετικά ή 
αρνητικά αποτελέσματα δεν 
επέτρεψε την υιοθέτησή τους. 
 
Αρκετά σχόλια αφορούσαν 
βουλητική θεώρηση των 
ρυθμίσεων, όπως π.χ. η αντίθεση 
αυτών προς την αυτοτελή 
υποχρέωση των συζύγων/εν 
διαστάσει συζύγων/μερών 
συμφώνου συμβίωσης προς 
υποβολή Δ.Π.Κ., χωρίς περαιτέρω 
ουσιαστικό περιεχόμενο. 
 
Μια άλλη κατηγορία σχολίων 
αφορούσε αποσαφήνιση 
κατηγοριών υπόχρεων, όπως π.χ. 
τα μέλη επιτροπών των δήμων, 
παραβλέποντας, όμως, ότι μια 
προσεκτικότερη ανάγνωση του 
προτεινόμενου σχεδίου αίρει τις 
αρχικές ασάφειες. 
 
Επίσης, τέθηκαν αρκετά σχόλια στο 
σύνολο του προτεινόμενου 
σχεδίου ως σύγκριση προς τις 
υφιστάμενες ρυθμίσεις και με 
πρόταση απλώς της διατήρησής 
τους, χωρίς επί της ουσίας να 
εστιάζουν στα υπαρκτά 
προβλήματα που προκλήθηκαν 
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από την εφαρμογή αυτών των 
ρυθμίσεων και στους τρόπους 
επίλυσής τους.  
 
Λιγότερα σχόλια αφορούσαν 
προτάσεις επί ζητημάτων που ήδη 
ρυθμίζονται με το προτεινόμενο 
σχέδιο νόμου. 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 
 

 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 

 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ: 
 
 

Επισπεύδων φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

«Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων» 

Το Σ/Ν με τίτλο: «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών 
συμφερόντων» ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ την Δευτέρα 30.01.2023  και ώρα 23.30   

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Δευτέρα 13.02.2023  και ώρα 16.00 

Δικτυακός τόπος Ανάρτησης :   www.opengov.gr 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: κα. Γαβριέλα Σαρρή και κα. Μαρία Νούλα 

 

Συνεργασία με άλλα Yπουργεία / Yπηρεσίες: - 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς/Ανεξάρτητες Αρχές : - 

Διεθνής Διαβούλευση: - 

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ: 

Σχόλια που αναρτήθηκαν :93 

Σχόλια που δεν αναρτήθηκαν:  ( - ) 
Αιτιολόγηση :((-) 
 
ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΘΡΩΝ: 48 
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 93 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Άρθρο 1 Σκοπός (0)Σχόλια 
 
Άρθρο 2 Αντικείμενο (0)Σχόλια 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Άρθρο 3 Υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. (12)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 12:09 Για την ασφάλεια δικαίου και την εφαρμογή των επιταγών του νέου 
νομοθετικού πλαισίου προτείνω να υπάρχει σαφής πρόβλεψη της υποχρέωσης ενημέρωσης του 

υπόχρεου σε ΔΠΚ προσώπου προς τα πρόσωπα αυτά (σύζυγο, εν διαστάσει σύζυγο ή του 

προσώπου που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης). Ιδίως για την περίπτωση των συζύγων εν 

διαστάσει, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τα πρόσωπα έχουν ξεχωριστή κατοικία, είναι απαραίτητο 
να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης και μάλιστα με την υποχρέωση απόδειξης και σε περίπτωση 
παράλειψης υποχρέωσης ενδεχομένως να πρέπει να επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο στον 
υπόχρεο. 
13 Φεβρουαρίου 2023, 12:33 Να διευκρινιστεί πότε λήγει η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. των 

αναπληρωματικών μελών των συλλογικών οργάνων. Ένα χρόνο μετά την τελευταία αναπλήρωση ή 

ένα χρόνο μετά με τη λήξη της θητείας του συλλογικού οργάνου; 
13 Φεβρουαρίου 2023, 12:22 Η αυτοτελής υποχρέωση σε Δ.Π.Κ. των συζύγων πέραν του τεράστιου 

διοικητικού βάρους για τους συντάκτες των καταστάσεων των υπόχρεων, τις δυσκολίες ανεύρεσης 
των προσωπικών στοιχείων Α.Φ.Μ. κλπ των συζύγων, την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δεν 

συνεισφέρει σε τίποτα στον έλεγχο εκ μέρους των οργάνων ελέγχου, σε σχέση με το ισχύον 

σύστημα του ν. 3213/2003. 

13 Φεβρουαρίου 2023, 10:47 Η πρόβλεψη περί αυτοτελούς υποχρέωσης υποβολής Δ.Π.Κ από 
τους/τις συζύγους, εν διαστάσει συζύγους και των προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης, δημιουργεί εύλογες απορίες κυρίως ως προς: α) τον τρόπο με τον οποίο οι δηλώσεις 
αυτές θα σχετίζονται με τις δηλώσεις των «κυρίως» υπόχρεων και β) το αν και αυτές οι δηλώσεις 
θα υπόκεινται σε δημοσιοποίηση (στις περιπτώσεις που προβλέπεται δημοσιοποίηση των 

δηλώσεων). Για να καταστεί πιο σαφές προτείνεται: α) να συμπληρωθεί στο άρθρο 32 ότι οι 

δηλώσεις των υπόχρεων των άρθρων 4 κ.ο.κ καθώς και των συζύγων τους κ.ο.κ αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της Επιτροπής Ελέγχου και β) να προβλέπεται ρητά η συσχέτιση των δηλώσεων των 
«κυρίως» υπόχρεων και των συζύγων τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται επί της ουσίας η 

διαφάνεια και η πλήρης αποτύπωση της περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων. 

13 Φεβρουαρίου 2023, 10:22 Παρά τα όσα αναφέρονται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, οι 

κατηγορίες υπόχρεων ούτε απλοποιούνται ούτε κωδικοποιούνται αλλά απλά «ανακατανέμονται», 

αλλάζουν τα ονόματα των υπουργείων/φορέων/υπηρεσιών κ.ο.κ. (ούτως ώστε να 
επικαιροποιηθούν). Δημιουργούνται δε, απορίες σχετικά με το αν οι νέες κατηγορίες/ονομασίες 

καλύπτουν πλήρως τις κατηγορίες των υπόχρεων που προέβλεπε ο ν. 3213/2003. Ενδεικτικά 
αναφέρεται πως: α) ο ν. 3213/2003 αναφερόταν σε «δημόσιες επιχειρήσεις» ενώ στο προτεινόμενο 

νομοσχέδιο αναφέρεται «ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
4972/2022 (Α΄ 181)». Ωστόσο: i) ο ν. 3429/2005 εξακολουθεί να ισχύει (ιδίως το κεφάλαιο Α που 

αφορούσε τις λοιπές εκτός των α.ε. δημόσιες επιχειρήσεις) και ii) δεν αποκλείεται να υπάρχουν (ή 

να δημιουργηθούν στο μέλλον) δημόσιες επιχειρήσεις που δεν θα έχουν την μορφή της α.ε. β) ο ν. 
3213/2003 ανέφερε «Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι διευθυντές 
της Τράπεζας της Ελλάδος» ενώ στο προτεινόμενο νομοσχέδιο αναφέρεται «Tον Διοικητή, τους 

υποδιοικητές, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της», γ) ο ν. 3213/2003 ανέφερε «Οι 
προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε οργανωτικού 
επιπέδου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ενώ στο προτεινόμενο νομοσχέδιο αναφέρεται 
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«καθώς και τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων δόμησης 
οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) του άρθρου 
97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87)», δ) ο ν. 3213/2003 ανέφερε: «Τα μέλη όλων των Σωμάτων 
Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου, οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων οποιασδήποτε 

Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, το προσωπικό της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματος, καθώς και οι υπάλληλοι των μονάδων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά 
καθήκοντα» ενώ στο προτεινόμενο νομοσχέδιο αναφέρεται «τους τελικούς υπογράφοντες ή τους 
έχοντες την αρμοδιότητα ελέγχου, όπως ορίζεται από τις οργανωτικές διατάξεις ή τις διατάξεις 

λειτουργίας κάθε φορέα, στα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου, τις οργανικές 

μονάδες οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων 

του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ν.π.δ.δ., καθώς και στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματος, καθώς και τους υπαλλήλους των μονάδων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά 
καθήκοντα». Τέλος, στο πλαίσιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου δεν ανευρέθηκε κάποια ρύθμιση 
σχετικά με τα αναφερόμενα στην λζ’ του ν. 3213/2003 υπόχρεα πρόσωπα («Οι Πρόεδροι, 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές των αναφερόμενων 

στις περιπτώσεις ε` και στ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Ά) όπως αυτές 

ισχύουν νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι φορείς 
ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων»). 

Σημειώνεται πως παρ’ ότι ο ν. 2190/1994 καταργήθηκε εν μέρει με το ν. 4765/2021, το άρθρο 2 του 
τελευταίου αυτού νόμου αναφέρεται επίσης στην «Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), η 

Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων». 

13 Φεβρουαρίου 2023, 09:02 Περί της παραγράφου 4:Υπάλληλος μη υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ, 

ορίζεται αναπληρωματικό μέλος επιτροπής και καλείται να συμμετέχει λόγω αναπλήρωσης σε 
συνεδρίαση συλλογικού οργάνου, μετά την παρέλευση τριμήνου από τον αρχικό ορισμό του. Μέχρι 

να παρέλθει το τρίμηνο από τον αρχικό του ορισμό, δεν έχει υποχρέωση υποβολής αρχικής ΔΠΚ, 
λόγω της μη συμμετοχής του, εξαιτίας αναπλήρωσης, σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων. Μόλις 
καταστεί υπόχρεος υποβολής αρχικής ΔΠΚ λόγω συμμετοχής με αναπλήρωση σε συνεδριάσεις 

συλλογικών οργάνων, έχει παρέλθει το τρίμηνο από τον αρχικό ορισμό του και είναι εκπρόθεσμος 

ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσής του. Ποια η μέριμνα του νομοθέτη για την 

περίπτωσή του; 
11 Φεβρουαρίου 2023, 23:28 Η συμπερίληψη στους υπόχρεους για δήλωση της περιουσιακής τους 

κατάστασης και των συζύγων των προβλεπόμενων ως υπόχρεων λόγω απόκτησης της σχετικής 

ιδιότητας (καθώς και των εν διαστάσει συζύγων και των προσώπων που έχουν συνάψει με τους 

υπόχρεους σύμφωνο συμβίωσης) δεν φαίνεται να ωφελεί σε κάτι καθώς ήδη οι σύζυγοι κ.λ.π. 

εγκρίνουν τις δηλώσεις των υπόχρεων ενώ ήδη προβλέπεται σε περίπτωση κλήσης τους από τα 
όργανα ελέγχου η υποχρέωσή τους να δηλώσουν τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία. Η 

συσσώρευση τόσο μεγάλου αριθμού δηλώσεων καθώς θα αποστέλλονται και οι δηλώσεις συζύγων 
κ.λ.π. θα δυσχεράνει λόγω φόρτου εργασίας το έργο των οργάνων ελέγχου και θα οδηγήσει 

ενδεχομένως σε αδυναμία ελέγχου. Επίσης, θα καταστεί αποτρεπτικός λόγος για την τοποθέτηση 
των υπαλλήλων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στις περιπτώσεις που αυτή δεν είναι υποχρεωτική. 

10 Φεβρουαρίου 2023, 10:34 Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα η υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες 

από τους συζύγους/ συντρόφους, καθώς αποτελεί μία αχρείαστη επιβάρυνση. Με τον τρόπο αυτό 
η ατομική ευθύνη των υπόχρεων επεκτείνεται χωρίς λόγο στους συντρόφους τους, οι οποίοι 
επιβαρύνονται αποκλειστικά για προσωπικούς λόγους (λόγω της σχέσης τους με τους υπόχρεους) 

και όχι εκ της επαγγελματικής τους ιδιότητας/ ενασχόλησης. Επιπλέον, το μέτρο δεν προσφέρει 
καμία επιπλέον πληροφόρηση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς σήμερα οι μεν τραπεζικές 
καταθέσεις δηλώνονται αυτόματα στο Ε1 του/ της συζύγου (και ταυτόχρονα στη δήλωση πόθεν 
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έσχες του υπόχρεου εφόσον είναι συνδικαιούχος στο λογαριασμό) και τα ακίνητα στη δήλωση 
περιουσιακής κατάστασης/ ΕΝΦΙΑ. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρώ ότι θα πρέπει να απαλειφθεί 
πλήρως η εν λόγω υποχρέωση από το σχέδιο νόμου και η ευθύνη των συζύγων να περιορίζεται στην 
έγκριση/ αποδοχή της δήλωσης πόθεν έσχες του υπόχρεου στην ομώνυμη πλατφόρμα, όπως 

συμβαίνει σήμερα. Η συγκεκριμένη πρόνοια, αν παραμείνει στο κείμενο του σχεδίου νόμου, είναι 
εντελώς αντιπαραγωγική και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διακηρυγμένη στρατηγική 
περιορισμού της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών. 
8 Φεβρουαρίου 2023, 13:36  Αξιότιμοι κύριες/οι, Θεωρώ απαραίτητη την καθολική εφαρμογή του 
πόθεν έσχες. Ήδη οι υποβάλλοντες προέρχονται από πολλές κατηγορίες συμπολιτών μας και δεν 

θα ήταν μεγάλη η επιβάρυνση του συστήματος αν γίνει υποχρεωτική η καθολική εφαρμογή του 

μέτρου. 

Με την καθολική εφαρμογή δεν θα είναι απαραίτητη η εφαρμογή των τεκμηρίων που 
δημιουργούνται πολλές αδικίες εις βάρος φορολογουμένων που για παράδειγμα έχουν ένα μεγάλο 
σπίτι με χρήματα (φορολογημένα ήδη) που απέκτησαν στο παρελθόν και πιθανότατα σήμερα δεν 
έχουν ανάλογα εισοδήματα με το παρελθόν. Επίσης μέσα από διασταυρώσεις μετά από την 
καθολική εφαρμογή του μέτρου θα μπορέσουν τόσο οι φορολογικές αρχές αλλά και η ΑΔΑΕ να 

ανακαλύψουν σε μεγάλο ποσοστό τόσο την απόκρυψη εισοδημάτων όσο και αυτό που ονομάζουμε 

μαύρο χρήμα. Με εκτίμηση ,Ν. Κ. 
1 Φεβρουαρίου 2023, 16:08 ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ. 

Ο ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ο Σ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΩΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ! ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΟΥΤΩΣ 

Ή ΑΛΛΩΣ, ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ (Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ.). 

1 Φεβρουαρίου 2023, 14:07 H υποχρέωση σε ατομική ΔΠΚ συζύγων, κλπ υπόχρεων ατόμων αγγίζει 

τα όρια του απαραδέκτου Η συμπερίληψη προσώπων σε ΔΠΚ επειδή Π.Χ οι σύζυγοί τους 
συμμετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών καταπατά οποιαδήποτε έννοια ατομικής βουλήσεως. 

Ούτως ή άλλως η συναίνεση αυτών των προσώπων υφίσταται τι αλλάζει με την υποχρεωτική 
υποβολή της ΔΠΚ? 
31 Ιανουαρίου 2023, 17:22 Για ποιο λόγο οι σύζυγοι των υπόχρεων ατόμων υποχρεούνται σε 

προσωπική δήλωση πόθεν έσχες; Ούτως ή άλλως τα περιουσιακά τους στοιχεία δηλώνονταν μέσω 

του/της συντρόφου τους και είχαν την δυνατότητα να τα εγκρίνουν ή όχι. Επίσης, ήταν όργανα 

ελέγχου είχαν πρόσβαση στα στοιχεία τους και μπορούσαν να τα ελέγξουν. Προς τι λοιπόν αυτή η 
αλλαγή; Ποιος κερδίζει από όλο αυτό πέρα μόνον από τους λογιστές με τις επιπλέον δηλώσεις που 

θα ετοιμάζουν ετησίως; Συν του ότι, εκτός από την ανάλογη ταλαιπωρία, κάτι τέτοιο αποτελεί και 

καταπάτηση δικαιωμάτων. Υποβάλετε πολίτες στην διαδικασία του να κάνουν πόθεν έσχες επειδή 

οι σύζυγοί τους συμμετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών (ακόμα και επουσιώδεις); Αλήθεια, 

ελέγχει κανείς αυτούς που νομοθετούν; Δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να κάνει παρατηρήσεις 
ή υποδείξεις; Το φαιδρό μάλιστα σε όλο αυτό είναι και η σχετική διαφήμιση του νομοσχεδίου στο 

διαδίκτυο ότι τάχα (!) απλοποιεί και τις διαδικασίες!Αλλά μάλλον άδικα ξοδεύω τον χρόνο 
μου…όπως και τόσες άλλες φορές.. Πότε εισακούστηκε ο πολίτης; Απλά, για άλλη μια φορά 

καταπατούνται τα δικαιώματά μας ενώ συνεχίζουμε να πληρώνουμε αδρά τις επιτροπές της βουλής 
ώστε να νομοθετούν άκριτα ή και εις βάρος μας! 

 

Άρθρο 4 Υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα (0)Σχόλια 
 
Άρθρο 05 Υπόχρεοι γενικοί και ειδικοί γραμματείς Βουλής και Γενικής Κυβέρνησης, υπηρεσιακοί 

γραμματείς και υποστηρικτικό πολιτικό προσωπικό (0)Σχόλια 
 
Άρθρο 6 Υπόχρεοι αποκεντρωμένων διοικήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης  (9)Σχόλια 
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13 Φεβρουαρίου 2023, 12:57 1) Να προστεθούν οι ειδικοί συνεργάτες και οι σύμβουλοι Ο.Τ.Α. κατά 
αναλογία του άρθρου 5 καθώς αυτοί δεν τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό 
όργανο. 2) Να διευκρινιστεί ποιες είναι οι επιτροπές των Δήμων. Συμπεριλαμβάνονται ακόμα και 
αυτές χωρίς οικονομικό αντικείμενο; 

9 Φεβρουαρίου 2023, 16:30 Καλησπέρα και πάλι. Μας διαφεύγει το κυριότερο. Το σχέδιο νόμου 
προκαλεί εκ νέου άνιση μεταχείριση μεταξύ δημοτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Δεν άλλαξε κάτι 
ως προς τους υπόχρεους των υπαλλήλων του Δημοσίου. Διαβάστε λίγο τα άρθρα 7,14,22 και 
34.Αντί να συστηματοποιήσει τον ήδη κατακερματισμένο και γεμάτο ασάφειες νόμο όπως τον 
χαρακτηρίζει στην αιτιολογική του εντείνει τις όποιες ασάφειες. Αντί να θεραπεύσει τα κενά και τις 

αντινομίες εντείνει το φαινόμενο της διαφορετικής αντιμετώπισης παρόμοιων περιπτώσεων. 

Προτείνω οι ίδιες διατάξεις που διέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους να εφαρμοστούν και για τους 

δημοτικούς υπαλλήλους. Ένας νόμος πάνω από όλα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ισότητας 
και της χρηστής διοίκησης και να ρυθμίζει τα όποια θέματα εξίσου. 
9 Φεβρουαρίου 2023, 13:23 βάσει του Ν.3584/2007 άρθρο 37 για τους υπαλλήλους ΟΤΑ αναφέρει 
1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισμό του, την Περιουσιακή 
κατάσταση του ιδίου, του ή της συζύγου και των παιδιών του, εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς 

και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) μηνών από την 

τέλεση γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν την Περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. 
Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων, από τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του 

πρώτου εδαφίου, αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή 
ο υπάλληλος επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα οριζόμενα στο πρώτο 

εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την Περιουσιακή κατάσταση αυτών.              2. Κάθε δύο (2) χρόνια 

η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλουν 

υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης. τι γίνεται 
σε αυτή την περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σχεδόν σε κανέναν Δήμο της χώρας η παραπάνω 

διαδικασία? Γιατί δεν προβλέπεται η δήλωση περιουσιακής κατάστασης στους ΟΤΑ να γίνεται 
κανονικά σε όλους για την 1η φορά και στην συνέχεια να γίνεται ανάλογα τις μεταβολές βάσει του 
Ε9 και των προσωπικών μεταβολών της δήλωσης Ε1? Φυσικά σε όσους αναφέρονται σε ειδικές 

περιπτώσεις πχ επιτροπών κλπ, ισχύει κανονικά. Είναι σημαντική διαδικασία για τον έλεγχο 

γενικότερα των υπαλλήλων ΟΤΑ σε Α και Β βαθμό. 

9 Φεβρουαρίου 2023, 12:04 Όσον αφορά την παρ. γ, του άρθρου 6, η αρχική διάταξη του νόμου 
αναφερόταν στα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών. Διαγράφηκε η λέξη «δημαρχιακών» λόγω 

αντικατάστασης της δημαρχιακής επιτροπής από 1.1.2011 με την Οικονομική Επιτροπή και την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, χωρίς την αναφορά των νέων επιτροπών, με αποτέλεσμα να αλλάξει η 

πρόθεση του νομοθέτη και να θεωρούνται υπόχρεοι τα μέλη όλων των επιτροπών των Δήμων 

ανεξαρτήτως ποσού, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους υπαλλήλους, όπως οικονομική 
επιβάρυνση σε ορισμένους για τη σύνταξη της δήλωσης και άρνηση συμμετοχής σε επιτροπές. 

Παρακαλώ για τη συμπλήρωση της φράσης με τις επιτροπές που αντικατέστησαν τη δημαρχιακή 
επιτροπή, προκειμένου να αρθεί η αδικία εις βάρος των υπαλλήλων των Δήμων και να ισχύει το 

άρθρο 14 για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. 
8 Φεβρουαρίου 2023, 12:14 Παραλείπεται το πιο σημαντικό ίσως κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, 

και ειδικά των Δήμων. Πρέπει να περιληφθεί οπωσδήποτε το σύνολο των υπαλλήλων των 

οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων. Ειδικότερα των λογιστηρίων, των τμημάτων προμηθειών, 
ελέγχου ενταλμάτων και οπωσδήποτε του ταμείου και γενικά όλων των συνυπογραφόντων και 
διαχειριστών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών. Ασκούν ιδιαίτερα κομβικά και ισχυρά 

ελεγκτικά καθήκοντα ως τελικοί υπογράφοντες πληρωμών σε φορείς που διαχειρίζονται το 
μεγαλύτερο κομμάτι του δημόσιου χρήματος και απολαμβάνουν αυτοτέλεια. 
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7 Φεβρουαρίου 2023, 17:51 Γιατί να κάνει δήλωση το απλό μέλος του δημοτικού συμβουλίου; Εδώ 
μιλάμε για απλά μέλη, της αντιπολίτευσης ή όχι, που δεν έχουν καμία εκτελεστική δύναμη. Μέχρι 
το 2014 δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση. Αρκεί την υποχρέωση να έχουν τα κεντρικά στελέχη του 
δήμου (δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, γ. γραμματέας κτλ). 

Εναλλακτικά, ας έχουν υποχρέωση μόνο τα μέλη της οικονομικής επιτροπής. 
1 Φεβρουαρίου 2023, 12:08 Οι γενικοί γραμματείς των δήμων δεν είναι υπόχρεοι? 
1 Φεβρουαρίου 2023, 12:59 Καλημέρα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού νόμου 1η του Ν. 
3213/2003 υπόχρεοι δημοτικοί υπάλληλοι υποβολής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων ήταν τα 
μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής. Η ανωτέρω διάταξη αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του αρ. 172 

του 4389/2016 και αυτές του άρθρου 28 του Ν. 4571/2018 σε » τα μέλη των επιτροπών των 

Δήμων». Το τωρινό σχέδιο Νόμου διαιωνίζει αντί να επιλύσει το πρόβλημα που εντάσσει στην 

κατηγορία των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης των Δημοτικών Υπαλλήλων που 
μετέχουν ως τακτικά μέλη σε επιτροπές ανεξαρτήτως ποσού. Στον αντίποδα στους υπόχρεους 
υπαλλήλους του Δημοσίου εντάσσει μόνο αυτούς που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις και 
δη σε διαγωνισμούς όπου υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ για προμήθειες και των 300.000 
ευρώ για έργα. Θεωρώ ότι πρέπει σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησης να 

μη γίνονται τέτοιες διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων του Δημοσίου και οι διατάξεις που αφορούν 

στους υπόχρεους να τύχουν ίσης μεταχείρισης. Προτείνω να γίνει ανάλογος διαχωρισμός στους 
υπόχρεους δημοτικούς υπαλλήλους που να εντάσσει μόνο αυτούς που είναι μέλη επιτροπών 

διαγωνισμών με τα ποσά όπως αναφέρονται πιο πάνω. 
Δεν πρέπει να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι δύο κατηγοριών και πρέπει επιτέλους να λυθεί ένα 

πρόβλημα που αιωρείται πολλά χρόνια και δημιουργεί αδικίες και ταλαιπωρία για τους δημοτικούς 

υπαλλήλους/. 

1 Φεβρουαρίου 2023, 09:00 Ως υπόχρεη σύνταξης και ηλεκτρονικής καταχώρησης καταλόγου 
ελεγχομένων προσώπων εκ μέρους του Δήμου στον οποίο υπηρετώ, θα ήθελα να παρατηρήσω το 

εξής: Εξαιτίας της αόριστης φράσης που διατυπώνεται στην παράγραφο γ του άρθρου 6 «…τα 
τακτικά μέλη των επιτροπών των δήμων….» αναγκαζόμαστε να συμπεριλαμβάνουμε κάθε φορά 
στους υπόχρεους υποβολής Δ.Π.Κ. το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων των Δήμων διότι συμμετέχουν 

σε επιτροπές παραλαβής προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών, διενέργειας διαγωνισμών, ενστάσεων κλπ, ανεξαρτήτως του ύψους του 

ποσού που αφορά η προμήθεια ή η παροχή υπηρεσιών. Κι ενώ στο άρθρο 14 περιγράφονται τα 
χρηματικά όρια των διαγωνισμών από τα οποία απορρέει η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ., στην 

περίπτωση των υπαλλήλων των Δήμων κατισχύει η διατύπωση της παραγράφου γ του άρθρου 6 ως 

ειδικότερη όπως ενημερωθήκαμε από την αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες. Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί νομοθετικά η γραμματική 

διατύπωση της εν λόγω διάταξης καθώς γνωρίζουμε ότι οι αρχικώς αναφερόμενες στο νόμο 
επιτροπές των δήμων ήταν η δημαρχιακή επιτροπή και πλέον η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή 

ποιότητας ζωής στις οποίες μέλη είναι οι αιρετοί των Δήμων και όχι οι υπάλληλοι.Οι υπάλληλοι των 
Δήμων που συμμετέχουν σε επιτροπές θεωρώ ότι θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 14 όπως ισχύει για όλους τους υπαλλήλους. Παρακαλώ λοιπόν για την 
ακριβή αναφορά των επιτροπών των Δήμων, τα μέλη των οποίων έχουν υποχρέωση υποβολής 

Δ.Π.Κ. 

 
Άρθρο 7 Υπόχρεοι λοιπού δημόσιου τομέα (8)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 12:35 Να διευκρινιστεί αν οι αναπληρωτές πορϊστάμενοι είναι υπόχρεοι σε 

Δ.Π.Κ. και με ποια ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης, του ορισμού τους ή την πρώτη 
αναπλήρωση και για πόσο καιρό; 
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9 Φεβρουαρίου 2023, 11:49 Στο παρόν άρθρο (παρ. δ) συλλήβδην υποχρεώνεται σε υποβολή 
Δ.Π.Κ. όλο το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) 
και των εποπτευόμενων από αυτό ν.π.δ.δ., σε αντίθεση με άλλα Υπουργεία όπου δεν υπάρχει 
υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ για αντίστοιχο προσωπικό. Ως εκ τούτου το πολιτικό προσωπικό του 

ΥΝΑΝΠ δεν τυγχάνει ίσης μεταχείρισης και στα πλαίσια της ισονομίας θα πρέπει να εξαιρεθεί από 
την υποβολή Δ.Π.Κ. 
8 Φεβρουαρίου 2023, 10:06 Διαφωνώ με το σχόλιο του κου. Κ, διότι θεωρεί αυθαίρετα ότι ένα 
πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που διορίζεται στη διοίκηση νομικών προσώπων του δημόσιου ή 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άρα ασκεί εκ των πραγμάτων εξουσία επί αποφάσεων συχνά 

υψηλού τιμήματος, δεν μπορεί να επιδίδεται σε αθέμιτη επιρροή (undue influence) ή εμπορία 

επιρροής (trading in influence) μόνο εκ του γεγονότος ότι απασχολείται αμισθί. Η συναλλαγή «κάτω 

από το τραπέζι» δεν χρειάζεται νόμιμη και επίσημη αμοιβή απαραίτητα. Κατά τη γνώμη μου πολύ 
σωστά υπάρχει η περίπτωση αυτή. 
4 Φεβρουαρίου 2023, 09:57  Εξαιρετικά εύστοχη και ωφέλιμη για την Εθνική Οικονομία και την 
εξωστρέφεια της Ελλάδος η πρόταση του κ. Κ,. 
3 Φεβρουαρίου 2023, 15:16 Πράγματι, η παρατήρηση σχετικά με τα πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, 

που αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις χωρίς να αμείβονται για τις υπηρεσίες τους, είναι εξαιρετικά 

εύστοχη και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Τα 
πρόσωπα που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία αποδέχονται τις θέσεις αυτές με αποκλειστικό 

σκοπό την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος από 
την ανάληψη των εν λόγω καθηκόντων. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ αποτελεί 

επαχθές μέτρο σε βάρος τους (χρονοβόρο και κοστοβόρο, όπως σωστά επισημαίνεται), το οποίο 

καλό θα ήταν να επαναξιολογηθεί. 

3 Φεβρουαρίου 2023, 14:14 Συμφωνώ με το σχόλιο που έγινε από τον κ. Κ 
3 Φεβρουαρίου 2023, 12:03 Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα εγνωσμένου κύρους (πχ. 

επιστήμονες, επιχειρηματίες, διαπρεπείς Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαποί φιλέλληνες, κλπ.) 
εκλέγονται ή διορίζονται στη διοίκηση νομικών προσώπων του δημόσιου ή του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, χωρίς καμία οικονομική ανταμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα. Πολλές δε φορές αυτό 

τους ζητείται για την εμπέδωση του κύρους του δημοσίου νομικού προσώπου. Αυτά τα πρόσωπα 

με την προτεινόμενη, αλλά και την ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 7, είναι υπόχρεα σε υποβολή 

δήλωσης. Δηλαδή, χωρίς να λαμβάνουν οικονομική ή άλλη ανταμοιβή, επιβαρύνονται με μία 
σημαντική υποχρέωση, η οποία είναι χρονοβόρα και συνεπάγεται κόστος (πχ. η αμοιβή του λογιστή 

που θα την συντάξει). Αυτό φαίνεται παράλογο και ίσως να λειτουργεί και ως αντικίνητρο. 

Ενδεχομένως η νομοπαρασκευαστική επιτροπή να σκεφτεί να εισάγει εξαίρεση σε αυτές τις 

περιπτώσεις. 

 1 Φεβρουαρίου 2023, 20:26 Να περιληφθεί το προσωπικό του Υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης 
και Tροφίμων που ασκεί ελεγκτικές αρμοδιότητες ή αρμοδιότητες χορήγησης αδειών κάθε μορφής. 

 
Άρθρο 8 Υπόχρεοι τομέα δικαιοσύνης (1)Σχόλιο 

1 Φεβρουαρίου 2023, 17:41 πρέπει να προβλεφθεί υποχρέωση & για τους δικηγόρους που 
απασχολούνται με πάγια έμμισθη εντολή στο δημόσιο τομέα 

 

Άρθρο 9 Υπόχρεοι χρηματοπιστωτικού τομέα (0)Σχόλια 
 
Άρθρο 10 Υπόχρεοι ραδιοτηλεοπτικού τομέα και έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (1)Σχόλια 

13 Φεβρουαρίου 2023, 12:24  
Να διευκρινιστεί ο όρος «δημοσιογραφική υπηρεσία» ή αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του 
κάθε Μ.Μ.Ε. να τον ορίσει; 
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Άρθρο 11 Υπόχρεοι ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και συναφών υπηρεσιών (1)Σχόλιο 
3 Φεβρουαρίου 2023, 03:54 Σύμφωνα με το άρθρο 13 ν4249/14, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν4647/19, άρθρο 17 παρ.3: «Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφάλειας και 

διέπεται από ειδικούς οργανικούς νόμους. Το προσωπικό της διακρίνεται σε ένστολο και σε 
πολιτικό. Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνομικοί, οι Ειδικοί Φρουροί, οι Συνοριακοί 
Φύλακες και οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου». Επομένως στο εδάφιο γ’ δεν θα πρέπει 
να προστεθούν και οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου; 
 

Άρθρο 12 Υπόχρεοι ελεγκτικών και οικονομικών υπηρεσιών (1)Σχόλια 

8 Φεβρουαρίου 2023, 12:56 Παραλείπεται το πιο σημαντικό ίσως κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, 

και ειδικά των Δήμων. Πρέπει να περιληφθεί οπωσδήποτε το σύνολο των υπαλλήλων των 
οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων. Ειδικότερα των λογιστηρίων, των τμημάτων προμηθειών, 
ελέγχου ενταλμάτων και οπωσδήποτε του ταμείου και γενικά όλων των συνυπογραφόντων και 
διαχειριστών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών. Ασκούν ιδιαίτερα κομβικά και ισχυρά 
ελεγκτικά καθήκοντα ως τελικοί υπογράφοντες πληρωμών σε φορείς που διαχειρίζονται το 

μεγαλύτερο κομμάτι του δημόσιου χρήματος και απολαμβάνουν αυτοτέλεια. 

 
Άρθρο 13 Υπόχρεοι τομέα αθλητισμού (0)Σχόλια 

 
Άρθρο 14 Υπόχρεοι τομέα δημόσιων συμβάσεων (2)Σχόλια 

13 Φεβρουαρίου 2023, 12:28 1) Να διευκρινιστεί αν εννοούνται όλες οι επιτροπές διαγωνισμού, 

όπως π.χ. Τεχνικών Προδιαγραφών, ενστάσεων, διενέργειας, παραλαβής, καλής εκτέλεσης κλπ. 

Επίσης, να διευκρινιστεί πότε θεωρείται η έναρξη της υποχρέωσης για τα μέλη και πότε η λήξη.2) 
Να διευκρινιστεί αν στα ποσά που ορίζει ο νόμος συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

1 Φεβρουαρίου 2023, 14:25 Καλό είναι να διευκρινισθούν και να αποτυπωθούν με διακριτό τρόπο 
τα ακόλουθα: α) το ποσό ενός διαγωνισμού προμήθειας ή παροχής υπηρεσίας ΝΠΔΔ για υποβολή 
δήλωσης είναι 150.000 € (ανά διαγωνισμό) συμπεριλαμβανομένου ή πλέον ΦΠΑ ;β) Εάν ένας 

διαγωνισμός π.χ αξίας 300.000 € διαιρείται σε τμήματα τα οποία το κάθε ένα είναι μικρότερης αξίας 

από 150.000 και υπάρχουν διαφορετικές επιτροπές ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ για κάθε τμήμα, οι επιτροπές είναι 

υπόχρεες σε ΠΟΘΕΝ;γ) υπόχρεοι είναι τα μέλη ΟΛΩΝ των Επιτροπών? (π.χ Τεχνικών προδιαγραφών 
/ Διενέργειας και Αξιολόγησης / Παραλαβής)δ) Εκτός από τις επιτροπές Διενέργειας και 

Αξιολόγησης , Παραλαβής είναι υπόχρεη σε ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ και η επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών; 

 

Άρθρο 15 Υπόχρεοι ιατρικού τομέα (0)Σχόλια 

 
Άρθρο 16 Λοιπές κατηγορίες υπόχρεων (0)Σχόλια 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ.  
Άρθρο 17 Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης κατάστασης υπόχρεων προσώπων και επίλυση 

αμφισβητήσεων(13)Σχόλια 

 
13 Φεβρουαρίου 2023, 15:28. 1. Η υποχρέωση συμπερίληψης στην κατάσταση υπόχρεων 
υποβολής Δ.Π.Κ. και των στοιχείων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των 

προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα 
οδηγήσει σε αδιέξοδο και αδυναμία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής καταχώρισης της κατάστασης 
των υπόχρεων, ιδιαίτερα από τους φορείς με μεγάλο αριθμό υπόχρεων. Όπως είναι γνωστό, οι 
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υπηρεσίες προσωπικού των διαφόρων φορέων δεν υποχρεούνται (και δεν χρειάζεται εξάλλου) να 
ενημερώνουν τους υπηρεσιακούς φακέλους των εργαζομένων τους με στοιχεία συζύγων, εν 
διαστάσει συζύγων ή προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Επομένως, η 
μόνη πηγή συλλογής αυτών των στοιχείων είναι οι ίδιοι οι υπόχρεοι, γεγονός που θα προκαλέσει 

τα εξής τρία πολύ σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα σε φορείς που διαχειρίζονται καταστάσεις με 
εκατοντάδες υπόχρεους: α) Θα υπεδιπλασιαστεί ο χρόνος εργασίας που απαιτείται για τη συλλογή 
και επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων, χρόνος που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 
διαθέσιμος, δεδομένων των αρμοδιοτήτων και της υποστελέχωσης πολλών φορέων. 
β) Θα καθίσταται ανέφικτη η συλλογή του συνόλου των στοιχείων αυτών, καθώς μεγάλο μέρος των 

υπόχρεων θα ανταποκρίνεται εκπρόθεσμα ή και καθόλου.γ) Η ορθότητα των στοιχείων που θα 

δηλώνεται από τους υπόχρεους δεν θα μπορεί να ελεγχθεί από τους φορείς, με αποτέλεσμα τα 

λάθη να διαπιστώνονται κατά την προσπάθεια καταχώρισης της κατάστασης στο σύστημα και 
συνεπώς να απαιτείται επιπλέον επικοινωνία με τους υπόχρεους και άρα χρόνος που δεν θα 
υπάρχει.2. Ενώ οι φορείς υποχρεούνται να καταχωρούν την κατάσταση υπόχρεων υποβολής της 
ετήσιας Δ.Π.Κ. μέχρι τα τέλη Μαΐου, φαίνεται ότι δίνεται στους υπόχρεους η δυνατότητα να 
γνωστοποιούν στο φορέα τους το ΑΦΜ τους και το ΑΦΜ των συζύγων τους, των εν διαστάσει 

συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης πολύ αργότερα 

και συγκεκριμένα έως τέλος Ιουλίου. Η ασυμβατότητα αυτή θα οδηγεί σε αδυναμία εμπρόθεσμης 
συλλογής και καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων από τους φορείς. 

3. Από τα ισχύοντα γνωρίζουμε ότι η απόκτηση μιας νέας ιδιότητας υπόχρεου Δ.Π.Κ. δεν σημαίνει 
απαραίτητα και υποχρέωση υποβολής αρχικής Δήλωσης. Για παράδειγμα, εάν ένας εργαζόμενος 

οριστεί από το φορέα του πρόεδρος σε μια επιτροπή διαγωνισμού προμηθειών άνω των 150.000 

ευρώ αποκτά ιδιότητα υπόχρεου Δ.Π.Κ. Εάν όμως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος υποβάλει ετήσια 

Δ.Π.Κ. για το προηγούμενο έτος χρήσης ή εάν, νωρίτερα μέσα στο τρέχον έτος, έχει υποβάλει αρχική 
Δήλωση επειδή ορίστηκε τακτικό μέλος μιας επιτροπής διαγωνισμού έργου άνω των 300.000 ευρώ 

στο πλαίσιο συνεργασίας του με το φορέα του ή με τρίτο φορέα, τότε δεν χρειάζεται να υποβάλει 
ξανά αρχική Δήλωση. Από αυτό συνεπάγεται ότι η μηνιαία καταχώριση υπόχρεων υποβολής 
αρχικής Δ.Π.Κ. από τους φορείς, μπορεί να οδηγήσει σε εξαναγκασμό των υπόχρεων να υποβάλουν 

ξανά και ξανά αρχικές δηλώσεις, αφού οι φορείς πρακτικά δεν μπορούν να ελέγξουν απόλυτα την 

υποχρέωση ή μη του κάθε υπόχρεου για υποβολή αρχικής δήλωσης. 

4. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των συζύγων των υπόχρεων μπορούν να αντλούνται ταχύτερα 
και με μεγαλύτερη αξιοπιστία μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων της ΑΑΔΕ και γενικά 

του κρατικού μηχανισμού διακυβέρνησης. 

13 Φεβρουαρίου 2023, 13:50 Σημείο 1Η φράση «1. Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για τις Δ.Π.Κ. 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 και μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες 

Δ.Π.Κ. ,…». Να γίνει «1. Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για τις αρχικές Δ.Π.Κ. και μέχρι το τέλος 
Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες Δ.Π.Κ. ,…». Παντού αλλού αναφέρεστε σε «αρχικές ΔΠΚ», «ετήσιες 

ΔΠΚ» και «ΔΠΚ» (είτε αρχικές είτε ετήσιες). Θα εξυπηρετούσε να κάνετε και εδώ χρήση αυτής της 
ενιαίας ορολογίας. Σημείο 2 *Πιστεύω ότι πρέπει ο φορέας να ενημερώνει τη διαδικτυακή 

εφαρμογή ΠΟΘΕΝ ταυτόχρονα δε και τον υπόχρεο, τόσο για τις ετήσιες ΔΠΚ, >>>όσο και για τις 
αρχικές ΔΠΚ<<< (εντός δεκαημέρου από την έκδοσή τους, διαφορετικά στο πρώτο δεκαήμερο κάθε 

μήνα), ώστε σε κάθε περίπτωση ο υπόχρεος, να είναι έγκαιρα ενήμερος για την κρίση της Διοίκησης 

και να έχει το χρονικό περιθώριο του τριμήνου για την εμπρόθεσμη υποβολή της ΔΠΚ. *Η 
διαδικτυακή εφαρμογή ΠΟΘΕΝ πρέπει, βάσει των ανωτέρω ενημερώσεων των φορέων, να καλεί 
άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους υπόχρεους προς υποβολή ΔΠΚ. (το πράττει σήμερα 

για τις ετήσιες, δυστυχώς όμως όχι για τις αρχικές). *Η ενημέρωση του υπαλλήλου περί της 
υποχρέωσης υποβολής ΔΠΚ πρέπει να είναι εκ μέρους της Διοίκησης (τόσο των φορέων όσο και της 
υπηρεσίας συλλογής και ελέγχων ΔΠΚ) ρητή, σαφής, μη αμφισβητήσιμη. Ο υπόχρεος πρέπει να 
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ασχολείται μόνο με τη συμπλήρωση της ΔΠΚ του και όχι με την πολλές φορές αμφισβητούμενη 
ερμηνεία των σχετικών διατάξεων. Σημείο 3 Η διαδικτυακή εφαρμογή ΠΟΘΕΝ μπορεί εύκολα να 
αποκτήσει τη δυνατότητα και πρέπει να υποστηρίξει την κλήση των υπόχρεων προς υποβολή ΔΠΚ 
και μετά το τέλος της θητείας τους για όσα χρόνια ορίζει ο νόμος. 

13 Φεβρουαρίου 2023, 12:45 1) Να προβλεφθεί διαδικασία τροποποίησης των καταστάσεων των 
υπόχρεων. 2) Να διευκρινιστεί αν οι θανόντες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση των 
υπόχρεων. 3) Να διευκρινιστεί αν οι υπόχρεοι που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών, λοχείας 
κλπ και δεν παράσχουν υπηρεσία καθόλη τη διάρκεια ενός έτους πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στην κατάσταση των υπόχρεων. 4) Να διευκρινιστεί ποιος ελέγχει τη διαδικασία γνωστοποίησης εκ 

μέρους των υπόχρεων των στοιχείων των συζύγων τους και ποιες ποινές επιβάλλονται σε 

περίπτωση άρνησης γνωστοποίησης των εν λόγω στοιχείων. 

13 Φεβρουαρίου 2023, 12:50 Σχόλιο στο πρώτο εδάφιο της πρώτης περιόδου της παραγράφου 1 
του άρθρου 17: Προβλέπεται η υποχρέωση των αρμόδιων φορέων για την ηλεκτρονική καταχώριση 
κατάστασης των υπόχρεων που υποβάλλουν αρχική ΔΠΚ το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Για την 
τήρηση των χρονικών προθεσμιών του νόμου, προτείνουμε να διευκρινιστεί ειδικότερα: α) το 
χρονικό περιθώριο ηλεκτρονικής καταχώρισης για τις αρχικές ΔΠΚ και β) το χρονικό διάστημα εντός 

του έτους κατά το οποίο θα είναι σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή των καταστάσεων 

των αρχικών δηλώσεων.  Σχόλιο στην δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1:Προβλέπεται ότι οι 
αρμόδιοι φορείς ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποχρέωση τους προς υποβολή ΔΠΚ 

μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους και οι υπόχρεοι γνωστοποιούν στον αρμόδιο φορέα το ΑΦΜ τους 
και το ΑΦΜ των συζύγων τους. Ωστόσο, η ενημέρωση των υπόχρεων από τους αρμόδιους φορείς, 

εφόσον οι τελευταίοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει και οριστικοποιήσει τις καταστάσεις των 

υπόχρεων έως το τέλος Μαΐου, προφανώς θα πρέπει να έχει γίνει σε χρόνο πρωθύστερο από το 

τέλος Μαΐου. Περαιτέρω, στο άρθρο 18 ορίζεται ότι η ΔΠΚ υποβάλλεται τρείς μήνες μετά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι έως το τέλος Ιουλίου. Στο άνω 

πλαίσιο, η αναφορά για ενημέρωση των υπόχρεων αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ 
έως το τέλος Ιουλίου κάθε έτους δημιουργεί ανασφάλεια σε σχέση με το χρόνο υποβολής ΔΠΚ και 
προτείνουμε να διαγραφεί. Σχόλιο στην τέταρτη περίοδο του άρθρου 1: Προβλέπεται η υποχρέωση 

ηλεκτρονικής δήλωσης της μη ύπαρξης υπόχρεων προσώπων με την οριστικοποίηση μηδενικής 

κατάστασης από τον αρμόδιο φορέα. Η εν λόγω πρόβλεψη, που είναι και σήμερα σε ισχύ (ν. 

3213/2003), έχει δημιουργήσει ζητήματα ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος της δήλωσης 
μηδενικής κατάστασης. Προτείνεται να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τις 

δηλώσεις μηδενικής κατάστασης. Στο άνω πλαίσιο, προτείνουμε να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 

του άρθρου 17 ως εξής: «1. Το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής για τις Δ.Π.Κ. του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 και μέχρι το τέλος Μαΐου 

κάθε έτους για τις ετήσιες Δ.Π.Κ., ο αρμόδιος φορέας …………… όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 
4356/2015 (Α’ 181). Διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώριση καταστάσεων 

των υπόχρεων από τους αρμόδιους φορείς θα είναι σε λειτουργία το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα 
και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τον σκοπό αυτό, έως το τέλος Απριλίου κάθε έτους, οι 

ανωτέρω φορείς ή όργανα ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποχρέωσή τους προς 
υποβολή Δ.Π.Κ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 18 και οι υπόχρεοι υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν ….. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, καθώς και αυτόν των συζύγων 

τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης. ………..». 
13 Φεβρουαρίου 2023, 11:23 Σχόλιο στην δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 17: 

Προβλέπεται ότι οι αρμόδιοι φορείς ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποχρέωσή τους 
προς υποβολή ΔΠΚ μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους και οι υπόχρεοι γνωστοποιούν στον αρμόδιο 
φορέα το ΑΦΜ τους και το ΑΦΜ των συζύγων τους. Ωστόσο, η ενημέρωση των υπόχρεων από τους 
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αρμόδιους φορείς, εφόσον οι τελευταίοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει και οριστικοποιήσει τις 
καταστάσεις των υπόχρεων έως το τέλος Μαΐου, προφανώς θα πρέπει να έχει γίνει σε χρόνο 
πρωθύστερο από το τέλος Μαΐου. Περαιτέρω, στο άρθρο 18 ορίζεται ότι η ΔΠΚ υποβάλλεται τρείς 
μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι έως το 

τέλος Ιουλίου. Στο άνω πλαίσιο, η αναφορά για ενημέρωση των υπόχρεων αναφορικά με την 
υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ έως το τέλος Ιουλίου κάθε έτους δημιουργεί ανασφάλεια σε σχέση με 
το χρόνο υποβολής ΔΠΚ και προτείνουμε να διαγραφεί. 
13 Φεβρουαρίου 2023, 11:51 Σχόλιο στο πρώτο εδάφιο της πρώτης περιόδου της παραγράφου 1 
του άρθρου 17: Προβλέπεται η υποχρέωση των αρμόδιων φορέων για την ηλεκτρονική καταχώριση 

κατάστασης των υπόχρεων που υποβάλλουν αρχική ΔΠΚ το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Για την 

τήρηση των χρονικών προθεσμιών του νόμου, προτείνουμε να διευκρινιστεί ειδικότερα: α) το 

χρονικό περιθώριο ηλεκτρονικής καταχώρισης για τις αρχικές ΔΠΚ, και β) το χρονικό διάστημα εντός 
του έτους κατά το οποίο θα είναι σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή των καταστάσεων 
των αρχικών δηλώσεων. 
12 Φεβρουαρίου 2023, 21:32 Εν έτει 2023 που η διασύνδεση των διαφόρων ηλεκτρονικών αρχείων 
και εφαρμογών έχει απλοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι ορθότερο και χρησιμότερο τα ΑΦΜ 

των συζύγων να αντλούνται απευθείας και αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ, τα ληξιαρχεία, κ.λ.π. 

Είναι τεράστια η αύξηση του διοικητικού βάρους και επισφαλής η διαδικασία καταχώρησης από 
τους φορείς καταχώρισης καταστάσεων υπόχρεων. Στο τέλος θα καταλήξουν οι υπεύθυνοι 

σύνταξης καταστάσεων να ζητούν κάθε χρόνο από τον κάθε υπόχρεο ατομική υπεύθυνη δήλωση 
των στοιχείων του/της συζύγου και ότι δεν έχει τροποποιηθεί η οικογενειακή του κατάσταση. 

Τεράστιος γραφειοκρατικός όγκος. 

10 Φεβρουαρίου 2023, 12:39 Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αντί να 

επιλύει και να διευκολύνει την διαδικασία του ελέγχου δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα και 
υποχρεώσεις που αδυνατούμε να υποστηρίξουμε λόγω έλλειψης προσωπικού. Όλοι οι υπάλληλοι 

που έχουν επιφορτιστεί με τη σύνταξη των καταλόγων υπόχρεων έχουν και άλλα επιπλέον 
καθήκοντα και δεν είναι δυνατό να καταχωρούν κάθε πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για τις Δ.Π.Κ. 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 και μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες 

Δ.Π.Κ., ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, και να οριστικοποιούν την 

κατάσταση των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει 

συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181).Αντί αυτού θα ήταν προτιμότερο να καταργηθεί η σύνταξη 

των καταλόγων και να καταστούν όλοι οι υπόχρεοι δημόσιοι υπάλληλοι ατομικά υπεύθυνοι για την 

υποβολή της δήλωσης πόθεν έσχες. Θα μπορούσε η ανεξάρτητη αρχή να προβεί στον έλεγχο του 

πόθεν με μία απλή εξουσιοδότηση μεταφοράς των στοιχείων που απαιτούνται από το ΤΑΧΙΣ αφού 

όλα τα στοιχεία των υπόχρεων δηλώνονται στην φορολογική δήλωσή τους (Ε1, Ε2,…Ε9) (στο Ε1 
εμφανίζονται ακόμη και οι τόκοι καταθέσεων άρα θα μπορούσαν να εμφανιστούν και οι τραπεζικές 

καταθέσεις). 
8 Φεβρουαρίου 2023, 19:44 Θεωρώ ότι η όλη διαδικασία δεν εξυπηρετεί τόσο τους 

βραχυπρόθεσμους όσο και τους μακροπρόθεσμους στόχους της αξιολογούμενης ρύθμισης. Είναι 
περιττή και επιβαρύνει το έργο των υπευθύνων σύνταξης των σχετικών πινάκων των υπόχρεων 

εφόσον οι σύζυγοι, οι εν διαστάσει σύζυγοι ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 

υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινή φορολογική δήλωση. Γιατί θα πρέπει οι υπάλληλοι να ασχοληθούν 
και με αυτό. Είναι απαράδεκτο και όχι μόνο δεν απλουστεύει την διαδικασία η οποία ήδη είναι 
χρονοβόρα την κάνει δυσκολότερη. Γιατί δεν αντλούν στοιχεία απευθείας από την ΑΑΔΕ; 

7 Φεβρουαρίου 2023, 21:26 Αφού στην εφαρμογή θα καταχωρούνται τα στοιχεία κάποιου που 
αποκτά μία ιδιότητα ως υπόχρεου αρχικής δήλωσης, δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνεται 
ουσιαστικά η καταχώρηση για την υποχρέωση ετήσιας δήλωσης. Θεωρώ πως είναι επαρκές ο 
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φορέας να ενημερώνει την εφαρμογή πάλι όταν ο υπόχρεος χάνει την ιδιότητά του. Έτσι δεν 
απαιτούνται αναρτήσεις συνολικών ετήσιων καταστάσεων από τους φορείς, με τεράστιο κέρδος σε 
εξοικονόμηση χρόνου. 
Όσο για τους συζύγους η εφαρμογή μπορεί να αντλεί στοιχεία αυτόματα από την ΑΑΔΕ, τόσο για 

τους ήδη έγγαμους, όσο και για τους ήδη υπόχρεους που τελούν γάμο. Σε κάθε περίπτωση τα 
στοιχεία συζύγου θα μπορεί να καταχωρεί στην εφαρμογή και ο ίδιος ο υπόχρεος. 
3 Φεβρουαρίου 2023, 12:15 1. Θεωρώ ότι η όλη διαδικασία δεν εξυπηρετεί τόσο τους 
βραχυπρόθεσμους όσο και τους μακροπρόθεσμους στόχους της αξιολογούμενης ρύθμισης. Είναι 
περιττή και επιβαρύνει το έργο των υπευθύνων σύνταξης των σχετικών πινάκων των υπόχρεων 

εφόσον οι σύζυγοι, οι εν διαστάσει σύζυγοι ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 

υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινή φορολογική δήλωση. Γιατί θα πρέπει οι υπάλληλοι να ασχοληθούν 

και με αυτό. Είναι απαράδεκτο και όχι μόνο δεν απλουστεύει την διαδικασία η οποία ήδη είναι 
χρονοβόρα την κάνει δυσκολότερη. Γιατί δεν αντλούν στοιχεία απευθείας από την ΑΑΔΕ; 2.Πάλι 
γίνεται διάκριση κατά των υπαλλήλων των ΟΤΑ. Ενώ σε όλο το Δημόσιο Φορέα οι πίνακες των 
υπόχρεων περιλαμβάνουν αυτούς που απέκτησαν , κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του 
υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση στους υπαλλήλους ΟΤΑ υπάγονται οι κάτοχοι των ως άνω 

ιδιοτήτων των τριών προηγούμενων χρήσεων. 3. Υπάρχουν όντως οι αντιφάσεις των άρθρων 17 και 

18 και δεν γίνεται μνεία για τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ. Θα ακολουθήσουμε τις 
διατάξεις που αφορούν στους ΟΤΑ ή θα αξιολογηθούν ως ΝΠΔΔ δηλαδή με διατάξεις που διέπουν 

τον Δημόσιο Τομέα. 4.Θα πρέπει όμως να σταματήσουν αυτές οι διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων ΟΤΑ 
και υπαλλήλων του Δημοσίου Φορέα και να αξιολογούνται επί ίσοις όροις. 

3 Φεβρουαρίου 2023, 09:17 Τα ΑΦΜ συζύγων δεν μπορούν να ελεγχθούν από την εκάστοτε 

Υπηρεσία. Μόνο των ιδίων των Υπόχρεων μπορούν. Στην διαδικασία καταχώρησης εάν θα υπάρχει 

λάθος ΑΦΜ θα είναι αργά για περαιτέρω επιβεβαίωση. Εφόσον ενημερώνονται οι Υπόχρεοι 
ενυπογράφως για την υποχρέωση αρχικής δήλωσης 90 ημερών γιατί πρέπει να απασχολείται η 

Υπηρεσία ως προς την καταχώρηση των Ονοματεπωνύμων αρχικής Δήλωσης κάθε μήνα; 
3 Φεβρουαρίου 2023, 03:47 .1. Άρθρο 17 παρ. 1 εδ. β’: » Για τον σκοπό αυτό, οι ανωτέρω φορείς ή 
όργανα ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποχρέωσή τους προς υποβολή Δ.Π.Κ. μέχρι το 

τέλος Ιουλίου κάθε έτους και οι υπόχρεοι γνωστοποιούν στον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα 

διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται τον Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, καθώς και αυτόν των συζύγων τους, των εν διαστάσει 
συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.» Η διαδικασία 

που περιγράφεται είναι ασαφής και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.1ον. Η ενημέρωση μέχρι 

τέλους Ιουλίου αφορά προφανώς τις ετήσιες δηλώσεις. Δεν αναφέρεται όμως μέχρι πότε θα γίνεται 

η ενημέρωση υποχρέων αρχικής δήλωσης.  2ον. Από τη διατύπωση προκύπτει ότι οι υπόχρεοι 

γνωστοποιούν το ΑΦΜ συζύγου μετά την ενημέρωση του Ιουλίου. Όμως οι καταστάσεις 
αναρτώνται μέχρι τέλος Μαΐου. Υφίσταται λοιπόν λογική ανακολουθία.2. Άρθρο 17 παρ. 1 εδ. γ’:»Η 

κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του 
υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση…»Όμως το άρθρο 18 προβλέπει ότι η δήλωση υποβάλλεται 

και μέχρι δύο έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας. Επομένως για να συμβαδίσουν αυτά τα δύο 
πρέπει η κατάσταση υποχρέων αυτούς που απώλεσαν την ιδιότητά τους στις δύο προηγούμενες 

χρήσεις. 

 
Άρθρο 18 Χρόνος υποβολής της Δ.Π.Κ. (2)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 12:58 Να διευκρινιστεί αν υπόχρεος που ήδη υποβάλλει Δ.Π.Κ., αποκτήσει 

μια ακόμα ιδιότητα, χρειάζεται να υποβάλλει ο εκ νέου αρχική Δ.Π.Κ. 
31 Ιανουαρίου 2023, 16:24 ΓΙΑ ΤΟ άρθρο 34 συμφωνώ με την μη καταχώρηση να τιμωρείται, δεν 
είναι όμως ορθό η ελλιπής καταχώρηση που έχει πολλές ερμηνείες και ασάφειες να τιμωρείται με 
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αυτό τον τρόπο. Δηλαδή μια λάθος καταχώρηση η μια παράλειψη καταχώρησης εκ παραδρομής, 
ουσιαστικά τιμωρείται με απόλυση και φυλάκιση;;; Για το άρθρο 17 δεν μπορεί να υλοποιηθεί , 
δηλαδή ο υπεύθυνος να έχει ενημέρωση για όλες τις αποφάσεις της Διοίκησης η για όλες τις 
υπηρεσίες που εποπτεύονται μιας και η ενημέρωση του υπόχρεου γίνεται απο την αναθέτουσα 

αρχή. Δεν είναι εφικτό από την άλλη να δηλώνουμε ως Υπηρεσία και τα ονόματα των συζύγων τους 
, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης, από την στιγμή που μέσω του Ε1 το σύστημα τους βρίσκει. Ζητούμενο είναι να 
απλοποιείται μια διαδικασία και όχι να γίνεται πιο δύσχρηστη και πιο γραφειοκρατική. 
 

Άρθρο 19 Ατομικά στοιχεία και χρόνος αναφοράς της Δ.Π.Κ. (0)Σχόλια 

 

Άρθρο 20 Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Δ.Π.Κ. (3)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 12:41 1) Στις κάθε είδους καταθέσεις να προστεθεί η φράση «με ακριβή 
προσδιορισμό ανά λογαριασμό». 2) Να διευκρινιστεί αν στα ασφαλιστικά προϊόντα 
συμπεριλαμβάνονται οι ασφάλειες υγείας, αυτοκινήτου, κατοικίας κλπ. 
13 Φεβρουαρίου 2023, 10:35 Από τις κατηγορίες που θεωρούνταν ως περιουσιακά στοιχεία στο 

πλαίσιο του ν. 3213/2003 απαλείφονται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο οι εξής κατηγορίες:                 «: 

…v… Επίσης, το σύνολο των μετρητών, που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση iv εφόσον το 
συνολικό ποσό υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ…. vi. Κάθε κινητό που η αξία του 

υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α….ix… Η 
δήλωση των παραπάνω υπόχρεων περιλαμβάνει και κάθε οφειλή που 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 και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ…». Η μη συμπερίληψη των 
ως άνω περιπτώσεων στο προτεινόμενο νομοσχέδιο (χωρίς μάλιστα να γίνεται λόγος για το εν υπό 

κρίση ζήτημα στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης) εκτός από αδικαιολόγητη είναι και ιδιαίτερα 
προβληματική, ιδίως αν ληφθεί υπ’ όψιν το ότι α) ο εξαγγελλόμενος σκοπός του προτεινόμενου 
νομοσχεδίου έγκειται η ενίσχυση της διαφάνειας και γενικά ένας εκ των σκοπών που εξυπηρετεί η 

πρόβλεψη του πόθεν έσχες είναι η αποτύπωση της συνολικής περιουσίας του υπόχρεου, β) οι εν 

λόγω κατηγορίες είχαν συμπεριληφθεί στο νόμο 3213/2003 προς εκπλήρωση συστάσεων της Greco 

(βλ. μεταξύ άλλων σελ. 58 της αιτιολογικής έκθεσης του ν. 4389/2016, σελ. 3 και 4 αιτιολογικής 
έκθεσης του ν. 4571/2018 ), ούτως ώστε να αποτυπώνεται πληρέστερα η περιουσιακή κατάσταση 

των υπόχρεων σε δήλωση και να επιτυγχάνονται οι αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας (ειδικά για 

την περίπτωση των υποχρεωτικά ελεγχόμενων προσώπων). Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι 

προβληματισμούς δημιουργεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου 

αναφέρεται πως «Στην έννοια των δανειακών υποχρεώσεων δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές από 
πιστωτικές κάρτες», καθώς και οι οφειλές από πιστωτικές κάρτες αποτελούν στοιχεία του 

παθητικού της περιουσίας. Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι στο προτεινόμενο 
νομοσχέδιο θα πρέπει να επανέλθουν οι ως άνω διατάξεις (περί δήλωσης κινητών, μετρητών και 

παθητικού της περιουσίας) και θα πρέπει να προβλεφθεί η επισύναψη των αντίστοιχων 
παραστατικών στο πλαίσιο του άρθρου 21. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται και το να συμπληρωθεί 

(ρητά) στην παρ. 6 του άρθρου 21 ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν και στοιχεία 

που αφορούν την κατάσταση των οφειλών των υποχρεωτικά ελεγχόμενων υπόχρεων προς αυτά. 
2 Φεβρουαρίου 2023, 09:11: Θα ήταν σκόπιμο, αν δεν ρυθμίζεται ήδη με άλλη διάταξη του Σ/Ν, 
όλα τα στοιχεία και οι μεταβολές αγοράς/πώλησης/αντικατάστασης που αφορούν μετοχές, 

ομόλογα κλπ που έχουν αποκτηθεί μέσω τραπεζών, να καταχωρίζονται και να εμφανίζονται 
«αυτόματα» από τις Τράπεζες στον Πίνακα του Υπόχρεου, όπως γίνεται για τις ιδιοκτησίες, τα ΙΧΕ 
κλπ. 
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Άρθρο 21 Τρόπος υποβολής (5)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 10:17 Στην παρ. 10 του προτεινόμενου άρθρου αναφέρεται ότι: «Στις 
δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες ελέγχονται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα, 

επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα αναγκαία έγγραφα, εφόσον αυτά δεν έχουν επισυναφθεί 
αυτόματα σύμφωνα με την παρ. 7». Προτείνεται να παρατεθούν διαζευκτικά «ο υποχρεωτικός ή 
κατά προτεραιότητα έλεγχος» και να προσδιοριστεί (με παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 28) 
το ποιες δηλώσεις ελέγχονται υποχρεωτικά και ποιες ελέγχονται κατά προτεραιότητα. 
Επίσης στο πλαίσιο της περ. η της παρ. 10 του ως άνω άρθρου αναφέρεται ότι επισυνάπτονται τα 

«παραστατικά αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων» ενώ καμία αναφορά δεν γίνεται στα 

παραστατικά ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

3 Φεβρουαρίου 2023, 09:25 Σε μια εποχή που υπάρχει ψηφιακό αποτύπωμα κάθε συναλλαγής 
ιδιωτικής και μη (αγοραπωλησία ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων κοκ), έχει κάποιο 
νόημα να υποβάλλονται ψηφιακά όσα παραστατικά δεν μπορούν να αντληθούν μέσω της 
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων; Κατά την άποψη μου αρκεί από τον 
ελεγχόμενο η ψηφιακή υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης στο σχετικό με τον έλεγχο πόθεν έσχες 

ιστότοπο (www.pothen.gr), που θα έχει ως εξής: 

«Εγώ ο/η ….. του …, με ΑΦΜ …., ελεγχόμενος βάσει της ιδιότητας μου …. σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας, δέχομαι ανεπιφύλακτα τον κάθε φύσεως έλεγχο όλων των περιουσιακών 

μου στοιχείων όπως και των άμεσα οικείων προσώπων μου, και δεσμεύομαι να συμβάλω πλήρως 
και απρόσκοπτα στην ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, έχοντας απολύτως εις γνώση μου τις 

ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις στην αντίθετη περίπτωση.» Τα υπόλοιπα είναι ανθρωποώρες και 

ανούσια διοικητικά βάρη, καθόσον όποιος θέλει να αποκρύψει πηγές εισοδήματος είτε δεν τις 

δηλώνει γιατί είναι καλά αποκρυμμένες στο εξωτερικό (τραπεζικές θυρίδες, συμμετοχές σε 
εξωχώριες εταιρείες), είτε εμφανίζονται σε πρόσωπα του ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος 

του ελεγχομένου. 
2 Φεβρουαρίου 2023, 12:54 Για την διευκόλυνση της υποβολής και του ελέγχου των δηλώσεων 
προτείνεται να προβλεφθεί τα χρεόγραφα να καταχωρίζονται κατά προτεραιότητα βάσει του 

κωδικού ISIN (International Securities Identification Number) και του αριθμού των τεμαχίων. Για τα 

χρεόγραφα αυτά δεν πρέπει να απαιτείται η ετήσια εισαγωγή της αποτίμησης, μια και αυτή μπορεί 

να γίνεται αυτόματα και πιο αξιόπιστα βάσει των παραπάνω στοιχείων από το πληροφοριακό 
σύστημα. Για όσα χρεόγραφα δεν διαθέτουν ISIN θα συνεχίσει να ισχύει ο υπάρχων τρόπος 

εισαγωγής της ετήσιας αποτίμησης. 

2 Φεβρουαρίου 2023, 11:12 Η δήλωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης 

αυτού κατά τη χρήση που αφορά η δήλωση (§ 4) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και να ελεγχθεί 

όπως έχει προδιαγραφεί, ούτε είναι πρόσφορο μέσο για τον έλεγχο παράνομης επαύξησης της 
περιουσίας. α) Α αναφερόμενη «πηγή προέλευσης των σχετικών πόρων» είναι θεωρητικά και 

πρακτικά αδύνατο να προσδιοριστεί και να ελεγχθεί. Αν π.χ. κάποιος αγοράσει ένα αυτοκίνητο 
καταβάλλοντας χρήματα στον πωλητή από τραπεζικό λογαριασμό που περιέχει εισοδήματα του 

τρέχοντος έτους (μισθό, ενοίκια, μερίσματα), εισοδήματα προηγουμένων ετών, μεταφορές ποσών 
από άλλους λογαριασμούς και από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δεν μπορεί φυσικά κανείς 

να δηλώσει ή να ελέγξει από ποιες συγκεκριμένες πηγές και σε ποιες αναλογίες έχει προέλθει το 

ποσό που καταβλήθηκε. β) Η διάταξη και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης δεν καλύπτει 
περιπτώσεις απόκτησης και στη συνέχεια εκποίησης περιουσιακών στοιχείων μέσα στη χρήση. 
Συνεπώς η εστίαση στη δικαιολόγηση του τρόπου απόκτηση αποκλειστικά των περιουσιακών 

στοιχείων που εμφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν έχει ιδιαίτερη αξία. γ) Η μέχρι τώρα πράξη 
έχει δείξει ότι το πληροφοριακό σύστημα και τα δεδομένα του δεν έχουν δομηθεί έτσι ώστε να 
επιτρέπουν τον ex ante αυτόματο έλεγχο αδικαιολόγητης επαύξησης της περιουσίας. Η χρήση του 
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συστήματος έχει περιοριστεί στον ex post έλεγχο κατόπιν καταγγελίας. Συνεπώς προτείνονται τα 
εξής.α) Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος και των δηλώσεων των υπόχρεων, 
κατάργηση της υποχρέωσης δήλωσης απόκτησης ή επαύξησης περιουσιακών στοιχείων. Για την 
εκπλήρωση των σκοπών του νόμου η δήλωση πρέπει να εστιαστεί στην περιουσιακή εικόνα, στα 

έσοδα (εισροές) και (πιθανώς) στις καταναλωτικές δαπάνες (εκροές).β) Προσθήκη εξουσιοδοτικής 
διάταξης σύναψης σύμβασης με έμπειρο ελεγκτικό οίκο που θα προδιαγράψει το ακριβές 
περιεχόμενο των υποβαλλόμενων στοιχείων και τον τρόπο αυτομάτου ελέγχου τους ώστε που να 
μεγιστοποιεί την πιθανότητα εύρεσης αδικαιολόγητης επαύξησης της περιουσίας, θα 
ελαχιστοποιεί ψευδή ευρήματα (σε αριθμό που να επιτρέπει το χειροκίνητο έλεγχό τους) και θα 

κρατά σε εύλογα πλαίσια τον απαιτούμενο χρόνο για την υποβολή της δήλωσης (π.χ. διάμεσος 

χρόνος 30′ με μέγιστο χρόνο τα 120′). 

31 Ιανουαρίου 2023, 16:17 : Είναι σκόπιμη η διατήρηση της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 
3213/2003 για την υποχρέωση χορήγησης στοιχείων από τις τράπεζες στους υπόχρεους που το 
ζητούν, δεδομένου ότι η αυτόματη μεταφορά στην δήλωση είναι κατά το νόμο δυνητική («Τα 
τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς 

επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου …»). 

 
Άρθρο 22 Μη εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης (2)Σχόλια 

3 Φεβρουαρίου 2023, 10:25 Πότε χρονικά, ενημερώνεται ο αρμόδιος φορέας επι της μη υποβολής 
ΔΠΚ και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων; 

3 Φεβρουαρίου 2023, 04:25 Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 22 πρέπει να οριστεί με σαφήνεια 

πότε ενημερώνει ο συντονιστής τους φορείς για να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση 

μη εμπρόθεσμης υποβολής ή σε περίπτωση μη υποβολής μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από 
την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18; 

 
Άρθρο 23 Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) (1)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 10:02 Στο πλαίσιο του ν. 3213/2003 προβλεπόταν ότι η δήλωση 

οικονομικών συμφερόντων περιλαμβάνει και «οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή 

δραστηριότητα (περιλαμβανόμενων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της 

παροχής συμβουλών) …εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά 
ημερολογιακό έτος» ενώ στο πλαίσιο του προτεινόμενου άρθρου αναφέρεται: « δ) οποιαδήποτε 

αμειβόμενη μη κύρια δραστηριότητα, εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) 

ευρώ ανά ημερολογιακό έτος». Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή του ποσού παρουσιάζεται ως 

αδικαιολόγητη ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί προβληματισμούς η αλλαγή της διατύπωσης από 

«οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα (περιλαμβανόμενων της συγγραφικής 
δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών)» σε «οποιαδήποτε αμειβόμενη 

μη κύρια δραστηριότητα». Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 
(που επαναλαμβάνει την αντίστοιχη διατύπωση του ν. 3213/2003) «Αν προβλέπεται κατά τον νόμο 

δημοσιοποίηση των Δ.Π.Κ., μπορεί, υπό τους ίδιους όρους, να δημοσιοποιηθούν και στοιχεία των 
Δ.Ο.Σ.». Αναφέρεται, ωστόσο, ότι ήδη από το 2015 η έκθεση αξιολόγησης της Greco (βλ. σελ. 43 και 

45) ανέφερε πως «Η δήλωση συμφερόντων στο μέλλον θα δημοσιεύεται μαζί με τους κανόνες που 

ισχύουν για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης» και πως «Επιπλέον, η δημοσίευση των 
σχετικών δηλώσεων δεν απαιτείται από τη νομοθεσία αλλά εξαρτάται από την απόφαση του 
Προέδρου της ΕΕΔΠΚ που αποφασίζει εάν θα δημοσιεύσει τα στοιχεία «συλλογικά ή όχι», τη 

διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοσίευσης κλπ. Δεν αποτελεί ικανοποιητική λύση δεδομένης της 
εγγενούς έλλειψης προβλεψιμότητας και του κινδύνου ασυνέπειας στην πράξη». Λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα ανωτέρω (σε συνδυασμό και με πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν στο φως της 

83



 

δημοσιότητας) προτείνεται να προβλεφθεί στον ίδιο το νόμο η δημοσιοποίηση των Δ.Ο.Σ. κατ’ 
αντιστοιχία με τα όσα προβλέπονται για τις Δ.Π.Κ., ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή 
διαφάνεια. 
 

Άρθρο 24 Τεχνικές ρυθμίσεις υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια 
της επεξεργασίας(2)Σχόλια 
3 Φεβρουαρίου 2023, 00:36 Η διατύπωση της παραγράφου 2 προκαλεί σύγχυση ως προς τους 
ρόλους που ανατίθενται στα όργανα, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων. Ειδικότερα: α. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Επιτροπή Ελέγχου 

του άρθρου 25, τα δε ειδικά ελεγκτικά όργανα του άρθρου 27 ορίζονται ως «από κοινού 

υπεύθυνα». Η διατύπωση είναι ασαφής, καθώς δεν καθίσταται σαφές αν τα όργανα αυτά ενεργούν 

ως από κοινού υπεύθυνοι ως προς την Επιτροπή Ελέγχου ή/και μεταξύ τους, ενώ δεν 
προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η από κοινού ευθύνη τους στην επεξεργασία των δεδομένων. 
Περαιτέρω, η πρόβλεψη του άρθρου 27 για κατανομή ελέγχων και ρύθμιση ζητημάτων ως προς τις 
αρμοδιότητες των οργάνων από την Επιτροπή Ελέγχου παραπέμπει μάλλον σε σχέση υπευθύνου 
επεξεργασίας με εκτελούντες την επεξεργασία, παρά σε σχέση από κοινού (ή και ανεξαρτήτων) 

υπευθύνων επεξεργασίας. β. Η ως άνω σκέψη φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το τελευταίο 

εδάφιο της διάταξης, όπου τα ίδια ως άνω όργανα ορίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία, 
διάταξη η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με τον αμέσως προηγηθέντα ορισμό τους. Παρ’ όλα αυτά 

και η ρύθμιση αυτή προκαλεί σύγχυση, καθώς ως εκτελών την επεξεργασία ορίζεται και η Επιτροπή 
Ελέγχου, ήτοι ο ίδιος ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Προτείνεται η απλούστευση της διατύπωσης, με 

έναν υπεύθυνο επεξεργασίας και επιμέρους εκτελούντες την επεξεργασία, ανάλογα με τον ρόλο 

και τη συμμετοχή ενός εκάστου εξ αυτών στην επεξεργασία. Επίσης προτείνεται η κατά το δυνατόν 

αποφυγή ανάθεσης ρόλων και ευθυνών του ΓΚΠΔ σε οντότητες με διοικητική αυτοτέλεια, αλλά 
χωρίς νομική υπόσταση. 

2 Φεβρουαρίου 2023, 10:18.Τα στοιχεία που φυλάσσονται στο πληροφοριακό σύστημα είναι 
εξαιρετικά πολύτιμος στόχος κακόβουλων ενεργειών από κοινούς ποινικούς αλλά και εξωτερικούς 
εχθρούς της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό να θεσμοθετηθεί η κατάλληλη προστασία τους.1. Για την 

αποφυγή παράνομης πρόσβασης στα στοιχεία των υπόχρεων από νόμιμα εξουσιοδοτημένους 

υπαλλήλους (έχουν δημοσιευτεί διεθνώς σχετικές περιπτώσεις) προτείνεται να θεσμοθετηθεί η 

αυτόματη (μέσω του πληροφοριακού συστήματος) ενημέρωση των υπόχρεων με μήνυμα ηλ-ταχ 
για κάθε πρόσβαση που γίνεται στα στοιχεία τους. Το μήνυμα θα πρέπει να περιέχει την 

ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης, το λόγο της πρόσβασης και τα στοιχεία του υπαλλήλου που 

την πραγματοποίησε.2. Για την προστασία της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των στοιχείων 

προτείνεται θα θεσμοθετηθεί η υποχρέωση συμμόρφωσης της ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστημάτων με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα (π.χ. της οικογένειας προτύπων ISO/IEC 27000), η 
τακτική πιστοποίηση της συμμόρφωσης από ανεξάρτητο εξωτερικό οργανισμό και η δημοσίευση 

των σχετικών αποτελεσμάτων. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ. 
Άρθρο 25 Επιτροπή Ελέγχου (2)Σχόλια 

13 Φεβρουαρίου 2023, 13:17 Να προστεθεί η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. για τους υπηρετούντες 

στην ειδική υπηρεσία όπως ισχύει για τους υπαλλήλους των ειδικών ελεγκτικών οργάνων. 
13 Φεβρουαρίου 2023, 10:02  Ως μόνο όργανο ελέγχου προβλέπεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο 
η Επιτροπή Ελέγχου. Ωστόσο, κρίνεται πως ο αριθμός των υπόχρεων είναι υπερβολικά μεγάλος για 

να υπάγονται σε ένα μόνο όργανο ελέγχου και δη στην Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003. 
Και τούτο, διότι όπως φαίνεται από τις τελευταίες εκθέσεις της Επιτροπής, η διαχείριση του όγκου 
των υποθέσεων που άγονται ενώπιόν της είναι ήδη δυσχερής, με τον έλεγχο των δηλώσεων των 

84



 

υπόχρεων που υπάγονται μέχρι σήμερα στην αρμοδιότητά της (με όλους τους υπόχρεους να είναι 
υποχρεωτικά ελεγχόμενοι) να κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ. 10 (και χωρίς να υπάρχει κάποιος ειδικότερος λόγος για την εν λόγω αλλαγή) αυξάνεται 
ο χρόνος μέσα στον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να αναρτήσει την ετήσια έκθεσή της (1 μήνας 

αντί μίας εβδομάδας που προβλεπόταν). Ταυτόχρονα μειώνεται κατά πολύ και αδικαιολόγητα ο 
χρόνος (ο οποίος είναι μάλιστα μικρότερος αυτού της κοινοβουλευτικής περιόδου) για τον οποίο 
παραμένει αναρτημένη η ως άνω έκθεση στο διαδίκτυο (3 έτη αντί 7 που προβλεπόταν). Κρίνεται 
αναγκαίο προς διασφάλιση της διαφάνειας και της άνετης πρόσβασης του κοινού για επαρκές 
χρονικό διάστημα να επανέλθουν τα χρονικά όρια που προβλέπονταν στο ν. 3213/2003.Τέλος, 

προτείνεται να προβλεφθούν περαιτέρω στοιχεία, τα οποία κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνονται 

στην ετήσια έκθεση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός διαφάνειας ειδικά στα 

ζητήματα του ελέγχου των υποχρεωτικά ελεγχόμενων προσώπων. 
 
Άρθρο 26 Συντονιστής ελέγχων (2)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 13:55 Να προστεθεί η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. από τον συντονιστή 
ελέγχων όπως ισχύει για τους επικεφαλής των ειδικών ελεγκτικών οργάνων 

3 Φεβρουαρίου 2023, 00:03 Επί της παραγράφου 2 θα ήταν χρήσιμο να αποσαφηνιστεί αν ως 

«υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» εννοείται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας του άρθρου 4 στοιχ. 7 ΓΚΠΔ (ιδιότητα την οποία ήδη έχει η Επιτροπή Ελέγχου) ή ο 

υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. (σχετ. ΕΣΠΔ- Κατευθυντήριες Γραμμές 7/2020, σκ. 18) 

 

Άρθρο 27 Ειδικά ελεγκτικά όργανα (1)Σχόλια 

13 Φεβρουαρίου 2023, 10:55 Μεταξύ των ειδικών ελεγκτικών οργάνων βρίσκονται και δύο 
ανεξάρτητες αρχές (η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες και η Ε.Α.Δ.). Οι εν λόγω αρχές απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας, η οποία 
συνίσταται και στη μη υπαγωγή τους στον ιεραρχικό έλεγχο ή στη διοικητική εποπτεία του 
Δημοσίου και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε εντολές, διαταγές, οδηγίες ή παρεμβάσεις κάθε 

τύπου (βλ. Πρεβεδούρου, 2019). Υπάγοντας, λοιπόν, το προτεινόμενο νομοσχέδιο τις εν λόγω 

ανεξάρτητες αρχές υπό τον έλεγχο (ή έστω τις εντολές) της Επιτροπής, θα μπορούσαμε να 

υποστηριχθεί ότι ο νομοθέτης παρεμβαίνει (αδικαιολόγητα) στην ανεξαρτησία τους. 
 

Άρθρο 28 Είδη και προϋποθέσεις ελέγχων (2)Σχόλια 

13 Φεβρουαρίου 2023, 13:16 Να διαγραφεί ή να τροποποιθεί το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 «Η 

Δ.Π.Κ. δεν θεωρείται ανακριβής ή ελλιπής … ανακριβώς έχει δηλωθεί.» Με τη διάταξη αυτή αντί να 

επιβάλλεται η ορθή συμπλήρωση της Δ.Π.Κ. δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε υπόχρεο να 
υποβάλλει λανθασμένη ή ακόμα και κενή Δ.Π.Κ. αρκεί να αποδείξει, σε περίπτωση ελέγχου, τη 

νομιμότητα της περιουσιακής του κατάστασης. 
13 Φεβρουαρίου 2023, 10:47  Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 συμπληρώνεται πως η Δ.Π.Κ. δεν 

θεωρείται ανακριβής ή ελλιπής εφόσον «…αποδεικνύεται … η εκ παραδρομής λανθασμένη 
αναγραφή στη δήλωση του στοιχείου που ανακριβώς έχει δηλωθεί». Η εν λόγω προσθήκη 

δημιουργεί έντονους προβληματισμούς, ιδίως λόγω του ότι θα μπορούσε να ερμηνευθεί με άκρως 

ευρύ τρόπο. Καθώς αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου το να συμπληρώνει (ορθά) τη δήλωση, με 
πρόβλεψη αντίστοιχων κυρώσεων στην περίπτωση που δεν το κάνει (π.χ. εξ αμελείας τέλεση του 
ποινικού αδικήματος) προτείνεται να διαγραφεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη τόσο στο συγκεκριμένο 

άρθρο όσο και στο άρθρο 33 του προτεινόμενου νομοσχεδίου. 
 
Άρθρο 29 Επιλογή δηλώσεων προς έλεγχο (2)Σχόλια 
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13 Φεβρουαρίου 2023, 11:52 Το προτεινόμενο ελάχιστο ποσοστό ελέγχων (5%,6%,7%), ειδικά στην 
περίπτωση που για την επίτευξη των εν λόγω στόχων προσμετρώνται και οι δηλώσεις που 
ελέγχονται υποχρεωτικά (των βουλευτών, υπουργών κοκ), κρίνεται ως υπερβολικά μικρό και μη 
ανταποκρινόμενο στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς διασφάλιση της αποτελεσματικής 

και συστηματικής επαλήθευσης της ακρίβειας των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που 
υποβάλλονται από όλες τις κατηγορίες δημοσίων λειτουργών. Προτείνεται να προβλεφθεί ο κατ’ 
έτος έλεγχος του 20% των υπόχρεων (και όχι των δηλώσεων), ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το 
μέγιστο ποσοστό ελέγχου σε βάθος πενταετίας. Επίσης, η παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 
φαίνεται να καταλείπει στην (ευρεία) διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Ελέγχου το ποιες δηλώσεις 

θα ελεγχθούν (αναθέτοντάς τες προς έλεγχο και σε κάποιο από τα ειδικά ελεγκτικά όργανα του 

άρθρου 27). Η «συγκέντρωση τόσης δύναμης» σε ένα μόνο όργανο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

περιπλέκει άνευ λόγου τη διαδικασία, αφήνοντας μάλιστα, περιθώρια κατάχρησης (π.χ. ως προς το 
ποιες κατηγορίες υπόχρεων θα δοθούν ή δεν θα δοθούν προς έλεγχο και τελικά θα ελεγχθούν ή 
όχι), τα οποία πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να ελεγχθούν. Τέλος κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 
3 του προτεινόμενου άρθρου «Κάθε μέλος της Κυβέρνησης μπορεί να ζητά από την Επιτροπή 
Ελέγχου να διενεργεί έλεγχο συγκεκριμένων υπόχρεων σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ….». 

Προκειμένου να υπάρξει κάποια δικλείδα ασφαλείας σχετικά με τον έλεγχο δηλώσεων (και να 

«μετριασθεί» η ευρεία διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής όπως επιλέγει τις δηλώσεις που θα 
ελεγχθούν) προτείνεται να προβλεφθεί το δικαίωμα των μελών της Βουλής (ή ίσως και των ειδικών 

ελεγκτικών οργάνων) να ζητούν από την Επιτροπή ελέγχου να διενεργεί έλεγχο συγκεκριμένων 
υπόχρεων. 

1 Φεβρουαρίου 2023, 10:45 Στην παράγραφο 3 του αθ.29 προβλέπεται ότι «Κάθε μέλος της 

Κυβέρνησης μπορεί να ζητά από την Επιτροπή Ελέγχου να διενεργεί έλεγχο συγκεκριμένων 

υπόχρεων σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., όταν υπάρχει επώνυμη καταγγελία σε βάρος τους, η οποία 
υποβάλλεται απευθείας στο μέλος της Κυβέρνησης από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο….»Αυτή η πρόβλεψη εισάγει μία ειδική προνομιακή δυνατότητα για τα μέλη της εκάστοτε 
Κυβέρνησης, τα οποία ωστόσο βρίσκονται εκ των πραγμάτων σε θέση ισχύος και επομένως θα 
έπρεπε αντιθέτως να μην απολαμβάνουν πρόσθετων προνομίων. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πολύ 

ορθότερο να προβλέπεται αυτή η δυνατότητα για όλα τα εκάστοτε μέλη του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου, τα οποία κατά κανόνα γίνονται αποδέκτες καταγγελιών και αναδεικνύουν τα σχετικά 

θέματα. Άρα η δυνατότητα να αιτηθούν έλεγχο όλοι οι βουλευτές, τόσο της εκάστοτε κυβερνητικής 
πλειοψηφίας, όσο και της μείζονος & ελάσσονος αντιπολίτευσης, αφ΄ενός μεν διασφαλίζει την 

ισοπολιτεία, αφ΄ετέρου δε υπηρετεί πολύ καλλίτερα την επιδιωκόμενη διαφάνεια.Εν κατακλείδι 

προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: «Κάθε μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

μπορεί να ζητά από την Επιτροπή Ελέγχου να διενεργεί έλεγχο συγκεκριμένων υπόχρεων σε 

υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., όταν υπάρχει επώνυμη καταγγελία σε βάρος τους, η οποία υποβάλλεται 
απευθείας στο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο….» 

 
Άρθρο 30 Διαδικασία ελέγχου (2)Σχόλια 

13 Φεβρουαρίου 2023, 13:15 Να διευκρινιστεί αν η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών των 20 
ημερών και παράτασης της των 10 ημερών αναφέρεται σε εργάσιμες ή ημερολογιακές. 

13 Φεβρουαρίου 2023, 11:27 Στην παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι η άρση του 

απορρήτου είναι προαιρετική («εφόσον απαιτείται») για την ολοκλήρωση του ελέγχου. 
Προκειμένου να υπάρξει περισσότερη αποτελεσματικότητα στους ελέγχους, να καθίσταται 
δυνατός ο έλεγχος του «πόθεν» και όχι μόνο του «έσχες» και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 

πολιτών προς τα ελεγκτικά όργανα, προτείνεται να προβλεφθεί (εκ νέου) ότι η άρση του απορρήτου 
είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του ελέγχου. Στην παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου 
προβλέπεται ότι «η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει την τήρηση των περιορισμών των παρ. 1 και 2 του 
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άρθρου 32 του ν. 2843/2000 από τα εξής πρόσωπα….». Σημειώνεται ωστόσο, ότι η επέκταση των 
υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 και στα πρόσωπα που αναφέρει η εν λόγω 
προτεινόμενη διάταξη προβλεπόταν στο άρθρο 13 του ν. 3213/2003, η οποία δεν επαναλαμβάνεται 
στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Προτείνεται, λοιπόν, να προβλεφθεί ρητά στο πλαίσιο του 

προτεινόμενου νομοσχεδίου (καθώς το άρθρο 13 του ν. 3213/2003 προβλέπεται πως θα 
καταργηθεί) ότι τα ως άνω πρόσωπα υπόκεινται στους περιορισμούς του ν. 2843/2000 και εν 
συνεχεία να ανατεθεί στην Επιτροπή Ελέγχου το να ελέγχει την τήρηση των περιορισμών αυτών. 
 
Άρθρο 31 Ελεγκτικές δυνατότητες της Επιτροπής Ελέγχου (0)Σχόλια 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Π.Κ. 

Άρθρο 32 Δημοσιοποίηση Δ.Π.Κ. (1)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 11:55 Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στο άρθρο 25, μειώνεται 
αδικαιολόγητα και κατά πολύ ο χρόνος (ο οποίος είναι μάλιστα μικρότερος αυτού της 
κοινοβουλευτικής περιόδου) για τον οποίο παραμένουν αναρτημένες οι δηλώσεις των 
υποχρεωτικά ελεγχόμενων (3 έτη αντί όλης της διάρκειας της θητείας πλέον 3 ετών από την λήξη 

αυτής που προβλεπόταν). Σημειώνεται δε, ότι: α) σύμφωνα με παλαιότερες προτάσεις της Greco οι 

δηλώσεις θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες ηλεκτρονικά (τουλάχιστον) για τη διάρκεια της 
θητείας του/της βουλευτή/βουλεύτριας και β) σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 

4389/2016 (βλ. σελ. 58) η πρόβλεψη του να παραμένουν αναρτημένες οι δηλώσεις για όσο χρόνο 
διαρκεί «η θητεία των υποχρέων πλέον τριών ετών από την λήξη της» αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

διαφάνειας στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών 

προσώπων µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι το κοινό έχει άνετη πρόσβαση σε αυτές για 

επαρκές χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με την σύσταση viii της Greco. Κατόπιν των ανωτέρω, 
καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να επανέλθουν τα χρονικά όρια που προβλέπονταν στο ν. 

3213/2003. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 33 Δήμευση (0)Σχόλια 

 

Άρθρο 34 Παράλειψη ηλεκτρονικής καταχώρισης (10)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 15:21 Η ορθή και ολοκληρωμένη καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων 

δεν εξαρτάται απόλυτα ούτε από τον πιστοποιημένο χρήστη/υπεύθυνο κάθε φορέα ούτε από τον 

ίδιο το φορέα, καθώς ένα σημαντικό μέρος των απαιτούμενων στοιχείων θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται από τους υπόχρεους, οι οποίοι μπορεί να μην ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της 

υπηρεσίας τους. Είναι επομένως άστοχη η τιμωρία των υπαλλήλων των φορέων για ελλιπή 
καταχώριση όταν αυτή δεν αποτελεί δική τους ευθύνη. 

13 Φεβρουαρίου 2023, 15:27 Επισημαίνεται ότι είναι πρακτικά δύσκολο να συμπεριληφθούν τα 
στοιχεία των υπόχρεων προσώπων που δεν σχετίζονται με τον Φορέά λαμβάνοντας υπόψη τόσο 

τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα ορισμένων φορέων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την συλλογή και 
διασταύρωση αυτών, όσο και την ενδεχόμενη άρνηση των εν λόγω προσώπων. Ως εκ τούτου 

κρίνεται ιδιαίτερα αυστηρό το μέτρο των ποινών σε υπαλλήλους επιφορτισμένους με τα καθήκοντα 

για την κατάρτιση του καταλόγου υπόχρεων καθώς υπάρχει πρακτική δυσκολία κι όχι δόλος. 
13 Φεβρουαρίου 2023, 13:56 Να προσδιοριστεί το αρμόδιο όργανο ελέγχου της ορθής 
καταχώρησης των καταστάσεων των υπόχρεων εκ μέρους των φορέων γιατί δεν αναφέρεται στις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής ελέγχου. 
13 Φεβρουαρίου 2023, 12:17 Με το άρθρο 34, προβλέπεται ότι η παράλειψη ή ελλιπής καταχώριση 
των καταστάσεων από τον υπεύθυνο αρμόδιο φορέα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 6 τουλάχιστον 
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μηνών.Δεδομένου ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1, ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται το 
πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα να καταχωρίζει ηλεκτρονικά τις καταστάσεις για τις αρχικές ΔΠΚ, β) 
σύμφωνα με το άρθρο 39, η παράλειψη υποβολής ΔΠΚ από τον υπόχρεο τιμωρείται με φυλάκιση 
και χρηματική ποινή, γ) η διάρκεια της ποινής της φυλάκισης βάσει του Ποινικού Κώδικα μπορεί να 

είναι από 10 ημέρες και άνω, προτείνουμε είτε να υπάρχει αντίστοιχη με το άρθρο 39 πρόβλεψη 
για ποινή φυλάκισης χωρίς προκαθορισμένη διάρκεια, είτε ακόμα και μόνο χρηματική ποινή. 
Περαιτέρω, τουλάχιστον για το αδίκημα της ελλιπούς καταχώρησης, προτείνουμε να προβλέπεται 
έστω μικρή προθεσμία για την συμπλήρωση των στοιχείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 
2 για τους υπόχρεους και με τη λήξη της προθεσμίας αυτής να επιβάλλονται οι ποινές. 

13 Φεβρουαρίου 2023, 10:56 Υπέρμετρα αυστηρή η ποινή φυλάκισης των έξι μηνών για τον 

αρμόδιο υπάλληλο λόγω ελλιπούς καταχώρισης της κατάστασης των υπόχρεων, η οποία 

πραγματοποιείται σε μεγάλο ποσοστό από στοιχεία που έχουν συλλέξει και αποστείλει 
διαφορετικές Υπηρεσίες. Συνεπώς, η καταχώριση της κατάστασης των υπόχρεων θα πρέπει να 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εκάστοτε Προϊστάμενου, ο οποίος κατέχει και θέση ευθύνης. 
11 Φεβρουαρίου 2023, 23:37 Η πρόβλεψη ποινής φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών για τους 
υπεύθυνους της ηλεκτρονικής καταχώρισης της κατάστασης των υπόχρεων σε δήλωση 

περιουσιακής κατάστασης είναι υπέρμετρα αυστηρή λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράλειψη 

καταχώρισης ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να είναι δικαιολογημένη ή να οφείλεται σε λάθος 
ή παράλειψη άλλων (ενδεικτικά αναφέρω τη μη σύνταξη καταλόγου υπόχρεων). Ειδικά στην 

περίπτωση της ελλιπούς καταχώρισης, δεν διευκρινίζεται η έννοια της ελλιπούς καταχώρισης, η 
οποία, ανάλογα με την ερμηνεία της, ενδέχεται επίσης να είναι δικαιολογημένη ή να οφείλεται σε 

λάθος ή παράλειψη άλλων (ενδεικτικά αναφέρω την τυχόν λανθασμένη ενημέρωση ή την έλλειψη 

ενημέρωσης για τα ΑΦΜ των υπόχρεων ή των συζύγων των υπόχρεων). Επίσης, προστίθεται στους 

απλούς υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την ηλεκτρονική καταχώριση του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 17 ευθύνη προσωπική, για την οποία δεν θα αμείβονται έστω με επίδομα 

θέσης ευθύνης, και επιπλέον σε περίπτωση άσκησης εναντίον τους ποινικής δίωξης θα 
επιβαρυνθούν με το οικονομικό κόστος υπεράσπισής τους χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω και η 
πειθαρχική τους δίωξη ως συνέπεια της ποινικής. Είναι σίγουρο ακόμη ότι θα δημιουργηθούν 

εντάσεις στις υπηρεσίες γιατί κανείς δεν θα θέλει να αναλάβει την υποχρέωση καταχώρισης και ο 

αναγκαστικός ορισμός όσων τελικά επιλεγούν θα δυσχεράνει τις σχέσεις στις υπηρεσίες καθώς οι 

ορισμένοι υπάλληλοι θα θεωρούν άδικο τον ορισμό τους και όλα αυτά, σε μια εποχή κατά την οποία 
η έντονη έλλειψη προσωπικού απαιτεί σύμπνοια. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι κάθε 

υπόχρεος είναι υπεύθυνος, και ανεξάρτητα από την καταχώρισή του στην κατάσταση των 

υπόχρεων από τον φορέα του, για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του για δήλωση των 

περιουσιακών του στοιχείων σύμφωνα με τον νόμο. 

9 Φεβρουαρίου 2023, 16:59 Δεν είναι μόνο αυστηρή η διάταξη είναι ανέφικτη. Θα πρέπει οι 
αρμόδιοι υπάλληλοι σύνταξης των πινάκων να ασχολούνται αποκλειστικά μόνο το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 

και με καμία άλλη εργασία. Όλες οι υπηρεσίες των Δήμων υπολειτουργούν. Είναι άδικο να 
επιφορτιστούν με παραπάνω καθήκοντα και με μια παράλειψη να τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης 

έξι μηνών. Είναι αρκετά ακραίο. 
9 Φεβρουαρίου 2023, 10:37 Πολύ αυστηρή η ποινικοποίηση της πλημμελούς καταχώρισης της 

κατάστασης από τον υπάλληλο -υπεύθυνο για την ηλεκτρονική καταχώριση των υπόχρεων την 

οποία έκανε και πριν με την ίδια υπευθυνότητα. Πολύ περισσότερο, όταν η καταχώριση στηρίζεται 
και σε στοιχεία από διαφορετικές Υπηρεσίες και Νομούς. Κατά συνέπεια, λόγω της ως άνω 
ποινικοποίησης, αρμόδιος για την καταχώριση των υπόχρεων θα πρέπει να είναι ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος ή της Διεύθυνσης αντίστοιχα, αρμόδιας για την καταχώριση των υπόχρεων 
προσώπων. 
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9 Φεβρουαρίου 2023, 09:12 Πολύ αυστηρά τα μέτρα για τον υπεύθυνο καταχώρισης, όταν τα 
στοιχεία προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες (εντός και εκτός νομού), χωρίς την δυνατότητα 
ελέγχου των στοιχείων. Απαραίτητη αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι να δοθεί η υποχρέωση της 
καταχώρισης στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού ή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Διοίκησης κάθε υπόχρεου φορέα, οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης και λαμβάνουν το αντίστοιχο 
επίδομα. 
3 Φεβρουαρίου 2023, 11:43 Εάν υπάρχει παράληψη ή άρνηση ενημέρωσης του φορέα για τους 
Συζύγους ,ιδικά τους διαζευγμένους πως καλύπτετε από την ευθύνη μη καταχώρησης ο φορέας, 
ενώ δεν θα έχει ενημερωθεί. Η ενημέρωση του φορέα από πολλές Υπηρεσίες ενέχει τον κίνδυνο μη 

έγκαιρης/ορθής ενημέρωσης. Εάν κάποια Υπηρεσία πχ δεν δηλώσει ένα όνομα υπόχρεου προς 

αρχική δήλωση 90 ημερών και αντίστοιχα δεν δηλωθεί από τον φορέα και ο υπόχρεος προβεί σε 

αρχική δήλωση τι ευθύνη φέρει ο φορέας και πως καλύπτεται για την παράλειψη αυτή; 
 
Άρθρο 35 Παράλειψη υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων (0)Σχόλια 
 

Άρθρο 36 Παράβαση καθήκοντος εχεμύθειας (0)Σχόλια 

 
Άρθρο 37 Παρακώλυση ελέγχου και άρνηση παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Ελέγχου (1)Σχόλια 

13 Φεβρουαρίου 2023, 11:41 Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την έκθεση ανάλυση συνεπειών με 
το υπό κρίση άρθρο «Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση της παρεμπόδισης του ελεγκτικού έργου 

και της άρνησης παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Ελέγχου ή τα οριζόμενα από αυτήν ελεγκτικά 

όργανα. Το αδίκημα αυτό τελείται και από τον τρίτο, ο οποίος συμπράττει στην υποβολή 

ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων», από το 
γράμμα της προτεινόμενης διάταξης δεν προκύπτει ότι το προβλεπόμενο αδίκημα αφορά τον τρίτο 

που συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει σε κάποια άλλη 
διάταξη αντίστοιχη με αυτή του ν. 3213/2003 η οποία προέβλεπε πως: «Τρίτος ο οποίος εν γνώσει 
του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης 

περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή«, εκτός αν τιμωρείται 

βαρύτερα με άλλη διάταξη». Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι ποινικό αδίκημα 

τελεί και όποιος συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Και τούτο διότι στο πλαίσιο 
ποινικών διατάξεων δεν χωρεί ερμηνεία κατά του κατηγορουμένου ή δυνατότητα αναλογικής 

εφαρμογής. 

 

Άρθρο 38 Απαγόρευση δημοσιοποίησης (0)Σχόλια 

 
Άρθρο 39 Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης (1)Σχόλια 

13 Φεβρουαρίου 2023, 11:53 Στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι «Υπόχρεος 
που παραλείπει να υποβάλει Δ.Π.Κ. εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 ή 

υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή Δ.Π.Κ., τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή». Ωστόσο, το 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 22 προβλέπει ότι: «Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του 

πρώτου εδαφίου και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την πάροδο της προθεσμίας που 

ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18». Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές το σε ποια προθεσμία 
αναφέρεται το προτεινόμενο άρθρο, γεγονός ιδιαίτερα προβληματικό για μία ποινική διάταξη. Στην 
περίπτωση δε, που η προβλεπόμενη προθεσμία είναι τελικά το ένα έτος (αντί των 60 ημερών που 

προέβλεπε ο ν. 3213/2003), θα πρέπει να δικαιολογηθεί το για ποιον λόγο παρεκτείνεται για τόσο 
μεγάλο διάστημα η ως άνω προθεσμία. Τέλος, απαλείφεται η πρόβλεψη του ν. 3213/2003 ότι 
«Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν 
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δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου» η οποία 
προτείνεται να επανέλθει. 
 
Άρθρο 40 Παραβίαση υποχρέωσης γνωστοποίησης (0)Σχόλια 

 
Άρθρο 41 Ποινικές δικονομικές διατάξεις (1)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 11:54 Στην παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου αναφέρεται ότι «Στις 
περιπτώσεις των άρθρων 39 περί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης και 40 περί 
παραβίασης υποχρέωσης γνωστοποίησης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με καταδικαστική απόφαση για εγκλήματα του 

παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο, καθώς και της 

πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης». Αντίστοιχη διάταξη υπήρχε 
και στο ν. 3213/2003, η οποία ωστόσο δεν περιοριζόταν σε συγκεκριμένα αδικήματα. Προτείνεται, 
λοιπόν, είτε να δοθεί η δυνατότητα να διατάξει το δικαστήριο τα ως άνω μέτρα για όλα τα 
αδικήματα είτε να προστεθούν στην προτεινόμενη διάταξη (τουλάχιστον) και τα αδικήματα των 
άρθρων 36 και 37. 

 

Άρθρο 42 Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (1)Σχόλια 
9 Φεβρουαρίου 2023, 12:52 Η διάταξη έχει ταυτόσημο περιεχόμενο με την προϊσχύσασα (α.11 του 

ν.3213/2003). Στο διαδραμόντα χρόνο, όμως, επήλθαν τροποποιήσεις στον ΚΠΔ, με συστηματικό 
χαρακτήρα, που είχαν ως άμεσο επακόλουθο την νομοθέτηση για πρώτη φορά μιας γενικής ισχύος 

διάταξη για την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (στα ά.261 & 262 ΚΠΔ), η οποία τυποποιεί ένα 

διττό σύστημα άμυνας κατά της διάταξης του ανακριτή με την πρόβλεψη α) ενός οιονεί ενδίκου 

βοηθήματος (προσφυγής) εντός τακτής προθεσμίας (15 ημέρες- βέβαια στο ν.4557/2018 η 
προθεσμία είναι 20 ημερών) με μεταβίβαση της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο και 

β) μιας αίτησης προς το επιβάλλον τη δέσμευση όργανο, μη υποκείμενης σε χρονικούς 
περιορισμούς, δυνάμει της οποίας δίδεται η δυνατότητα επανακρίσης της αναγκαιότητας και 
νομιμότητας της δέσμευσης, υπό τον λειτουργικό περιορισμό όμως της συνδρομής «νέων 

στοιχείων». Αυτό το καθεστώς, κρίνεται ως το πλέον εγγυητικό των δικαιωμάτων του θιγόμενου 

προσώπου, ακολουθείται και στον (πιο προσφάτως ψηφισθέντα εν συγκρίσει με το ν.3213/2003) 

ν.4557/2018 (με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το νόμο του ’21) σε μια προσπάθεια 
ομογενοποίησης των κανονιστικών συστημάτων λήψης του δικονομικού μέτρου της δέσμευσης, 

μέσω της (αλληλό) εναρμόνισης της γενικής διάταξης με τις επί μέρους διατάξεις που απαντώνται 

σε ειδικούς ποινικούς νόμους.Έχοντας τα ανώτερω υπόψιν, θεωρώ φρονιμότερο, να προβλεφθεί 

και μια ρητή δυνατότητα υποβολής απρόθεσμης αίτησης επανακρίσης της νομιμότητας της 

δέσμευσης με την επίκληση νέων στοιχείων από το θιγόμενο πρόσωπο, προκειμένου να μην 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του επιβάλλοντος τη δέσμευση οργάνου να δέχεται το 

παραδεκτό ή μη αυτής με (επιτρεπτή ή μη) ανάλογη εφαρμογή του ά.262ΚΠΔ. Έκτος εάν προστεθεί 
μια επικουρική ρήτρα παραπομπής στις γενικές διατάξεις του ΚΠΔ που προβλέπουν την δέσμευση. 

 
Άρθρο 43 Καταλογισμός (1)Σχόλια 

1 Φεβρουαρίου 2023, 07:01 «Σε βάρος του ελεγχόμενου υπόχρεου καταλογίζεται χρηματικό ποσό 

μέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήματος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος ή το ανήλικο τέκνο του, 
εφόσον η προέλευση του περιουσιακού οφέλους δεν δικαιολογείται.» Θεωρώ ότι η διάταξη θα 
πρέπει να περιλαμβάνει εκτός τον ελεγχόμενο και το ανήλικο τέκνο του, και όλους όσοι έχουν 

α΄βαθμό συγγένειας με τον ελεγχόμενο, ώστε αν διαπιστωθεί η απόκτηση περιουσιακού στοιχείου 
από αυτούς τους συγγενείς κατά την ελεγχόμενη περίοδο και που δεν δικαιολογείται, να ληφθούν 
τα αναγκαστικά μέτρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ,ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 44 Μεταβατικές διατάξεις (0)Σχόλια 
 

Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις (1)Σχόλια 
13 Φεβρουαρίου 2023, 11:18 Στο πλαίσιο του ν. 3213/2003 και δη στα παραρτήματα Ι και ΙΙ 
περιγραφόταν η βασική μορφή που πρέπει να έχουν οι ΔΟΣ και οι ΔΠΚ. Στο πλαίσιο του 
προτεινόμενου νομοσχεδίου δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη πρόβλεψη αλλά αναφέρεται γενικά 
ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται: α) το περιεχόμενο της Δ.Π.Κ., 

οι οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων της και οι πίνακες παραμετρικών τιμών, β) η λειτουργία της 

εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21, η ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
εφαρμογής, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λεπτομερειακό 
θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 21». Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται ότι οποτεδήποτε 
οι εκάστοτε υπουργοί μπορούν κατά βούληση να αλλάξουν τις σχετικές αποφάσεις και να αλλάξουν 
το περιεχόμενο των Δ.Π.Κ. 

 

Άρθρο 46 Καταργούμενες διατάξεις (1)Σχόλια 
3 Φεβρουαρίου 2023, 15:39 Πως είναι δυνατόν να μην καταργείται η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 4 

του ν. 3213/2003 που προβλέπει ΑΜΑΧΗΤΟ τεκμήριο ότι ο/η σύζυγος του υποχρέου προσώπου 
θεωρείται υποχρεωτικά ως ΠΑΡΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ που υπακούει στις εντολές του/της υπόχρεου 

συζύγου. Η διάταξη αυτή είναι προδήλως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ και δεν μπορεί να σταθεί σε 

οποιοδήποτε δικαστήριο. Το ατομικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 

καθενός από του συζύγους επιβάλει να κρίνεται αυτοτελώς αν ο/η σύζυγος διατηρεί 
αποδεδειγμένα αυτόνομη επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω αλλοδαπής εταιρείας ή αν 

συνέστησε μια τέτοια εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμού του/της υπόχρεου συζύγου του 
που κρύπτεται όπισθεν αυτής. Οι συντάκτες το σχεδίου νόμου ασφαλώς γνωρίζουν ότι τα αμάχητα 
τεκμήρια είναι αντίθετα στο Σύνταγμα και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη. Ωστόσο, δεν τολμούν 

να καταργήσουν την αντισυνταγματική αυτή διάταξη για να μην «κατηγορηθούν» από την 

αντιπολίτευση ότι επιχειρούν να προστατεύσουν συγκεκριμένο υψηλά ιστάμενο πρόσωπο που 

καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση. Όμως οι κανόνες καλής νομοθέτησης δεν μπορεί να υποχωρούν 
υπό τον φόβο της δημαγωγίας. 

 

Άρθρο 47 Τελική διάταξη (0)Σχόλια 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο 48 Έναρξη ισχύος (1)Σχόλια 

12 Φεβρουαρίου 2023, 20:20 Για την εφαρμογή του νόμου θα απαιτηθεί η έκδοση πολλών 
κανονιστικών πράξεων. Επίσης θα χρειαστεί προφανώς να προσαρμοστεί η πλατφόρμα. Αυτά σε 

συνδυασμό με την επικείμενη προεκλογική και μετεκλογική περίοδο θα χρειαστούν μεγάλο χρονικό 
διάστημα για να υλοποιηθούν, γεγονός που είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει καθυστερήσεις και 

δυσλειτουργία στην υποβολή των δηλώσεων. Θα δημιουργηθεί το ίδιο φαινόμενο με αυτό που 

έγινε το 2019 που κληθήκαμε να υποβάλλουμε εκ νέου δηλώσεις μετά από 2-3 χρόνια. Η μόνη λύση 
για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς και τη σωστή προετοιμασία είναι η έναρξη ισχύος των 
διατάξεων του νόμου να γίνουν την 1/1/2024. Άλλως η ταλαιπωρία και η δυσαρέσκεια χιλιάδων 

ανθρώπων είναι βέβαιη. 
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ENOTHTA ΣT:  Έκθεση νομιμότητας  

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 - άρθρο 7, άρθρο 25, παρ. 2 άρθρου 29. 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

  
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
- άρθρο 86, άρθρο 267. 

  
      
      

Κανονισμός 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης 
Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή 
ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (L 283) 

  
      
      

Οδηγία 

 

       
 
      

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

       
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
      

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

  
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 
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   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
 
      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

       
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης 
Υφιστάμενες διατάξεις 

 Άρθρο 48 

Προσόντα και διαδικασία 

επιλογής υποψηφίων για τη θέση 

του Ευρωπαίου Εισαγγελέα – 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 

και παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4786/2021 

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 

4786/2021 (Α’ 43) τροποποιείται 

ως προς τα προσόντα επιλογής 

υποψηφίων για τη θέση του 

Ευρωπαίου Εισαγγελέα και 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Κάθε υποψήφιος για τη θέση 

του Ευρωπαίου Εισαγγελέα 

απαιτείται, κατά τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης και κατά τον 

χρόνο του διορισμού του: 

α. να κατέχει τον βαθμό 

τουλάχιστον του Αντεισαγγελέα 

Εφετών έως και αυτόν του 

Εισαγγελέα Εφετών, 

β. να έχει εναπομένοντα χρόνο 

υπηρεσίας έξι (6) τουλάχιστον έτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4786/2021 

1. Κάθε υποψήφιος για τη θέση του 

Ευρωπαίου Εισαγγελέα απαιτείται, κατά 

τον χρόνο υποβολής της αίτησης και κατά 

τον χρόνο του διορισμού του: 

α. να κατέχει τον βαθμό τουλάχιστον του 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών έως και αυτόν του 

Εισαγγελέα Εφετών. Ο Εισαγγελέας 

Πρωτοδικών πρέπει να έχει συμπληρώσει 

πέντε (5) τουλάχιστον έτη στον βαθμό 

αυτόν, 
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μέχρι την αποχώρησή του λόγω του 

ορίου ηλικίας της παρ. 5 του 

άρθρου 88 του Συντάγματος.». 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 

4786/2021 επέρχονται οι εξής 

αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο, 

τροποποιείται η χρονική αφετηρία 

ορισμού προθεσμίας από τον 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για 

την υποβολή αιτήσεων από τους 

ενδιαφερομένους για τη θέση του 

Ευρωπαίου Εισαγγελέα, β) στο 

δεύτερο εδάφιο, μετά από τις 

λέξεις «διευθύνοντες τις 

Εισαγγελίες Εφετών» 

διαγράφονται οι λέξεις «και 

Πρωτοδικών» και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Ο Εισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου, δεκαοκτώ (18) μήνες πριν 

από τη λήξη της θητείας του 

Ευρωπαίου Εισαγγελέα και 

αμελλητί μόλις πληροφορηθεί ότι 

αυτή για οποιονδήποτε λόγο λήγει 

πρόωρα, ή δεν πρόκειται να 

παραταθεί, ορίζει προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών για την 

υποβολή, σε ηλεκτρονική ή σε 

έντυπη μορφή, των αιτήσεων των 

ενδιαφερομένων, μαζί με 

βιογραφικό σημείωμα και φάκελο 

δικαιολογητικών, αναρτά την 

πρόσκληση στην ιστοσελίδα  της 

Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και 

τη γνωστοποιεί ταυτόχρονα 

εγγράφως στους διευθύνοντες τις 

Εισαγγελίες Εφετών της 

Επικράτειας, προς ενημέρωση των 

υφισταμένων τους.». 

 

β. να έχει τη δυνατότητα υπηρέτησης στην 

εθνική Εισαγγελική Αρχή επί εννέα (9) 

τουλάχιστον έτη μέχρι την αποχώρησή του 

λόγω του ορίου ηλικίας της παρ. 5 του 

άρθρου 88 του Συντάγματος. 

 

παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4786/2021 

2. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έξι (6) 

μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 

Ευρωπαίου Εισαγγελέα και αμελλητί μόλις 

πληροφορηθεί ότι αυτή για οποιονδήποτε 

λόγο λήγει πρόωρα, ή δεν πρόκειται να 

παραταθεί, ορίζει προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών για την υποβολή, σε ηλεκτρονική 

ή σε έντυπη μορφή, των αιτήσεων των 

ενδιαφερομένων, μαζί με βιογραφικό 

σημείωμα και φάκελο δικαιολογητικών, 

αναρτά την πρόσκληση στην ιστοσελίδα 

της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και τη 

γνωστοποιεί ταυτόχρονα εγγράφως στους 

διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και 

Πρωτοδικών της Επικράτειας, προς 

ενημέρωση των υφισταμένων τους. 

 

 Άρθρο 49 

Τοπική και λειτουργική 

αρμοδιότητα Ευρωπαίων 
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Εντεταλμένων Εισαγγελέων – 

Τροποποίηση άρθρου 16 και 

προσθήκη άρθρου 16Α στον ν. 

4786/2021 

 

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4786/2021 

(Α’ 43) επέρχονται οι εξής αλλαγές: 

α) το δεύτερο εδάφιο μεταφέρεται 

στο τέλος του άρθρου ως εδάφιο 

τρίτο με την αντικατάσταση των 

λέξεων «για τη διενέργεια κυρίας 

ανάκρισης» από τις λέξεις «για την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του 

ανακριτή» και την τροποποίηση 

του αρμόδιου ανακριτή, β) το τρίτο 

εδάφιο τίθεται ως δεύτερο εδάφιο 

με την απάλειψη των λέξεων 

«παραπέμπονται και» και το άρθρο 

16 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 16 

Κατά τόπον αρμοδιότητα των 

Ευρωπαίων Εντεταλμένων 

Εισαγγελέων  

Η κατά τόπον αρμοδιότητα των 

Ευρωπαίων Εντεταλμένων 

Εισαγγελέων εκτείνεται σε όλη την 

Επικράτεια. Οι ποινικές υποθέσεις 

εισάγονται στα αρμόδια κατά 

περίπτωση δικαστικά συμβούλια 

και δικαστήρια πρώτου και 

δεύτερου βαθμού της Αθήνας και 

στον Άρειο Πάγο. Για την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων του ανακριτή, 

παραγγέλλεται αποκλειστικά ο 

ανακριτής που έχει οριστεί για 

αυτό από την Oλομέλεια του 

Πρωτοδικείου Αθηνών.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 16 

Κατά τόπον αρμοδιότητα των 

Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων 

(EEE) 

Η κατά τόπον αρμοδιότητα των 

Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων 

(ΕΕΕ) εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Για 

τη διενέργεια κύριας ανάκρισης 

παραγγέλλεται αποκλειστικά ο αρμόδιος 

ανακριτής Αθηνών, που ορίζεται από την 

Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι 

ποινικές υποθέσεις παραπέμπονται και 

εισάγονται στα αρμόδια κατά περίπτωση 

δικαστικά συμβούλια και δικαστήρια 

πρώτου και δεύτερου βαθμού της Αθήνας 

και στον Άρειο Πάγο. 

 

 Άρθρο 52 

Ειδικές ανακριτικές πράξεις - 

Ισχύς απορρήτων – 

Αντικατάσταση άρθρου 17 ν. 
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4786/2021 

 

 Το άρθρο 17 του ν. 4786/2021 (Α’ 

43) αντικαθίσταται ως εξής : 

 

«Άρθρο 17 

Ειδικές ανακριτικές πράξεις- Ισχύς 

απορρήτων 

 

1. Επί αδικημάτων για τα οποία η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 

ασκήσει την αρμοδιότητά της, οι 

Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι 

Εισαγγελείς έχουν τις ίδιες 

εξουσίες και δύνανται να 

διενεργούν, αιτιολογημένα και 

σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, ανακριτικές 

πράξεις υπό τις προϋποθέσεις, 

διαδικασίες και εγγυήσεις που 

διατάσσουν ή ζητούν τα αντίστοιχα 

μέτρα οι Εισαγγελείς Οικονομικού 

Εγκλήματος του άρθρου 33 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), 

υποκείμενοι στους ίδιους 

περιορισμούς της νομοθεσίας περί 

απορρήτων, εφαρμοζομένων 

αναλόγως των παρ. 1 έως και 3 του 

άρθρου 36 ΚΠΔ.  

2. Ειδικά ως προς τα μέτρα έρευνας 

των περ. ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 30 του Κανονισμού ΕΕ 

2017/1939, η διενέργεια των εν 

λόγω ανακριτικών πράξεων είναι 

επιτρεπτή μόνο για τη διακρίβωση 

κακουργήματος, εφαρμοζομένων 

κατά τα λοιπά των οικείων 

διατάξεων του εθνικού δικαίου.  

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται 

αναλόγως και για τον Ευρωπαίο 

Εισαγγελέα, στην περίπτωση που 

αποφασίσει αιτιολογημένα να 

διεξαγάγει προσωπικά την έρευνα, 

 

 

 

 

 

Άρθρο 17 

Ανακριτικές πράξεις Ισχύς απορρήτων 

1. Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς 

δύνανται να διατάσσουν ή να ζητούν 

αρμοδίως αιτιολογημένα και σύμφωνα με 

την αρχή της αναλογικότητας: 

α) Τα μέτρα των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 1 

και της παρ. 4 του άρθρου 30 του 

Κανονισμού 2017/1939 (L 283), με την 

εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της περ. 

γ΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, όταν 

ερευνάται αδίκημα της καθ’ ύλην και κατά 

τόπον αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 

23, καθώς και τις παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 25 του εν λόγω Κανονισμού, σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 21 έως 26 του ν. 

4689/2020 (Α΄103), υπό τις προϋποθέσεις, 

τις διαδικασίες και τις εγγυήσεις που 

διατάσσουν ή ζητούν τα αντίστοιχα μέτρα 

οι Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος. 

Κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 3 του άρθρου 30 του Κανονισμού 

2017/1939, ειδικά για την προσκόμιση των 

εκτός εξαίρεσης δεδομένων επικοινωνίας 

της περ. γ΄ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και 

την πρόσβαση σε αυτά, τηρούνται οι 

διαδικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 

4 και 5 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121), σε 

συνδυασμό με το άρθρο 265 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., 4620/2019, Α΄ 

96) περί κατάσχεσης ψηφιακών 

δεδομένων. 

β) Κατ’ εφαρμογήν του πρώτου και 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 

30 του Κανονισμού 2017/1939, το μέτρο 

της περ. ε΄ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, 

όταν ερευνάται αδίκημα της αρμοδιότητας 
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σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 

28 του Κανονισμού ΕΕ 

2017/1939.». 

 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο 

τιμωρείται με ποινή κάθειρξης, υπό τις 

προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις 

εγγυήσεις που διατάσσουν ή ζητούν το 

αντίστοιχο μέτρο οι Εισαγγελείς 

Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με τα 

άρθρα 4 και 5 του ν. 2225/1994, καθώς και 

με το άρθρο 36, το στοιχείο δ΄ της παρ. 1 

και τις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 254, το 

στοιχείο β΄ της παρ. 1 και την παρ. 2 του 

άρθρου 255 του Κ.Π.Δ. 

γ) Το μέτρο της περ. στ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 30 του Κανονισμού 2017/1939, 

όταν ερευνάται αδίκημα της αρμοδιότητας 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο 

τιμωρείται με ποινή κάθειρξης, υπό τις 

προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις 

εγγυήσεις που διατάσσουν ή ζητούν το 

αντίστοιχο μέτρο οι Εισαγγελείς 

Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με το 

στοιχείο γ΄ της παρ. 1 και τις παρ. 2 έως 6 

του άρθρου 254, το στοιχείο β΄ της παρ. 1 

και την παρ. 2 του άρθρου 255 του Κ.Π.Δ., 

σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του ν. 

2145/1993 (Α΄ 88). 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του 

Κανονισμού 2017/1939, για τη νομική 

δέσμευση από την υποχρέωση τήρησης 

απορρήτου ορισμένων κατηγοριών 

προσώπων ή επαγγελματιών, ισχύει έναντι 

του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα 

ό,τι ισχύει έναντι των Εισαγγελέων 

Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με το 

άρθρο 36 του Κ.Π.Δ. 

 Άρθρο 54 

Καθορισμός αρμοδίου 

Δικαστηρίου για την επίλυση 

διαφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής 

και εθνικής Εισαγγελικής Αρχής – 

Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 

4786/2021 

 

Στο άρθρο 19 του ν. 4786/2021 (Α’ 
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43) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) 

η υφιστάμενη παράγραφος 

τροποποιείται ως προς την 

αρμόδια αρχή, β) προστίθεται νέα 

παρ. 2 και το άρθρο 19 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 19 

Αρμόδια αρχή για την επίλυση 

διαφωνίας Ευρωπαϊκής και εθνικής 

Εισαγγελικής Αρχής 

 

1. Ως αρμόδια εθνική Αρχή, 

σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 

της παρ. 6 του άρθρου 25 του 

Κανονισμού 2017/1939 (L 283), η 

οποία αποφασίζει την ανάθεση της 

αρμοδιότητας για τη διερεύνηση 

υπόθεσης όταν υπάρχει διαφωνία 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας και της εθνικής 

Εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με το 

αν η αξιόποινη συμπεριφορά 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 22 και των 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του 

ίδιου Κανονισμού, ορίζεται ο 

Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε 

συμβούλιο. 

2. Η διαφωνία υποβάλλεται στον 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από 

οποιονδήποτε από τους 

διαφωνούντες. Αν υπάρχουν 

περισσότερα αιτήματα, 

συνεκδικάζονται. Η συνεδρίαση 

του Συμβουλίου γνωστοποιείται με 

μέριμνα του Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου προ δέκα (10) 

ημερών και στον ύποπτο ή 

κατηγορούμενο, ο οποίος μπορεί 

να υποβάλλει τις απόψεις του με 

γραπτό υπόμνημα μέχρι δύο (2) 

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 19 

Αρμόδια αρχή για την επίλυση 

διαφωνίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και 

εθνικής Εισαγγελικής Αρχής 

Ως αρμόδια εθνική Αρχή, σύμφωνα με το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 25 

του Κανονισμού 2017/1939 (L 283), η 

οποία αποφασίζει την ανάθεση της 

αρμοδιότητας για τη διερεύνηση 

υπόθεσης, όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της 

εθνικής Εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με το 

αν η αξιόποινη συμπεριφορά εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 22 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 

25 του ιδίου Κανονισμού, ορίζεται ο 

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο 

Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που 

εκείνος ορίζει. 
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Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 

με τη σύμφωνη γνώμη του 

Προέδρου του Συμβουλίου, μπορεί 

να παραλείψει τη γνωστοποίηση 

για λόγους μυστικότητας των 

ερευνών.».  

30. Κατάργηση διατάξεων 

 Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης που προβλέπουν 

κατάργηση 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Άρθρο 46 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος καταργείται ο ν. 

3213/2003 (Α΄ 309) περί της 

δήλωσης και του ελέγχου της 

περιουσιακής κατάστασης 

βουλευτών, δημόσιων λειτουργών 

και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και άλλων 

κατηγοριών προσώπων, πλην: 

α) του άρθρου 8 περί απαγόρευσης 

συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα 

στην αλλοδαπή για πολιτικά 

πρόσωπα και σε εταιρείες με έδρα 

μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη 

και κράτη με προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς 

β) των άρθρων 9, 10, 11 και 12, 

κατά το μέρος που αφορούν στην 

εφαρμογή του άρθρου 8. 

Οι διατάξεις του ν. 3213/2003, που 

καταργούνται, έχουν ως εξής: 

Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση 

1. Δήλωση της περιουσιακής τους 

κατάστασης, των συζύγων τους ή των 

προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων 

τέκνων τους υποβάλλουν: 

α. Ο Πρωθυπουργός. 

β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που 

εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων 

λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. 

γ. Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί 

και οι Υφυπουργοί. 

δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. 

ε. Οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι 

διαχειρίζονται τα οικονομικά των 

πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β΄. 

στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της 

Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, οι 

υπηρεσιακοί γραμματείς του άρθρου 36 

του ν. 4622/2019, οι υπάλληλοι ή 

σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι 

μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι 

τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό 

κυβερνητικό όργανο, καθώς και οι 

υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των 

άρθρων 6 του ν. 1878/1990 (Α΄ 33) και 2 και 

3 του ν. 1895/1990 (Α΄ 116), στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και διατίθενται σε βουλευτές 

και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο 
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γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ζ. Ο διοικητής και οι υποδιοικητές της 

Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

(ΥΠΑ). 

η. Οι Γενικοί Γραμματείς των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι 

Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

(άρ. 28 του ν. 4325/2015), οι 

Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα 

μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων, 

καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών 

Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των 

Περιφερειών. 

θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών 

των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των 

Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί 

Διευθυντές των δημοτικών νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών 

ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των 

ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, 

καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών 

Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. 

Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, 

δήλωση περιουσιακής κατάστασης 

υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι 

διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών 

αυτών. 

ι. Οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι 

Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι 

Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι 

διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι 

και οι Γενικοί Διευθυντές νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων 

επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, υπό 

την προϋπόθεση ότι όλα τα ανωτέρω 

νομικά πρόσωπα ανήκουν στο κράτος ή 

επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς 
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πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού τους ή τη διοίκησή τους 

ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με 

διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

ια. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη όλων των 

επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, 

μελετών και παροχής υπηρεσιών των 

κρατικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων και των ενόπλων 

δυνάμεων, των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος 

ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς 

πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των 

οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο 

με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των 

δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων 

οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό 

των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 

ευρώ ανά διαγωνισμό, καθώς επίσης ο 

Γενικός Διευθυντής και Διευθυντές της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 

και οι κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων 

οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου 

οργανικών μονάδων προμηθειών στο 

Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις 

δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους 

οργανισμούς. 

 Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο Πρόεδρος 

και τα μέλη όλων των επιτροπών 

διαγωνισμών δημοσίων έργων των 

ανωτέρω φορέων, εφόσον ο 

προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 

τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. 

ιβ. Οι Δικαστικοί και οι Εισαγγελικοί 

λειτουργοί. 

ιγ. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, οι 

εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι διευθυντές 

της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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ιδ. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι 

Διευθύνοντες σύμβουλοι, οι Διοικητές, οι 

Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και 

οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών 

ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών, καθώς και επιχειρήσεων 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 

ιε. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά 

Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) και οι κατέχοντες 

διευθυντική θέση στην εταιρία αυτή 

σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 

οργανισμό της ή σύμφωνα με απόφαση του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

ιστ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου των 

ελεγχόμενων από της Ελληνικά 

Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) ανωνύμων 

εταιριών και οι κατέχοντες διευθυντική 

θέση στις εταιρίες αυτές σύμφωνα με τον 

εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό της εταιρίας 

ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού 

της Συμβουλίου. 

ιζ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου κάθε άλλου 

φορέα οργανωμένης χρηματιστηριακής 

αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα και οι κατέχοντες διευθυντική θέση 

σε αυτόν σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα κανονισμό του ή σύμφωνα με 

απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι 

Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και 

τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι 

διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί 

Διευθυντές και οι Διευθυντές ειδήσεων και 

ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή 

εταιριών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας 

ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση 

τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή 

παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών 

τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και 

ραδιοφωνικών σταθμών, όπως και των 
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βασικών μετόχων αυτών, με την εξαίρεση 

των βασικών μετόχων που εμπίπτουν στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 

4339/2015, καθώς και των μετόχων αυτών. 

ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι μέτοχοι, οι 

εταίροι, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες 

Σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του 

Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί 

Διευθυντές και οι Διευθυντές ειδήσεων και 

ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή 

εταιριών, που εκμεταλλεύονται 

διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν 

ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας 

κυκλοφορίας, όπως και των βασικών 

μετόχων αυτών, με την εξαίρεση των 

βασικών μετόχων που εμπίπτουν στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 

4339/2015, καθώς και των μετόχων αυτών. 

κ. Οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων 

ενώσεων συντακτών, καθώς και όσοι 

παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε 

επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε 

ραδιοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα 

ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή 

έργου. 

κα. Οι ιατροί Διευθυντές και Συντονιστές 

Διευθυντές που υπηρετούν στα 

νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στα 

στρατιωτικά νοσοκομεία, σε 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και 

εργαστήρια, καθώς και στο Πρωτοβάθμιο 

Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ). 

κβ. Οι πρόεδροι, τα μέλη και οι 

προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων 

επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και 

Διεύθυνσης όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, 

συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων 

διοικητικών και ρυθμιστικών Αρχών, της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, καθώς και ο Γενικός 

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι 
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Ειδικοί Επιθεωρητές που εργάζονται με 

απόσπαση στο γραφείο του 

κγ. Οι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, διευθυντές 

κλάδων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων Στρατού, 

Ναυτικού και Αεροπορίας, οι δικαστικοί 

λειτουργοί του δικαστικού σώματος των 

Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο Γενικός 

Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης 

Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

κδ. Οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί της 

Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού 

Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

κε. Το αστυνομικό προσωπικό, με εξαίρεση 

όσους τελούν σε καθεστώς μόνιμης 

διαθεσιμότητας, σύμφωνα με την 

περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 8 και το 

άρθρο 14 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29) σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ. 

330/1947 (Α΄ 84), οι συνοριακοί φύλακες, 

οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό 

προσωπικό που υπηρετεί στην Ελληνική 

Αστυνομία, το προσωπικό του Λιμενικού 

Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, 

εξαιρουμένων των στελεχών που έχουν 

υπαχθεί σε καθεστώς μόνιμης 

διαθεσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 1 

του π.δ. 27/2014 (Α΄ 46), καθώς και το 

προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, 

με εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς 

μόνιμης διαθεσιμότητας κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του ν.δ. 330/1947, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 9 του ν. 1813/1988 (Α΄ 243). 

κστ. Το πολιτικό προσωπικό του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής.. 

κζ. Το προσωπικό της υπηρεσίας 

Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
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Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος- 

Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

κη. Οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι 

εξωτερικοί φρουροί των καταστημάτων 

κράτησης. 

κθ. Οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων και 

των Δασονομείων και οι κατά νόμον 

αναπληρωτές τους. 

λ. Τα μέλη όλων των Σωμάτων 

Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου, οι 

προϊστάμενοι οργανικών μονάδων 

οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, 

Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών 

Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 

των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, το προσωπικό 

της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού 

Εγκλήματος, καθώς και οι υπάλληλοι των 

μονάδων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε 

ελεγκτικά καθήκοντα. 

λα. Οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου 

Οικονομικών, οι Προϊστάμενοι 

Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Διαπεριφερειακών 

Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) του Κέντρου 

Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 

Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), του Κέντρου 

Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι Προϊστάμενοι των 

Τμημάτων Ελέγχου και όλοι οι υπάλληλοι 

που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των 

παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και όλοι οι 

υπάλληλοι που ασκούν ελεγκτικά 

καθήκοντα και υπηρετούν στις υπηρεσίες 

αυτές, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της 

Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, οι 

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων των 

Τελωνείων, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων 

Γενικών θεμάτων και Τελωνειακών 

Διαδικασιών των Τελωνείων, όλοι οι 

υπάλληλοι των Τελωνείων που ασκούν 

ελεγκτικά καθήκοντα, οι Προϊστάμενοι 

Διευθύνσεων και Τμημάτων, καθώς και οι 

υπάλληλοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

105



 

Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και της Διεύθυνσης 

Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ), 

καθώς και οι Προϊστάμενοι των οργανικών 

μονάδων των Κτηματικών Υπηρεσιών του 

Δημοσίου. 

λβ. Οι Προϊστάμενοι των Επιχειρησιακών 

Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων του 

Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(ΣΔΟΕ), οι Προϊστάμενοι των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων και 

Τμημάτων ελέγχου-δράσης αυτών, καθώς 

και οι υπάλληλοι -ελεγκτές που υπηρετούν 

στις παραπάνω υπηρεσίες. 

λγ. Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των 

οργανικών μονάδων δόμησης 

οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς 

και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης 

Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Συμβουλίων, 

Περιφερειακών Συμβουλίων και του 

Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών 

Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, των 

Συμβουλίων, των Περιφερειακών 

Συμβουλίων και των Κεντρικών 

Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του 

Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων 

Μνημείων.». 

λδ. Το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας 

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα, καθώς και οι Πρόεδροι, 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή διαχειριστές 

των εταιριών του ιδιωτικού τομέα που 

μετέχουν σε τέτοιου είδους συμπράξεις. 

λε. Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΣ Αθλητικών 

Ομοσπονδιών και τα πρόσωπα που είναι 

μέλη Διοίκησης Αθλητικών Ανωνύμων 

Εταιριών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβόμενων 

Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή τους έχει ανατεθεί η 

διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με 

συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του 
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μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση 

που το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής 

ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου ή εταιρία, η υποχρέωση υποβολής 

δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 

βαρύνει τον πρόεδρο και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτών. 

λστ. Οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί 

διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας 

πρωταθλημάτων επαγγελματικού 

αθλητισμού και όσοι μετέχουν στα 

αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές 

διαιτησίας, καθώς και ο Πρόεδρος, τα μέλη 

της Επιτροπής Επαγγελματικού 

Αθλητισμού και οι αναπληρωτές αυτών. 

λζ. Οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, 

οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και Γενικοί 

Διευθυντές των αναφερόμενων στις 

περιπτώσεις ε` και στ` της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Ά) 

όπως αυτές ισχύουν νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νομικά αυτά 

πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημόσιων έργων ή ανάθεσης και 

εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων. 

λη. Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιων Εργων του 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων ως και οι σύμφωνα με τα άρθρα 28 

του π.δ. 609/1985 (Α΄ 223) και 15 του ν. 

716/1977 (Α΄ 205) ασκούντες καθήκοντα 

επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων 

και μελετών δημοσίων έργων. Οι 

κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο 

Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, εφόσον κατά το νόμο ή τον 

οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του 

νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες 

σχετικές με την ανάθεση δημόσιων έργων ή 

μελετών δημόσιων έργων ή ασκούν 

107



 

καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών 

δημόσιων έργων ή μελετών. 

λθ. Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί 

μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου 

διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη 

ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν 

δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα φυσικά 

πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη 

κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν 

οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε 

αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν 

δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το 

αντικείμενο τους υπερβαίνει τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση ια’ ποσά 

ανά περίπτωση, εξαιρουμένων των 

βασικών μετόχων και των μετόχων 

επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες 

συμβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί 

μέτοχοι αυτών εμπίπτουν στις εξαιρέσεις 

από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης 

της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

(Α΄ 30). 

λι. Τα μέλη και οι εισηγητές των 

γνωμοδοτικών επιτροπών, τα μέλη των 

οργάνων ελέγχου τα επιφορτισμένα με την 

εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα, τα 

μέλη των οργάνων αξιολόγησης και 

εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, 

ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης των 

παρεχόμενων ενισχύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

μ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής 

Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου και οι Προϊστάμενοι των 

Διευθύνσεων Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, καθώς και οι Αναπληρωτές 

τους. 

μα. Τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων 

Υποψηφίων Οδηγών. 
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μβ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, οι Διευθυντές και οι 

Αναπληρωτές Διευθυντές των 

Επιχειρησιακών Μονάδων. Τα μέλη του 

Μητρώου Αξιολογητών Δράσεων Κρατικών 

Ενισχύσεων και άλλοι εξωτερικοί 

συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει σε 

αξιολογήσεις, Γνωμοδοτικές Επιτροπές και 

Επιτροπές Προσφυγών Δράσεων Κρατικών 

Ενισχύσεων, οι Πρόεδροι και τα Μέλη 

Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών κάθε 

βαθμού, καθώς και Επιτροπών Προσφυγών 

έργων Δημοσίου Τομέα, οι Πρόεδροι και τα 

Μέλη των επιτροπών Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Έργων Δημοσίου Τομέα, οι 

Υπεύθυνοι Έργων Δημοσίου Τομέα και 

Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Οι 

Προϊστάμενοι, οι αναπληρωτές 

Προϊστάμενοι και οι Προϊστάμενοι 

Μονάδων όλων των Ειδικών Υπηρεσιών και 

των λοιπών φορέων που ασκούν 

καθήκοντα ή και αρμοδιότητες διαχείρισης, 

εφαρμογής, συντονισμού και ελέγχου, στο 

πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων 

δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 

2007 - 2013 και 2014-2020. 

μγ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

μδ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών 

Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και των 

Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και 

Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους.». 

με. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι 

της Αρχής Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης 

της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των 

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

μστ. Ο πρόεδρος και οι διαχειριστές Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που 

επιχορηγούνται από το κράτος. 
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μζ) Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού 

Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), του Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), του 

Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), του 

Υπουργείου Τουρισμού και της Γενικής 

Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας 

Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο.-

ΔΗΜΗΤΡΑ που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής 

μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής, 

καθώς και οι προϊστάμενοι των 

αντίστοιχων μονάδων οποιασδήποτε 

βαθμίδας των παραπάνω υπηρεσιών. 

μη. Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους. 

μθ. Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο 

προβλέπεται υποχρέωση υποβολής 

δήλωσης από ειδική διάταξη νόμου.» 

2. Η δήλωση της παραγράφου 1 

υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε 

ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση 

της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα 

επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε 

χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της 

άσκησης της δραστηριότητας ή της 

διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων 

και για το επόμενο έτος. Ειδικά για τους 

υπόχρεους των περιπτώσεων α έως και ε 

και ιβ της παραγράφου 1 η δήλωση 

υποβάλλεται για τρία (3) έτη μετά από την 

απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της 

θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών 

μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Κατ` εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής 

κατάστασης και οικονομικών 

συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση 

ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 

2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 

2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 
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2017) υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 

30.4.2019. 

3. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους 

ο αρμόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης 

του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον 

οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας 

δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, 

οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω 

της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, την 

κατάσταση των υπόχρεων προσώπων και 

να την οριστικοποιήσει. 

β. Η κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους 

που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την 

ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη 

χρήση, στις τρεις (3) προηγούμενες χρήσεις 

για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α` 

έως και ε` και ιβ` της παραγράφου 1 ή στις 

χρήσεις που κατ` εξαίρεση ειδικότερα 

προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.» 

Η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να 

δηλώνεται ηλεκτρονικά με την 

οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης 

από πιστοποιημένο χρήστη του φορέα. Το 

αρμόδιο όργανο ελέγχου μπορεί να ζητά 

από οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέα ή 

νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει 

στοιχεία για πρόσωπα που υπάγονται στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 1, 

κατάσταση των οικείων προσώπων. 

4. Αμφισβητήσεις αποκλειστικά και μόνο 

ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου 

επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση 

αρμοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία 

εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την 

υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου 

ή των οργάνων, που είναι αρμόδια να 

υποβάλουν την κατά την προηγούμενη 

παράγραφο, κατάσταση υπόχρεων. 

5. Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους 

πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα 

σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 

υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του 
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υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση 

βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των 

καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου 

του προηγούμενου έτους ή την ημερομηνία 

κτήσης της ιδιότητας του υπόχρεου, σε 

περίπτωση αρχικής δήλωσης. Ειδικά για 

τους υπόχρεους των περιπτώσεων α έως ε 

και ιβ της παραγράφου 1, τα τραπεζικά και 

τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα 

υποχρεούνται, ομοίως χωρίς επιβάρυνση 

και μέσα στην ίδια προθεσμία, να εκδίδουν 

αναλυτική κατάσταση των προς αυτά 

οφειλών των ως άνω υπόχρεων κατά την 

31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους 

ή κατά την ημερομηνία κτήσης της 

ιδιότητας. 

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, με το οποίο ρυθμίζονται 

περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής Δ.Π.Κ. 

μελών συλλογικών οργάνων, υπόχρεοι σε 

δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι τα 

αναπληρωματικά μέλη των οργάνων 

αυτών, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε 

συνεδριάσεις τους, όπως αυτό προκύπτει 

αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά 

των συνεδριάσεων του οργάνου. 

Άρθρο 2 Περιεχόμενο δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης 

1. α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης 

περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά 

την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου 

έτους περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή 

και την αλλοδαπή με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του 

παρόντος νόμου. Ειδικώς, η αρχική δήλωση 

περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το 

χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά 

στοιχεία, την αξία κτήσης τους, εφόσον 

είναι διαθέσιμη και τον τρόπο κτήσης τους. 

Κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια 

δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, 

κατά το χρόνο αναφοράς της, περιουσιακά 
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στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον 

είναι διαθέσιμη. 

Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται 

ιδίως: i. Τα έσοδα από κάθε πηγή. ii. Τα 

ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα 

δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή 

προσδιορισμό τους. iii. Οι μετοχές 

ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (με 

την επιφύλαξη της απαγόρευσης των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του 

παρόντος νόμου), τα ομόλογα και 

ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια 

αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

κάθε είδους. iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις 

σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα 

πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα κάθε 

είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά 

προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια 

επιχειρηματικών ή επενδυτικών 

συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα 

(trusts). ν. Η μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, 

ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή 

αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, το 

σύνολο των μετρητών, που δεν 

περιλαμβάνονται στην περίπτωση iv 

εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις 

τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το 

προαναφερόμενο ποσό αφορά αθροιστικά 

τον υπόχρεο, τον σύζυγο και τα ανήλικα 

τέκνα και το πρόσωπο, με το οποίο ο 

υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης. vi. Κάθε κινητό που η αξία του 

υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων 

(40.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι 

μικρότερη του ποσού αυτού, τα 

αποκτηθέντα, όμως, πράγματα αποτελούν 

κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο 

σύνολο, για τον υπολογισμό της αξίας 

λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των 

πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό 

των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Η 
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δηλούμενη αξία συνοδεύεται από τα 

παραστατικά αγοράς ή τα νόμιμα 

φορολογικά παραστατικά ή εκτίμηση της 

εμπορικής αξίας του κινητού από εκτιμητή 

που περιλαμβάνεται στο μητρώο 

πιστοποιημένων εκτιμητών που τηρείται 

στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε περίπτωση 

κατά την οποία τα κινητά είναι 

ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, 

πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η 

εκτιμώμενη αξία δεν μπορεί να είναι 

κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη 

σχετική σύμβαση. vii. Τα πλωτά και τα 

εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα 

κάθε χρήσης οχήματα. viii. Η συμμετοχή σε 

κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση (με την 

επιφύλαξη της απαγόρευσης των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του 

παρόντος νόμου). ix. Ειδικά η δήλωση των 

υπόχρεων, που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α` έως και ε` και ιβ` της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1, 

περιλαμβάνει και τις δανειακές τους 

υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά 

πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά 

νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η 

Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, 

εφόσον κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το 

ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Η 

δήλωση των παραπάνω υπόχρεων 

περιλαμβάνει και κάθε οφειλή που 

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 

και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) 

ευρώ κατά την ημερομηνία του 

προηγουμένου εδαφίου. 

β. i. Σε περίπτωση απόκτησης νέου 

περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης 

114



 

υφιστάμενου, στη δήλωση 

περιλαμβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος 

της σχετικής δαπάνης, καθώς και 

αναλυτική παράθεση της πηγής 

προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε 

περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το 

εισπραχθέν τίμημα. 

ii. Στη δήλωση αναφέρονται τα προσωπικά, 

υπηρεσιακά και φορολογικά στοιχεία των 

υπόχρεων. Οι υπόχρεοι προσκομίζουν στο 

αρμόδιο όργανο ελέγχου αντίγραφα των 

οικείων παραστατικών εφόσον τους 

ζητηθεί. 

γ. Μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια 

δήλωση οι υπόχρεοι δηλώνουν τις 

μεταβολές που έχουν επέλθει επί της 

συνολικής περιουσιακής τους κατάστασης 

κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η 

δήλωση. Ο υπόχρεος υποβάλλει, την 

αρχική ή την ετήσια, δήλωση με τα 

περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του και 

στην περίπτωση διάστασης, ή του 

προσώπου με το οποίο έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης και εκάστου των 

ανήλικων τέκνων τους, ακόμα και αν αυτά 

ενηλικιώθηκαν εντός του χρονικού 

διαστήματος που αφορά η δήλωση. Η 

δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο και 

εγκρίνεται υποχρεωτικά από τον σύζυγό 

του ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης για τα δικά του 

στοιχεία και από αμφότερους για τα 

περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων 

τους. Τις ίδιες υποχρεώσεις προς έγκριση 

του αντίστοιχου περιεχομένου της 

δήλωσης του υπόχρεου που αφορά τους 

ίδιους και τα ανήλικα τέκνα τους, έχουν και 

οι εν διαστάσει σύζυγοι. Σε περίπτωση 

άρνησης ή αδυναμίας του συζύγου του 

υπόχρεου, του εν διαστάσει συζύγου ή του 

προσώπου με το οποίο ο υπόχρεος έχει 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, να 

εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, η 
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δήλωση υποβάλλεται, χωρίς έγκριση, 

μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει 

να αναφέρει συγχρόνως ως παρατήρηση το 

γεγονός της άρνησης ή της αδυναμίας, 

καθώς και τον Α.Φ.Μ. του ετέρου 

προσώπου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το 

όργανο ελέγχου καλεί τον σύζυγο, τον εν 

διαστάσει σύζυγο, ή το πρόσωπο με το 

οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης, προκειμένου να δηλώσει τα 

δικά του περιουσιακά στοιχεία και αυτά 

των ανήλικων τέκνων τους, ενώπιον του 

αρμοδίου, για τον υπόχρεο, οργάνου κατά 

τις διατάξεις του παρόντος, τάσσοντας 

αποκλειστική προς τούτο προθεσμία 

ενενήντα (90) ημερών. 

 Ειδικότερα, τα πρόσωπα που ελέγχονται 

υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 3Β 

παράγραφος 2 του παρόντος νόμου και 

κατά τους ορισμούς του άρθρου 48 παρ. 4 

περίπτωση γ στοιχεία αα έως και στστ του 

ν. 4557/2018, επισυνάπτουν στη δήλωση 

αντίγραφα των αναγκαίων εγγράφων, από 

τα οποία προκύπτει η δηλούμενη 

περιουσιακή κατάσταση. 

δ. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να 

υποβάλουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α 

αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, που συντάσσεται από αυτούς, 

με το οποίο αναλαμβάνεται η υποχρέωση ή 

μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή 

εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο, πρόσωπο 

με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης ή τέκνο του, οποιοδήποτε 

περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή 

δικαίωμα, εφόσον οι εν λόγω λειτουργοί 

είναι εν ενεργεία και μέχρι δύο χρόνια από 

την παύση της ιδιότητας. Το αυτό ισχύει και 

για την αποδοχή κληρονομίας. 

2. (3) Οι δηλώσεις περιουσιακής 

κατάστασης των προσώπων των 

περιπτώσεων α` έως ε` του άρθρου 1 
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παράγραφος 1, δημοσιεύονται στον 

διαδικτυακό τόπο της Βουλής με μέριμνα 

του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 

3Α. Η δημοσιοποίηση λαμβάνει χώρα μετά 

τον έλεγχο και σε κάθε περίπτωση το 

αργότερο εντός τριών μηνών από την 

πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2 

του άρθρου 1. Η δημοσιοποίηση των 

δηλώσεων διαρκεί όσο η θητεία των 

υπόχρεων πλέον τριών ετών από την λήξη 

αυτής. Το αντικείμενο της δημοσιοποίησης 

και ιδίως η μορφή, ο τύπος, τα προς 

δημοσίευση συγκεντρωτικά ή μη στοιχεία 

ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία 

εκδίδεται το αργότερο τέσσερις (4) μήνες, 

μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

Από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται σε 

κάθε περίπτωση εκείνα τα στοιχεία που 

είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή 

ή την περιουσία του δηλούντος και της 

οικογένειάς του, όπως διεύθυνση 

κατοικίας, αριθμοί κυκλοφορίας 

μεταφορικών μέσων, αριθμός 

φορολογικού μητρώου, τα χρήματα και 

κινητά των υποπεριπτώσεων v και vi της 

περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 3213/2003 κ.λπ.. Η δημοσίευση των 

δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης επιτρέπεται υπό την 

προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το 

περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν 

είναι επιτρεπτή η επιλεκτική 

δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων. 

Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής 

τιμωρείται, πέραν της προβλεπόμενης από 

το άρθρο 7 παράγραφος 2 ποινής 

φυλάκισης, και με χρηματική ποινή από 

πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ. 

3. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης 

επιτρέπεται να συμπληρωθούν από τον 
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υπόχρεο αυθορμήτως, σε προθεσμία ενός 

(1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας για 

την υποβολή της δήλωσης. 

Άρθρο 2Α 

 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και 

δήλωσης οικονομικών συμφερόντων 

1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

διαδικτυακώς μέσω ενιαίας εφαρμογής 

προς το αρμόδιο, αναλόγως της 

δηλούμενης ιδιότητας, όργανο ελέγχου και 

υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία 

από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων, 

μετά την οποία πρέπει να προκύπτει 

ευκρινώς το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων και η αξία τους ανά κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η 

χρονολογία κτήσης. 

2. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) 

απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των 

υπηρεσιών του TAXISnet, για να υποβάλει 

τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά 

μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η 

Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον υπόχρεο και 

αφορά την περιουσιακή κατάσταση του 

ιδίου, της συζύγου ή του προσώπου με το 

οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων του. 

3. Η ταυτοποίηση του υπόχρεου και των 

προσώπων, τα περιουσιακά στοιχεία των 

οποίων συνυποβάλλονται, από την 

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ., 

γίνεται με τη χρήση των προσωπικών 

κωδικών στο TAXISnet. Διακριτούς 

προσωπικούς κωδικούς TAXISnet πρέπει να 

έχει τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος, 

καθώς και το πρόσωπο με το οποίο ο 

υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η υποχρεωτική έγκριση των 

περιουσιακών στοιχείων που δηλώθηκαν 
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από τον υπόχρεο και αφορούν τα ανωτέρω 

πρόσωπα και τα ανήλικα τέκνα. 

4. Το περιεχόμενο της Δ.Π.Κ., οι οδηγίες 

συμπλήρωσης των πεδίων της και οι 

πίνακες παραμετρικών τιμών, 

περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το 

οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόμο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

5. Κατά την υποβολή της Δ.Π.Κ. από τον 

υπόχρεο, τα βασικά στοιχεία αυτού, 

δηλαδή ο Α.Φ.Μ., το επώνυμο, το όνομα 

και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως 

τηρούνται στο φορολογικό μητρώο. Σε 

περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται, 

πριν από την υποβολή της δήλωσης, η 

διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο 

φορολογικό μητρώο. Το ίδιο ισχύει και σε 

περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων των 

λοιπών προσώπων, που αναφέρονται στην 

περίπτωση γ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2. 

6. Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου, 

όπως αριθμός δελτίου ταυτότητας, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, δηλώνονται ως 

έχουν κατά την ημερομηνία της υποβολής 

της Δ.Π.Κ.. Τα λοιπά στοιχεία, όπως 

υπηρεσιακά και οικογενειακά, ως και η 

ιδιότητα του υπόχρεου δηλώνονται όπως 

είχαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση. 

7. Σε περίπτωση απόκτησης νέου 

περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης 

αυτού, κατά τη χρήση που αφορά η 

δήλωση, δηλώνονται υποχρεωτικώς ο 

τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής 

δαπάνης (τίμημα που καταβλήθηκε), 

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 τίμημα που έχει εισπραχθεί. 

Ειδικά για την περίπτωση εκποίησης 

κινητών μεγάλης αξίας της υποπερίπτωσης 
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vi της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2, η δήλωση του εισπραχθέντος 

τιμήματος συνοδεύεται από τα νόμιμα 

φορολογικά παραστατικά και από εκτίμηση 

της εμπορικής αξίας του κινητού από 

εκτιμητή που περιλαμβάνεται στο μητρώο 

πιστοποιημένων εκτιμητών που τηρείται 

στο Υπουργείο Οικονομικών. 

8. Σε περίπτωση απόκτησης νέου 

εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή 

εκποίησης εμπράγματου δικαιώματος επί 

ακινήτου που έχει δηλωθεί σε 

προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, 

δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου 

απόκτησης ή εκποίησης. Αν δεν υπάρχει 

συμβόλαιο απόκτησης εμπράγματων 

δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω 

κληρονομικής διαδοχής, δηλώνονται τα 

στοιχεία του κληρονομούμενου, καθώς και 

ο τρόπος και η ιδιότητα, με την οποία ο 

υπόχρεος έγινε κληρονόμος. 

9. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας 

εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου 

ακινήτου κατά τη χρήση, που αφορά τη 

δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. 

Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα 

οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια 

μεταφορικά μέσα, καθώς και για τις 

συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρεία ή 

επιχείρηση, με την επιφύλαξη των 

περιορισμών του άρθρου 8. 

10. Για την υποβοήθησή του στην 

ηλεκτρονική υποβολή της Δ.Π.Κ., ο 

υπόχρεος, μετά την ταυτοποίησή του μέσω 

των κωδικών του TAXISnet και εφόσον 

συναινέσει με υπεύθυνη δήλωσή του σε 

αυτή την διαδικασία, μπορεί να μεταφέρει 

στη Δ.Π.Κ. τα δεδομένα της τελευταίας 

ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους, 

στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., καθώς και τα 

στοιχεία των ακινήτων, που 

περιλαμβάνονται στη βεβαίωση της 
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περιουσιακής του κατάστασης κατά την 1η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους στο οποίο 

αφορά η Δ.Π.Κ., εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι 

αρχική ή του τρέχοντος έτους, εφόσον η 

Δ.Π.Κ. είναι ετήσια, όπως αυτά τα στοιχεία 

τηρούνται ηλεκτρονικά στη Α.Α.Δ.Ε. 

11. Όλα τα δεδομένα των ανωτέρω 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως 

έχουν διαμορφωθεί, κατά την οριστική 

υποβολή της Δ.Π.Κ., από υποβολή 

τροποποιητικών ή/και συμπληρωματικών 

δηλώσεων εισοδήματος για το έτος που 

αφορά η Δ.Π.Κ., καθώς και τα στοιχεία της 

περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου 

και των προσώπων του εδαφίου γ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2, κατά την 

ημερομηνία της ανωτέρω παραγράφου, 

επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά 

στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ.. 

12. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.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 Δ.Π.Κ. που σχετίζεται με 

την κάθε χορήγηση. 

13. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου των 

Δ.Π.Κ., όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3, η 

φορολογική διοίκηση χορηγεί στα αρμόδια 

όργανα ελέγχου, ύστερα από αίτησή τους, 

στοιχεία για όλες τις πιθανές 

τροποποιήσεις των παραπάνω δηλώσεων 

εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων 

αρμοδιότητάς τους, οι οποίες τηρούνται 

ηλεκτρονικά. 

14. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, 

ο υπόχρεος μπορεί να αποθηκεύσει στον 

ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της 

Δ.Π.Κ. που έχει υποβληθεί, όπου 
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εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η 

ημερομηνία υποβολής της. 

15. Στις δηλώσεις περιουσιακής 

κατάστασης, οι οποίες ελέγχονται 

υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 3Β του 

παρόντος νόμου ή κατά προτεραιότητα 

σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της 

περίπτωσης γ της παρ. 4 του άρθρου 48 του 

ν. 4557/2018, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά 

τα αναγκαία έγγραφα, εφάπαξ κατά την 

υποβολή της αρχικής δήλωσης και εφόσον 

υπάρχουν μεταβολές κατά την υποβολή της 

ετήσιας δήλωσης, από τα οποία προκύπτει 

η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση και 

ειδικότερα: 

α. Συμβόλαια των ακινήτων. 

β. Βεβαιώσεις επενδυτικών προϊόντων και 

χαρτοφυλακίων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στην 

υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2, που κατ’ 

ελάχιστον θα περιλαμβάνουν το όνομα του 

χειριστή της μερίδας, το όνομα των 

προϊόντων, το κόστος κτήσης και την 

αποτίμηση αυτών. 

γ. Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία 

να προκύπτουν τα υπόλοιπα τραπεζικών 

λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες 

βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους 

χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα 

και συμμετοχές σε κεφάλαια 

επιχειρηματικών ή επενδυτικών 

συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων 

(trusts). 

δ. Παραστατικά των τραπεζών, 

ταμιευτηρίων και άλλων ημεδαπών ή 

αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων από τα 

οποία αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων. 

ε. Παραστατικά αγοραπωλησίας ή πράξεις 

φορολογικής αρχής για τα κινητά μεγάλης 

αξίας άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) 

ευρώ ή εκτίμηση της εμπορικής αξίας του 

κινητού από εκτιμητή που περιλαμβάνεται 
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στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών 

που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών, 

και, στην περίπτωση που τα κινητά αυτά 

είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, 

πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, 

αντίγραφο της σχετικής σύμβασης. 

στ. Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και 

εναέριων μεταφορικών μέσων, καθώς και 

των οχημάτων οποιασδήποτε χρήσης και, 

σε περίπτωση απόκτησης ή εκποίησης των 

πιο πάνω μέσων κατά τη διάρκεια του 

χρόνου που αφορά η δήλωση, επιπλέον 

παραστατικά αγοράς ή πώλησης. 

ζ. Παραστατικά για συμμετοχή σε κάθε 

είδους εταιρεία ή επιχείρηση. 

16. Στις δηλώσεις των υπόχρεων, που 

ελέγχονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 3Β, 

επισυνάπτονται επίσης παραστατικά από 

τα οποία προκύπτουν οι δανειακές 

υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά 

πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά 

νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου και φυσικά πρόσωπα, όπως αυτές 

διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία 

αναφοράς της δήλωσης, και, στην 

περίπτωση αρχικής, κατά το χρόνο κτήσης 

της ιδιότητας. Επίσης, επισυνάπτονται 

παραστατικά για κάθε οφειλή άνω των 

πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, που 

υφίσταται κατά τις άνω ημερομηνίες 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. 

17. Το απόρρητο της διαδικτυακής 

επικοινωνίας του υπόχρεου με τα 

συστήματα της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών, διασφαλίζεται 

με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από 
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την εφαρμογή υποβολής. Τα απόρρητα 

στοιχεία των Δ.Π.Κ. 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. 

18. Υπεύθυνοι επεξεργασίας της 

αυτοτελούς ειδικής βάσης των δεδομένων 

περιουσιακής κατάστασης, είναι τα όργανα 

ελέγχου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, 

αποκλειστικά και μόνο για τους 

ελεγχόμενους της αρμοδιότητάς τους και 

στην περίπτωση της παραγράφου 7 του 

άρθρου 3 το όργανο που είναι 

αποκλειστικά αρμόδιο. 

19. Εκτελούντες την επεξεργασία της 

παραπάνω βάσης δεδομένων κατ’ εντολή 

των υπευθύνων επεξεργασίας, είναι τα 

όργανα της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τα 

ίδια τα όργανα ελέγχου αποκλειστικά και 

μόνο για τους ελεγχόμενους της 

αρμοδιότητάς τους. 

20. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, 

ως Φορέας Λειτουργίας Πληροφοριακών 

Συστημάτων αναλαμβάνει: 

α. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη και 

λειτουργία των αναγκαίων πληροφοριακών 

συστημάτων που εξυπηρετούν την 

κατάρτιση των καταστάσεων υπόχρεων και 

την ηλεκτρονική υποβολή και τον έλεγχο 

των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., καθώς και την 

αυτοματοποίηση της συμπλήρωσής τους, 

σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις 

των οργάνων ελέγχου, με ενημέρωση του 

Γ.Ε.Δ.Δ.. 

β. Την υποστήριξη των οργάνων ελέγχου 

για την ενημέρωση και τη διευκόλυνση των 
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υπόχρεων για τη διαδικασία υποβολής των 

Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., καθώς και των φορέων 

για την κατάρτιση καταστάσεων υπόχρεων. 

21. Η Γ.Γ.Π.Σ. σχεδιάζει και βελτιώνει την 

πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω 

πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα πολιτική ασφάλειας του 

Υπουργείου Οικονομικών και εκδίδει 

δεσμευτικές οδηγίες ορθής και ασφαλούς 

χρήσης των εφαρμογών, για όλους τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες των 

πληροφοριακών συστημάτων, με 

ενημέρωση του Γ.Ε.Δ.Δ.. Μέσα σε δύο (2) 

μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας 

μεταξύ των οργάνων ελέγχου και του 

φορέα λειτουργίας. Στο πρωτόκολλο θα 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής 

των ανωτέρω διατάξεων, οι ρόλοι των 

εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συνεργασίας. 

22. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) αναλαμβάνει την 

κατάρτιση, τη διοίκηση και τη διαχείριση 

των απαραίτητων συμβάσεων ανάπτυξης, 

βελτίωσης και συντήρησης των 

ηλεκτρονικών εφαρμογών των ανωτέρω 

πληροφοριακών συστημάτων και 

παρακολουθεί την πορεία παραλαβής και 

υλοποίησης του έργου. 

23. Για τις ανάγκες του ελέγχου των Δ.Π.Κ. 

σύμφωνα με το άρθρο 3, κάθε όργανο 

ελέγχου ορίζει τους υπαλλήλους του και τα 

δικαιώματα πρόσβασης που αυτοί έχουν 

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. Οι 

ενέργειες των υπαλλήλων αυτών εντός του 
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ηλεκτρονικού συστήματος καταγράφονται 

ηλεκτρονικά. 

24. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να 

τίθενται εκτός λειτουργίας τα ανωτέρω 

πληροφοριακά συστήματα, ύστερα από 

αίτημα των οργάνων ελέγχου ή του φορέα 

λειτουργίας για λόγους συντήρησης, 

αναβάθμισης και προσαρμογής στις 

αλλαγές της νομοθεσίας για χρονικό 

διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) 

ημερών ανά έτος. Κατά το διάστημα αυτό 

αναστέλλεται η προθεσμία υποβολής της 

αρχικής και ετήσιας δήλωσης του άρθρου 1 

της παρ. 2 του ν. 3213/2003. 

25. Ο τύπος και το περιεχόμενο της 

δήλωσης οικονομικών συμφερόντων 

(Δ.Ο.Σ.) του άρθρου 19 του παρόντος 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το 

οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόμο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Η 

Δ.Ο.Σ. υποβάλλεται από τον υπόχρεο 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

περίπτωση γ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2, ταυτόχρονα με την υποβολή της 

Δ.Π.Κ., αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω 

ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η 

υποβολή της δήλωσης οικονομικών 

συμφερόντων αποδεικνύεται σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 του 

παρόντος άρθρου. 

26. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις 

δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που απαιτείται, κατά την 

αιτιολογημένη κρίση του αρμόδιου για τον 

έλεγχο οργάνου, για την πραγματοποίηση 

των σκοπών της συλλογής και της 

επεξεργασίας τους. 

Άρθρο 3 

Όργανα και διαδικασία ελέγχου των 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 
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1. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 

1 του άρθρου 1 υποβάλλονται και 

ελέγχονται ως ακολούθως: 

α) των προσώπων που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 στην 

Επιτροπή του άρθρου 3Α, 

αα) των προσώπων που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις στ΄ έως και ια΄, ιγ΄ έως και κδ΄, 

κζ΄, λδ΄ έως και λι΄, μα΄, μβ΄, μστ΄, μη΄ και 

μθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, στη 

Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων 

Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. 

Για τον έλεγχο των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης των εν λόγω 

προσώπων εφαρμόζονται όσα ορίζονται 

στα στοιχεία γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 

του άρθρου 7Α του ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 2 του ν. 3932/2011 (Α΄ 49). 

Ειδικά για τα πρόσωπα της περίπτωσης μθ΄, 

τυχόν ειδικές διατάξεις εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

β) των προσώπων που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις κστ΄, κθ΄, λ΄ έως και λγ΄, μ΄, μγ΄ 

έως και με’ και μζ΄ στον Γενικό Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης, 

γ) των προσώπων που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις κε΄ και κη΄ στον εποπτεύοντα 

την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ελληνικής Αστυνομίας Εισαγγελικό 

Λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών 

Αθηνών, ο οποίος επικουρείται προς τούτο 

από την οικεία υπηρεσία, καθώς και την 

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, για τις δηλώσεις που αφορούν 

στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος- 

Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
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2. Ο έλεγχος διενεργείται εντός πέντε (5) 

ετών από τη λήξη του έτους υποβολής. Σε 

περίπτωση που προκύπτουν σοβαρές 

ενδείξεις ή νέα αποδεικτικά στοιχεία 

τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του 

κακουργήματος της παραγράφου 3 του 

άρθρου 6 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 

6Α, ο έλεγχος μπορεί κατ’ εξαίρεση να 

διενεργηθεί μέχρι τη συμπλήρωση της 

ποινικής παραγραφής των αδικημάτων. Ο 

έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη 

διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου, 

ανακριβειών και ελλείψεων για τα 

περιουσιακά στοιχεία που υφίστανται κατά 

τον χρόνο κτήσης της ιδιότητας. Για τα 

επόμενα έτη, ο έλεγχος της ετήσιας 

δήλωσης αφορά στη διαπίστωση του 

αληθούς περιεχομένου, ανακριβειών και 

ελλείψεων, για τις μεταβολές που επήλθαν 

στην περιουσιακή κατάσταση κατά το 

χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση. Ο 

έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων, εκτός από 

τη διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου 

της δήλωσης, περιλαμβάνει, σε κάθε 

περίπτωση, τη διακρίβωση αν η απόκτηση 

νέων περιουσιακών στοιχείων ή η 

επαύξηση υφιστάμενων, δικαιολογείται 

από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων σε 

συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των 

υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. Η 

δήλωση δεν θεωρείται ανακριβής ή 

ελλιπής σε περίπτωση μη ουσιώδους 

ανακρίβειας ή έλλειψης ή εφόσον, ύστερα 

από πρόσκληση του οργάνου ελέγχου, 

αποδεικνύεται η νομιμότητα της πηγής 

προέλευσης του στοιχείου που ανακριβώς 

έχει δηλωθεί. 

3. Σε περιπτώσεις δειγματοληπτικού ή 

στοχευμένου ελέγχου, το αρμόδιο όργανο 

ελέγχου λαμβάνει υπόψη του και τεχνικές 

ανάλυσης επικινδυνότητας με τη χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων. Το όργανο 

ελέγχου μπορεί να καταρτίζει πρόγραμμα 
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συνοπτικών ή/ και ειδικών -θεματικών 

ελέγχων, δίχως να θίγεται η δυνατότητα 

επέκτασης τους σε τακτικούς (κατά την 

παράγραφο 2 εδάφια γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και 

εφόσον συντρέξει προς τούτο περίσταση. 

4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο 

ελέγχου μπορεί να καλεί τους 

ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις 

ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά 

παραστατικά στοιχεία εντός ρητής 

προθεσμίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις είκοσι (20) ημέρες, η οποία μπορεί να 

παραταθεί για διάστημα δέκα (10) ημερών. 

Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας των 

ελεγχόμενων προσώπων για έγκαιρη 

συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, το 

όργανο ελέγχου δύναται κατ’ εξαίρεση να 

παρεκτείνει την προθεσμία με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση. 

5. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του ν. 

3691/2008 πρόσωπα έχουν υποχρέωση να 

ενημερώνουν αμελλητί τα αρμόδια όργανα 

ελέγχου της παραγράφου 1, όταν 

γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή 

υποψίες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να 

διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή 

επιχειρήθηκε να διαπραχθεί οποιαδήποτε 

παράβαση των υποχρεώσεων των 

ελεγχόμενων που απορρέουν από τον 

παρόντα νόμο ή τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτού υπουργικές αποφάσεις. 

6. Τα όργανα ελέγχου δεν υπόκεινται, κατά 

τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών τους, 

σε περιορισμούς διατάξεων περί 

τραπεζικού, χρηματιστηριακού, 

φορολογικού και επαγγελματικού 

απορρήτου των στοιχείων, τηρουμένων σε 

κάθε περίπτωση των περί εχεμύθειας 

διατάξεων του άρθρου 26 του Υπαλληλικού 

Κώδικα και με την επιφύλαξη των άρθρων 

212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας. Οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση 

στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών 
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Λογαριασμών και Λογαριασμών 

Πληρωμών» σύμφωνα με το άρθρο 62 του 

ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και στα λοιπά 

πληροφοριακά συστήματα και τις βάσεις 

δεδομένων που διαχειρίζονται άλλες 

δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και στα 

στοιχεία φορολογικών ελέγχων που 

τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε 

συστήματος και μπορεί να τους 

επιβληθούν οι κυρώσεις του πιο πάνω 

νόμου. 

7. Αν σύζυγος ή το μέρος συμφώνου 

συμβίωσης με ελεγχόμενο από την 

Επιτροπή του άρθρου 3Α έχει ιδιότητα 

υπόχρεου ενώπιον διαφορετικού οργάνου 

ελέγχου, η Επιτροπή του άρθρου 3Α είναι 

αρμόδια για την υποβολή και τον έλεγχο 

της Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και των δύο (2) 

προσώπων. 

Άρθρο 3Α 

Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων 

Περιουσιακής Κατάστασης 

1. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης 

των προσώπων που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανατίθεται σε 

Επιτροπή Ελέγχου η οποία ενεργεί ως 

ειδικό όργανο. Η Επιτροπή είναι 

ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια και αποτελείται 

από έντεκα (11) μέλη με ισάριθμους 

αναπληρωτές. 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από: 

α) Τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης 

Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ως 

Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που 

ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της 

Βουλής. 

β) Τον Αρεοπαγίτη ως τακτικό μέλος, με τον 

αναπληρωτή του. 

γ) Δύο (2) Συμβούλους της Επικρατείας, ως 

τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους. 
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δ) Τον Σύμβουλο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος, με τον 

αναπληρωτή του. 

Οι δικαστικοί λειτουργοί-μέλη της 

Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους 

ορίζονται με απόφαση των Προέδρων των 

οικείων δικαστηρίων, ύστερα από ερώτημα 

του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

ε) Τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 

ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του 

που ορίζεται με πράξη του Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου, μετά από ερώτημα του 

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης 

της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό 

μέλος με τον αναπληρωτή του. 

ζ) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης, ως τακτικό μέλος με τον 

αναπληρωτή του. 

η) Τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με τον 

αναπληρωτή του, που ορίζονται με 

απόφαση του Διοικητή της, μετά από 

ερώτημα του Προέδρου της Βουλής. 

θ) Τον βουλευτή της μεγαλύτερης σε 

δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που 

μετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος 

με τον αναπληρωτή του που ορίζονται με 

ενυπόγραφη δήλωση του Προέδρου της εν 

λόγω κοινοβουλευτικής ομάδας. 

ι) Τον βουλευτή της μεγαλύτερης σε 

δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν 

μετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος, 

με τον αναπληρωτή του,που ορίζονται με 

ενυπόγραφη δήλωση του Αρχηγού της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

3. Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών 

και των Εισαγγελικών Λειτουργών, 

καθήκοντα Πρόεδρου της Επιτροπής ασκεί 
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ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από 

τα μέλη της. Οι δικαστές και οι εισαγγελικοί 

λειτουργοί που είναι τακτικά μέλη της 

Επιτροπής, πλην του Προέδρου της Αρχής 

Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Εγκληματικές Δραστηριότητες, είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 

και απολαμβάνουν, μαζί με τα υπόλοιπα 

μέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους, προσωπικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας. Ο Πρόεδρος της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και 

Διαφάνειας ή ο αναπληρωτής του, που 

ορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α της 

προηγούμενης παραγράφου, κατά τον 

έλεγχο των δηλώσεων της παρούσας 

παραγράφου, συμμετέχει στην Επιτροπή 

ως μέλος. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται 

υπάλληλος, που υπηρετεί στην υπηρεσία 

της παραγράφου 6, όπως αναριθμείται, με 

απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής. 

4. Μετά από πρόταση του Προέδρου της 

Επιτροπής Ελέγχου, οι πιστώσεις για τη 

λειτουργία της Επιτροπής και της 

υπηρεσίας της παραγράφου 6 που 

αφορούν στον έλεγχο των Δ.Π.Κ. 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό της 

Βουλής, αποτυπώνονται σε χωριστό πίνακα 

και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον Κανονισμό της και καλύπτονται από 

τις εγγεγραμμένες πιστώσεις εντός των 

ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Θέματα 

οικονομικής διαχείρισης ρυθμίζονται με 

ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης 

που καταρτίζεται από την Επιτροπή και 

εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής. 

5 (3) Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση 

του Προέδρου της Βουλής. Οι δικαστές 

μέλη της Επιτροπής ορίζονται για θητεία 

δύο (2) ετών, που δύναται να ανανεωθεί 

έως δύο (2) ακόμη έτη. 
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Ο  Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

ορίζεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Σε 

περίπτωση γενικών βουλευτικών εκλογών, 

η Επιτροπή ανασυγκροτείται ως προς τα 

κοινοβουλευτικά μέλη εντός μηνός από την 

εκλογή του Προεδρείου της νέας Βουλής. 

Τυχόν προαγωγή των δικαστών μελών δεν 

επηρεάζει τη συμμετοχή τους. Σε 

περίπτωση κενώσεως θέσης τακτικού 

μέλους, ο αναπληρωτής ασκεί τα 

καθήκοντα του τακτικού μέλους έως τον 

ορισμό νέου τακτικού μέλους. 

6 (4) Την Επιτροπή υποστηρίζει ειδική 

υπηρεσία επιπέδου διεύθυνσης 

υπαγόμενη στον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής 

καθορίζεται η διάρθρωση της και το 

επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό 

προσωπικό που το στελεχώνει, οι θέσεις, ο 

αριθμός και οι αρμοδιότητες. Οι θέσεις 

τους πληρούνται και με αποσπάσεις από το 

δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου και την Τράπεζα της Ελλάδος, οι 

οποίες διενεργούνται, σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του ν. 4024/ 2011, με απόφαση 

του Προέδρου της Βουλής, ύστερα από 

πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και, 

στην τελευταία περίπτωση, του Διοικητή 

της Τραπέζης. Η διάρκεια της απόσπασης 

είναι τριετής, μπορεί να ανανεώνεται για 

ισάριθμα χρονικά διαστήματα, και είναι 

υποχρεωτική για την υπηρεσία προέλευσης 

του υπαλλήλου. Οι υπηρετούντες 

λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών και 

επιδομάτων της οργανικής τους θέσης που 

δεν συνδέονται άμεσα με την ενεργό 

άσκηση των καθηκόντων τους. 

7 (5) Μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου 

κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 

των πεπραγμένων της κατά το 

προηγούμενο έτος στην Επιτροπή Θεσμών 

και Διαφάνειας της Βουλής και στους 

Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
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Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Στην ανωτέρω ετήσια έκθεση αναφέρονται 

κατ` ελάχιστο ο αριθμός των υπόχρεων σε 

δήλωση προσώπων, ο αριθμός των 

προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις, τα 

μέτρα που ελήφθησαν για όσους δεν 

υπέβαλαν δήλωση και τα αποτελέσματα 

των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν 

κατά την άσκηση των καθηκόντων της 

επιτροπής, με στατιστική απεικόνιση 

αυτών. Η έκθεση αναρτάται στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Βουλής στο διαδίκτυο το 

αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά την 

υποβολή της, όπου και παραμένει 

αναρτημένη για επτά (7) έτη. Την ίδια 

υποχρέωση υποβολής έκθεσης, με το ίδιο 

περιεχόμενο και με την ίδια προθεσμία 

υποβολής και ανάρτησης έχουν όλα τα 

αρμόδια όργανα τα οποία λαμβάνουν και 

επεξεργάζονται δηλώσεις περιουσιακής 

κατάστασης. 

8 (6) Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την 

οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής 

Ελέγχου και της Ειδικής Υπηρεσίας 

ρυθμίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας, ο 

οποίος εκδίδεται από την Επιτροπή και 

εγκρίνεται από την Ολομέλεια της Βουλής. 

Άρθρο 3Β 

Λειτουργία της Επιτροπής 

1. Στο πλαίσιο του ελέγχου των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης, η Επιτροπή του 

άρθρου 3Α μπορεί να ζητά από τα υπόχρεα 

πρόσωπα όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων της, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και ομαδοποιημένες 

πληροφορίες που αφορούν ορισμένες 

κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων 

φυσικών ή νομικών προσώπων ή 

οντοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

τις κρατικές χρηματοδοτήσεις τους, τις 

ιδιωτικές και τις παντός είδους εισφορές ή 

προσφορές. Η Επιτροπή αξιολογεί και 
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διερευνά τις πληροφορίες που 

διαβιβάζονται ή καθ` οιονδήποτε τρόπο 

περιέρχονται σε αυτήν σχετικά με την 

υποβολή των δηλώσεων, τις ανακρίβειες ή 

ελλείψεις αυτών. Η Επιτροπή έχει 

πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο 

δημόσιας αρχής, υπηρεσίας ή Οργανισμού 

που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα, 

καθώς και στο σύστημα «Τειρεσίας» και 

μπορεί να ζητά, στο πλαίσιο των ελέγχων 

και των ερευνών, τη συνεργασία και την 

παροχή στοιχείων κάθε είδους από φυσικά 

πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή 

ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, 

νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού 

δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε 

μορφής, υποχρεουμένων όλων στην άμεση 

παροχή των ανωτέρω στοιχείων 

ενημερώνουν δε τις αρμόδιες αρχές για 

περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή μη 

συμμόρφωσης τους προς τις υποχρεώσεις 

τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

Εναντι της Επιτροπής δεν ισχύει, κατά τη 

διάρκεια των ελέγχων και ερευνών της, 

οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, 

φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, με 

την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 

262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η 

αξιοποίηση των πληροφοριών που 

συλλέγονται, εφόσον απαιτείται, από άρση 

τραπεζικού, χρηματιστηριακού, 

φορολογικού και επαγγελματικού 

απορρήτου είναι προϋπόθεση για την 

ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας 

της Επιτροπής. Η Επιτροπή επικουρείται και 

για τις υποθέσεις του παρόντος νόμου από 

τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 

περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 

του ν. 3023/2002. 

2. Η Επιτροπή ελέγχει όλες τις δηλώσεις της 

αρμοδιότητάς της. 

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η 

Επιτροπή μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια 
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λογιστικής ή οικονομικής 

πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών 

πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και 

ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι εξετάζουν 

λεπτομερώς τα στοιχεία των δηλώσεων και 

των αντίστοιχων δικαιολογητικών και 

συντάσσουν αναλυτική έκθεση που 

υποβάλλεται στην Επιτροπή για την 

υποβοήθηση του έργου της. Προς τον ίδιο 

σκοπό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη 

συνδρομή οποιασδήποτε δημόσιας 

ελεγκτικής αρχής προσδιορίζοντας το 

αντικείμενο της. 

4. Με το πέρας κάθε ελέγχου, η Επιτροπή 

αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση 

στο αρχείο ή να διαβιβαστεί με 

αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο 

πόρισμα της στον αρμόδιο Εισαγγελέα, 

εφόσον τα στοιχεία κρίνονται βάσιμα και 

επαρκή. Αν συντρέχει περίπτωση 

καταλογισμού, το πόρισμα αποστέλλεται 

και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εφόσον 

κρίνεται ανάγκη διερεύνησης επί θεμάτων 

φορολογικής ή άλλης αρχής ή υπηρεσίας, 

το πόρισμα αποστέλλεται και σε αυτές. Σε 

περίπτωση υποθέσεως που τέθηκε στο 

αρχείο, αυτή δύναται να ανασυρθεί μόνο 

όταν γίνεται επίκληση ή αναφαίνονται νέα 

πραγματικά στοιχεία που δικαιολογούν την 

επανεξέταση ή καθίσταται αναγκαίος ο 

συσχετισμός της υποθέσεως με άλλη 

έρευνα της Επιτροπής. Η ανάσυρση 

υπόθεσης, που έχει αρχειοθετηθεί και έχει 

παρέλθει πενταετία από την υποβολή της 

δήλωσης επιτρέπεται, όταν προκύπτουν 

σοβαρές ενδείξεις ή νέα αποδεικτικό 

στοιχεία τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του 

κακουργήματος της παραγράφου 3 του 

άρθρου 6 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 

6Α και μέχρι τη συμπλήρωση της ποινικής 

παραγραφής. 
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[Τα άρθρα 4 και 5 καταργήθηκαν διά του 

άρθρου πρώτου υποπαρ.ΙΕ.20 περ.10 του 

ν. 4254/2014, Α΄ 85] 

Άρθρο 6 

Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς 

δήλωσης 

1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την 

πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 

3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή 

δήλωσης ύστερα από πληρωμή 

ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 

διακοσίων (200) ευρώ για τους υπόχρεους 

που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή 

ελέγχου του άρθρου 3Α και πενήντα (50) 

ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά 

την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του 

προηγουμένου εδαφίου, η υποβολή 

δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από 

πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 

τετρακοσίων (400) ευρώ για τους 

υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην 

επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό 

(100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Δικαιοσύνης δύναται να 

τροποποιείται το ποσό των παραβόλων. 

2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει 

δήλωση μετά την πάροδο εξήντα (60) 

ημερών από την παρέλευση της 

προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 

1 ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, 

τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική 

ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 

Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα 

δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η 

επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα 

πάσης φύσεως, νομίμως αποκτηθέντα 

εισοδήματα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεος 

τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη 

περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης 

των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
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(2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα 

χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες 

χιλιάδες (500.000) ευρώ. 

 3.  Ο υπαίτιος του τρίτου εδαφίου της 

προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με 

χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες 

(20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ, αν η συνολική αξία της 

αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και 

των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός 

οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει 

συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η 

απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή 

δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή 

ανακριβούς δήλωσης. 

4. Αν οι πράξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 τελέστηκαν από αμέλεια, 

επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό 

συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας 

ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να 

κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες. 

5. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του 

συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς 

δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη 

δήλωσης περιουσιακών στοιχείων 

τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική 

ποινή, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα με 

άλλη διάταξη. 

6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι 

των νομικών προσώπων του άρθρου 5 του 

ν. 3691/2008 που παραβιάζουν την 

υποχρέωση γνωστοποίησης της 

παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος 

τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 

7. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των 

πληροφοριών σχετικά με καταδικαστική 

απόφαση για εγκλήματα του παρόντος 

νόμου, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο, 

καθώς και της πλήρους ή μερικής 
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δημοσίευσής της στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

8. Οι δικαστικές και φορολογικές αρχές, 

που επλαμβάνονται κατόπιν πορίσματος 

των Οργάνων Ελέγχου, διαβιβάζουν στο 

αρμόδιο Όργανο Ελέγχου αντίγραφο της 

σχετικής δικαστικής απόφασης ή του 

βουλεύματος ή του φύλλου ελέγχου. 

Άρθρο 6Α 

1. Ο σύζυγος, ο εν διαστάσει σύζυγος ή το 

μέρος του συμφώνου συμβίωσης που 

παραλείπει να δηλώσει τα δικά του 

περιουσιακά στοιχεία ή των ανηλίκων 

τέκνων τους μετά την πάροδο της 

προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών από 

την κλήση του οργάνου ελέγχου, κατά τα 

οριζόμενα στην περίπτωση γ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2, ή δηλώσει 

αυτά ανακριβώς ή ελλιπώς, τιμωρείται με 

φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 

εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ανακριβής 

είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα 

περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών 

δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, 

νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του 

υπόχρεου. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω 

πρόσωπα τελούν το αδίκημα με σκοπό την 

απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας 

ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) 

ευρώ, τιμωρούνται με φυλάκιση 

τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική 

ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως 

πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 

2. Ο υπαίτιος του τρίτου εδαφίου της 

προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με 

χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες 

(20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ, αν η συνολική αξία των 

αποκρυπτόμενων περιουσιακών στοιχείων 

των ιδίων και των ανηλίκων τέκνων τους 

υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 

τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, 
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ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται 

με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή 

ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης. 

3. Αν οι πράξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 τελέστηκαν από αμέλεια, 

επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό 

συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας 

ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να 

κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες. 

4. Τρίτος, ο οποίος εν γνώσει του 

συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς 

δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη 

δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, 

τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική 

ποινή, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα από 

άλλη διάταξη. 

5. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι 

των νομικών προσώπων του άρθρου 5 του 

ν. 3691/2008 που παραβιάζουν την 

υποχρέωση γνωστοποίησης της 

παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος 

τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) 

ετών. 

6. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των 

πληροφοριών σχετικά με καταδικαστική 

απόφαση για εγκλήματα του παρόντος 

νόμου, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο, 

καθώς και της πλήρους ή μερικής 

δημοσίευσής της στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

Άρθρο 7 

Παρακώλυση ελέγχου - Μη σύννομη 

δημοσίευση δήλωσης 

1. Τρίτος, ο οποίος αρνείται την παροχή 

στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και 

όποιος παρεμποδίζει με οποιονδήποτε 

τρόπο τον έλεγχο της περιουσιακής 

κατάστασης υπόχρεου προσώπου  

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών. 
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2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος 

δημοσιεύει τη δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης υπόχρεου ή υπόχρεων 

προσώπων με τρόπο που αντιβαίνει στις 

διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2. 

3. Με την ίδια ποινή τιμωρείται, επίσης, 

όποιος, παρ’ ότι είναι υπεύθυνος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

3 του άρθρου 1, για την ηλεκτρονική 

καταχώριση κατάστασης υπόχρεων 

προσώπων της παραγράφου 1 του ίδιου 

άρθρου, παραλείπει την καταχώριση της 

κατάστασης αυτής. 

Άρθρο 13 

Περιορισμοί διενέργειας 

χρηματιστηριακών συναλλαγών 

1. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 32 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 

Α΄) επεκτείνονται στους βουλευτές και 

ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα 

του Υπουργικού Συμβουλίου, στους 

γενικούς γραμματείς περιφερειών, στους 

προέδρους των διευρυμένων νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων, στους νομάρχες και στους 

δημάρχους, καθώς επίσης στα πρόσωπα 

των περιπτώσεων θ΄, ι΄ και ια΄ της 

παραγράφου 1 του παρόντος νόμου. Στους 

ίδιους περιορισμούς υπόκεινται οι 

πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και 

οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών 

ιδρυμάτων που ελέγχονται από το κράτος, 

όταν ενεργούν ατομικά, καθώς και για 

λογαριασμό των συζύγων και των ανήλικων 

τέκνων τους. 

2. Ως Επιτροπή κατά την παρ. 2 του άρθρου 

32 του ν. 2843/2000 θεωρείται η αντίστοιχη 

της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος 

νόμου ή η Γ΄ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 

7 του ν. 3691/2008. 

Άρθρο 14  

Ειδικές ρυθμίσεις για το σώμα 

επιθεωρητών - ελεγκτών δημόσιας 
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διοίκησης και άλλες κατηγορίες 

ελεγχόμενων προσώπων 

1. Στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ανήκει 

ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης 

των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και 

των επιχειρήσεών τους, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, των 

κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων τη 

διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το 

Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, 

κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 

2 παρ. 4 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), με 

εξαίρεση όσους υπαλλήλους 

περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 

του παρόντος νόμου. 

2.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

του αστυνομικού προσωπικού του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, των 

συνοριακών φυλάκων και των ειδικών 

φρουρών, των συζύγων και των τέκνων 

τους, υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 

Αστυνομίας, από την οποία και ελέγχονται 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 

με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας 

Τάξης, καθορίζονται οι υπόχρεοι σε 

υποβολή δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης, η διαδικασία, ο τύπος και ο 

τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, 

η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη 

σχετική λεπτομέρεια. 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 

Τάξης καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της 

δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των 

ανωτέρω. 

3. α. Οι δηλώσεις περιουσιακής 

κατάστασης του προσωπικού του 
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Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, των συζύγων και των τέκνων 

τους υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου, 

από την οποία και ελέγχονται. Οι δηλώσεις 

περιουσιακής κατάστασης του 

προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών 

Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) κατά τη διάρκεια της 

θητείας στην Υ.Ε.Υ. υποβάλλονται στη Γ` 

Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων 

Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 

και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης του ν. 3932/2011 (Α΄ 49). 

β. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου 

Εμπορικής Ναυτιλίας και των 

εποπτευόμενων από αυτό νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου 

υποβάλλονται και ελέγχονται από το Σώμα 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης. 

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 

με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι 

υπόχρεοι από το προσωπικό του Λιμενικού 

Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής για την 

υποβολή δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης, η διαδικασία και ο τρόπος 

υποβολής των δηλώσεων και του ελέγχου 

τους, καθώς επίσης κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια. 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη καθορίζεται ο χρόνος υποβολής 

της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 

των περιπτώσεων α΄ και γ΄. 

4. Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων 

και ερευνών που διενεργούνται από το 

Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας 
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Διοίκησης, είναι δυνατή η άρση του 

τραπεζικού, χρηματιστηριακού και 

φορολογικού απορρήτου εμπλεκόμενων 

προσώπων με απόφαση του Ειδικού 

Γραμματέα του Σώματος. 

5. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 

μπορεί να ζητά από τις αρμόδιες κατά 

περίπτωση Υπηρεσίες να διενεργούν 

έλεγχο συγκεκριμένων υπόχρεων σε 

υποβολή δήλωσης αστυνομικών και 

λιμενικών, όταν υπάρχει επώνυμη 

καταγγελία σε βάρος τους η οποία 

υποβάλλεται απευθείας στον Υπουργό από 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

από Ανεξάρτητες Αρχές ή από ελεγκτικά 

σώματα της δημόσιας διοίκησης ή όταν με 

οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποιούνται 

στοιχεία σε βάρος τους. Όταν η διεξαγωγή 

του ελέγχου στηρίζεται σε προηγούμενη 

καταγγελία, τηρείται η ανωνυμία του 

καταγγέλλοντος. 

Άρθρο 15  

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος 

νόμου, ο κατάλογος της παρ. 3 του άρθρου 

1 διαβιβάζεται εντός δύο (2) μηνών από την 

έναρξη ισχύος του. 

2. Όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, 

για τις οποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά 

η υποχρέωση υποβολής δήλωσης, 

υποβάλλουν τη σχετική δήλωσή τους μέσα 

σε ενενήντα (90) ημέρες από τη 

δημοσίευση του παρόντος. 

3.α. Ο έλεγχος των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης των προσώπων 

των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 

του άρθρου 1 του παρόντος, ανάγεται, 

υποχρεωτικώς, ως το έτος 1990. 

β. Για τις λοιπές κατηγορίες των υποχρέων 

σε δήλωση, ο έλεγχός τους είναι δυνατόν 

να αναχθεί, κατά την κρίση της 

πενταμελούς Επιτροπής, ως το έτος 1990. 
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4. Η πώληση μετοχών ημεδαπών ή 

αλλοδαπών εταιριών εισηγμένων ή μη στο 

χρηματιστήριο δεν εμπίπτει στους 

περιορισμούς του άρθρου 7 παρ. 1 του 

παρόντος νόμου, εφόσον η απόκτησή τους 

έγινε πριν από την έναρξη ισχύος του. 

5. Ως την έκδοση και δημοσίευση των 

προβλεπόμενων στο νόμο αυτόν, για την 

εφαρμογή του, υπουργικών αποφάσεων, 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των 

άρθρων 25 έως και 29 του Ν. 2429/1996 

(ΦΕΚ 155 Α). Η προθεσμία του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 ισχύει και 

για την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου.  

Άρθρο 16 ( 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 

άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

Η επιτροπή αποτελείται από έναν 

βουλευτή εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή 

συνασπισμού κομμάτων που 

εκπροσωπείται στη Βουλή, καθώς και από 

ένα μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

ένα του Αρείου Πάγου και ένα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται 

με κλήρωση με τους αναπληρωματικούς 

τους από τις ολομέλειες των αντίστοιχων 

δικαστηρίων. 

Άρθρο 17  

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3115/2003 

αντικαθίσταται ως εξής: 

3. Τα μέλη της Αρχής Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) 

τελούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 

σε αναστολή άσκησης οποιουδήπστε 

δημόσιου λειτουργήματος ή επαγγέλματος 

και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν 

άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη στον 

δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Στα μέλη της 

Α.Δ.Α.Ε., εκτός του Προέδρου που είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 

επιτρέπεται η άσκηση διδακτικών 
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καθηκόντων μέλους διδακτικού 

προσωπικού πανεπιστημίων υπό καθεστώς 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 

Άρθρο 18  

Τελικές διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου καταργούνται τα άρθρα 24 έως και 

29 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α), 7 του Ν. 

2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α) και 54 του Ν. 

2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α). 

2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη 

δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 19 

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων 

1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης κατά το ν. 3213/2003 

υποβάλλουν, στην ίδια προθεσμία, 

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων των 

ιδίων, των συζύγων ή των προσώπων με τα 

οποία έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης, η οποία περιλαμβάνει: 

α) τις επαγγελματικές τους 

δραστηριότητες, 

β) τη συμμετοχή τους στη διοίκηση πάσης 

φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, 

ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, 

γ) οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική 

δραστηριότητα που αναλαμβάνουν 

παράλληλα, με την άσκηση των 

καθηκόντων τους, είτε ως υπάλληλοι είτε 

ως αυτοαπασχολούμενοι, 

δ) οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή 

δραστηριότητα (περιλαμβανόμενων της 

συγγραφικής δραστηριότητας, του 

διδακτικού έργου ή της παροχής 

συμβουλών) που αναλαμβάνουν 

παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων 

τους, εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις 

πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά 

ημερολογιακό έτος, 
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ε) τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, 

όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει 

επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν 

δίνει στον υπόχρεο τη δυνατότητα 

σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν 

λόγω εταιρείας ή σύμπραξης, 

στ) για την περίπτωση προσώπων που 

υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, 

οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από 

τρίτους, σε προσωπικό ή σε υλικούς 

πόρους, που χορηγείται σε συνάρτηση με 

τη δημόσια δραστηριότητά τους, με 

ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, 

εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά ημερολογιακό 

έτος, 

ζ) οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά 

συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή 

δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε 

σχέση με τα καθήκοντά τους. Ως 

σύγκρουση συμφερόντων νοείται η 

περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει 

προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να 

επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Σύγκρουση συμφερόντων 

δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο 

υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως 

μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας 

ευρύτερης κατηγορίας ατόμων. 

2. Το περιεχόμενο της Δ.Ο.Σ. 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το 

οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόμο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

3. Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας 

εφαρμογής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

2Α του ν. 3213/2003 και περιλαμβάνει τα 

συμφέροντα και δραστηριότητες των 

ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στο 

προηγούμενο της υποβολής οικονομικό 

έτος, υποβάλλεται από τον υπόχρεο για τα 

δικά του στοιχεία και εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από τον σύζυγο ή το μέρος με 
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το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης για τα δικά τους 

στοιχεία. Την ίδια υποχρέωση προς έγκριση 

του αντίστοιχου περιεχομένου της 

δήλωσης του υπόχρεου που τους αφορά, 

έχουν και οι εν διαστάσει σύζυγοι. Η 

διαδικασία της περίπτωσης γ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 εφαρμόζεται 

αναλόγως. 

4. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κατά 

το νόμο δημοσιοποίηση των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης, μπορεί, υπό 

τους ίδιους όρους, να δημοσιοποιηθούν 

και στοιχεία των δηλώσεων οικονομικών 

συμφερόντων. 

 

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

 Παρ. 1 άρθρου 
45  

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διοικητής 
Α.Α.Δ.Ε. 

Η εξειδίκευση του 
προβλεπόμενου στο 
προτεινόμενο σχέδιο 
περιεχομένου της Δ.Π.Κ. και ο 
καθορισμός των οδηγιών 
συμπλήρωσης των πεδίων της 
και των πινάκων παραμετρικών 
τιμών, καθώς και της 
λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής της παρ. 1 του 
άρθρου 21, οι 
διαλειτουργικότητες και κάθε 
άλλο τεχνικό θέμα 

 Παρ. 2 άρθρου 
45 

Υπουργείο Οικονομικών Τροποποίηση παραβόλων 
άρθρου 22 

 Παρ. 3 άρθρου 
45 

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διοικητής 
Α.Α.Δ.Ε. 

Καθορισμός του τύπου και του 
περιεχομένου της Δ.Ο.Σ. του 
άρθρου 24 
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 Παρ. 7 άρθρου 
47 

Υπουργείο Οικονομικών Αντικείμενο δημοσιοποίησης 
των Δ.Π.Κ. (μορφή, τύπος, 
στοιχεία) 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

 
Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 Παρ. 1 άρθρου 

45 

Κοινή 

απόφαση 

Υπουργείο 

Οικονομικών, 

Υπουργείο 

Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, 
Διοικητής 
Α.Α.Δ.Ε. 

Η εξειδίκευση του 

προβλεπόμενου στο 

προτεινόμενο 

σχέδιο 
περιεχομένου της 
Δ.Π.Κ. και ο 
καθορισμός των 
οδηγιών 

συμπλήρωσης των 

πεδίων της και των 
πινάκων 

παραμετρικών 
τιμών, καθώς και 

της λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής 

εφαρμογής της παρ. 
1 του άρθρου 21, οι 
διαλειτουργικότητες 

και κάθε άλλο 
τεχνικό θέμα. 

 

 Παρ. 2 άρθρου 
45 

Κοινή 
απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

και Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

Τροποποίηση 
ποσού παραβόλων 

άρθρου 22. 

 

 Παρ. 3 άρθρου 

45 

Κοινή 

απόφαση 

Υπουργείο 

Οικονομικών, 
Υπουργείο 

Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, 
Διοικητής 

Α.Α.Δ.Ε. 

Καθορισμός του 

τύπου και του 
περιεχομένου της 

Δ.Ο.Σ. του άρθρου 
24. 

 

 Περ. α’ παρ. 4 
άρθρου 45 

Απόφαση Ολομέλεια της 
Βουλής 

Έγκριση κανονισμού 
λειτουργίας της 
Επιτροπής Ελέγχου 
και της ειδικής 

υπηρεσίας της παρ. 

9 του άρθρου 25 

 

 Περ. β΄ παρ. 4 
άρθρου 45 

Απόφαση Πρόεδρος της 
Βουλής 

Έγκριση ειδικού 
κανονισμού 
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οικονομικής 
διαχείρισης της 

Επιτροπής Ελέγχου. 

 Περ. γ΄ παρ. 4 
άρθρου 45 

 
 

Απόφαση Ολομέλεια της 
Βουλής 

Διάρθρωση και 
οργάνωση της 

ειδικής υπηρεσίας 
της παρ. 9 του 
άρθρου 25. 

 

 Παρ. 5 άρθρου 
45 

Απόφαση Πρόεδρος της 
Βουλής 

Ρύθμιση κάθε 
ειδικότερου 

διαχειριστικού 

θέματος που αφορά 
στο αντικείμενο, στη 

διαδικασία ελέγχου 
κατά τα άρθρα 28 

έως 31, καθώς 
επίσης στην 
οργάνωση και τη 
λειτουργία της 

Επιτροπής Ελέγχου 

του άρθρου 25. 

 

 Παρ. 7 άρθρου 

45 

Κοινή 

απόφαση 

Υπουργείο 

Οικονομικών 
και Υπουργείο 

Δικαιοσύνης 

Ορισμός του 

αντικειμένου της 
δημοσιοποίησης της 

Δ.Π.Κ. του άρθρου 

32 και ιδίως της 

μορφής, του τύπου 
και των προς 

δημοσίευση, 
συγκεντρωτικά ή μη, 
στοιχείων. 

 

 Παρ. 8 άρθρου 

45 

Απόφαση Υπουργείο 

Δικαιοσύνης 

Καθορισμός κάθε 

θέματος σχετικού με 

την εφαρμογή της 

παρ. 3 του άρθρου 
42, περί 

καθορισμού της 
διαδικασίας 
δέσμευσης και 

απαγόρευσης 
εκποίησης 
περιουσιακών 

στοιχείων. 
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 Αθήνα,  15 Φεβρουαρίου 2023  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ 

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

     ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

ΟΙ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
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