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ΠΡΟΣ 
 Όπως πίνακας αποδεκτών 

KOIN 
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης, Γ΄ Μονάδα, Πειραιώς 207 & 
Αλκίφρονος 92, Αθήνα, Τ.Κ. 118 53 

     

 

 

ΘΕΜΑ: Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 635Γ/22.10.2012 έγγραφο της Γ΄ Μονάδος της Αρχής 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων 

Περιουσιακής Κατάστασης, 

 

     

 Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 1 του Ν.3213/2003 

(ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), η υπηρεσία μας τον Φεβρουάριο κάθε έτους οφείλει να 

διαβιβάζει στην Γ΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  κατάλογο 

των ελεγχομένων προσώπων. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ως τις 

15.2.2012  τους σχετικούς καταλόγους, προκειμένου να τους διαβιβάσουμε στην 

ανωτέρω Αρχή. Οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να περιέχουν ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ιδιότητα από την οποία απορρέει η 

σχετική υποχρέωση, τον νόμο με τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα, τον χρόνο 

απόκτησης (και τυχόν παύσεως) της ιδιότητας. Σας διαβιβάζουμε φωτ/φο του 

 



 

ανωτέρω σχετικού, στο οποίο επισυνάπτεται και υπόδειγμα πίνακα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για την σύνταξη των καταλόγων.  

Σας υπενθυμίζουμε, προσέτι, ότι κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του άνω 

νόμου, δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των 

ανήλικων τέκνων τους μεταξύ των άλλων υποβάλλουν:  

α. ….  

στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων και της Βουλής, ο γενικός 

γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, οι γενικοί γραμματείς περιφερειών, 

καθώς και οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί 

υπάλληλοι, οι οποίοι διορίζονται με πράξη μονομελούς ή συλλογικού 

κυβερνητικού οργάνου.  

ζ. Οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών 

συμβουλίων, οι γενικοί γραμματείς αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και οι 

προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων της περιφέρειας (9 παρ. 1 Ν. 4065/2012) 

η. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών, 

καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των 

ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και 

κοινοτήτων.  

θ. Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι γενικοί 

διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, 

δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τη 

διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως 

μέτοχος.  

ι. Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες των κρατικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών 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, των δημόσιων 

επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 

εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, καθώς επίσης οι Διευθυντές και 

Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες 

αντίστοιχες θέσεις 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 των επιτροπών διενέργειας 

και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, στους 

ανωτέρω φορείς και υπό τον ίδιο περιορισμό ποσού, καθώς και οι πρόεδροι και τα 

μέλη των επιτροπών διαγωνισμού και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων, 

οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α') και του π.δ. 

609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 

τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ…. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 1 του ανωτέρω νόμου, όπως 

αντικαταστάθηκε από το αρ. 13 παρ. 4
α
 εδ. του Ν. 3242/2004, «Η δήλωση της 

παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες 

από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την απόκτηση της 

άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός τους. Επίσης, η δήλωση 

αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της 

δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) 

χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την 30ή Ιουνίου κάθε 

έτους.  

Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι να ενημερώσουν όσους υπαλλήλους 

μας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως. Παρακαλούνται οι 

Διευθύνσεις μας να ενημερώσουν τα Τμήματα αρμοδιότητάς τους σε όλους τους 

νομούς. 

    Τα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών προσώπων 

παρακαλούνται να ενημερώσουν τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

που εποπτεύουν, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπόχρεοι.   

 

 

 

ΣΥΝ: Ανωτέρω σχετικό 

 

                                                                                ΜΕ   Ε.Γ.Γ                                                        

                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                         

                     

                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 



 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ      Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας 
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής  
(με την παράκληση ενημέρωσης των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους) 
 
Γενική Δ/νση Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων 
(με την παράκληση ενημέρωσης των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους) 
 
Δ/νση Οικονομικού 
 
Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων 
 
Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 
Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 
Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
 
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης &  
νομικών προσώπων Πάτρας 
 
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & 
νομικών προσώπων Τρίπολης 
 
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & 
νομικών προσώπων Κέρκυρας 
 
Τμήμα Διαφάνειας 
 
Όλα τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού των Νομών 
 
Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ 
 
Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης 
 
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Εσωτερική διανομή 
- Δ/νση Διοίκησης 
- Τμήμα Προσωπικού 
- Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών 
 
 
 

 


