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Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώξ τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία

Α.1. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου.
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Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία.

A.I. Περιουσιακά Στοιχεία Ελεγχόμενου.
Α.Ι.Ιβ Έσοδα από κάθε πηγή κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

=
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 20].5 ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟΔΑ (ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΛΛΝΙΙ;Ι",

ΚΩΔΙΚΟΣ (1-1-201t έωα 3I-12-20ltIJ) ΔΩΡΕΕΣ Κ.ΛΠ.)
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ
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A.i.2 Ακίνητα καθώξ και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ
Α/Α ΙΥΠΟΧΡΕΟΥ
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Α.1.3 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα, και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΤ-Ι ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞίΑ ΚΤΗΣΗΣ Η ΔΙΑΓΡΑΦΙΙ).; (l:I~ €)

ΝΑ Ή ΜΕΡΙΔΑΣ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΤΗΣΗΣΥΠΟΧΡΕΟΥ ΑΞΙΑΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΔΙΛΙΊΙΛΦΙΙΣΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ -
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Α.Ι.4 Καταθέσεις σε Τράπεζεξ, Ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά Πιστωτικά Ιδρύματα ανά λογαριασμό κατά τιιν ημερομηνία υπορολής .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜrΣΜΑ
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕγΣΗ

Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

(Ημ/νία υπολοίπου / /2014) ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΓΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
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Α.Ι.5 Πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΣ % ΈΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Ή ΠΡΟΕΛΕγΣΗ

Λ/Λ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
Ή ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ -ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ €)
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A.J.6 Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑ ΈΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΓΟ ΙΙΟΣΟΣΤΟ Ilrοr.ΛnγΣΗ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΥ Ή ΣγΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΓΧΕΓΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙ-ΤΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΊΣΦΟΡ ΑΣ (ΣΕ €) ΣΥΜΜΕΊ'()ΧΙΙΣ ΧΙ'ΙΙΜΛΤΩΝΜΕΤΑΒΟΛΗ
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1. Φωτοτυπία ς δήj . - . ': του ελεγχομένου έτους (δηλ.ΕΙ).
2. Αν η δήλωση j οβάί) . εκτό από το ΕΙ του ελεγχόμενου έτους θα προσκομίζονται και τα ΕΙ

των τριών (3);: γο·"'.··.,...·"''''.'ετών. Ει σημαίνεται ότι στην περίπτωση που η δήλωση φόρου εισοδήματος (ΕΙ) έχει
υποβληθεί ηλεκτρσν ~.. . ω ταχυδρομείου, θα προσκομίζεται και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος,
εφόσον τούτο έχει εκδοθεί,

3. Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9.
4. Φωτοτυπίες όλων ω τί λων κτήσεως περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν και αναφέρονται

στην παράγραφο Α. Στη περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται για δεύτερη, τρίτη, κ.λπ. φορά προσκομίζονται μόνο
οι τίτλοι κτήσεως ή εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόμενο έτος.

5. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία του
υπόχρεου. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση αντίγραφα των οικείων παραστατικών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη καθηκόντων και επανα-
λαμβάνεται μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, εφόσον οι υπόχρεοι διατηρούν την ιδιότητα αυτή και επί τρία (3) χρόνια μετά την
απώλειά της.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Γ' Μονάδα της Αρχής είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς στη
διεύθυνση:
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ (Γ' ΜΟΝΑΔΑ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92,11853, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες στα τηλ.: 2103401 951, 946, 945

Λ ~/oΟ --ΑΘήνα, .\. 201..7,

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ

O~tJIIμve~
(υπογραωu' ~=----_ (υπογραφή)

(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων παιδιών)

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΘΕΣΗΣ

Ο/Η παραπάνω Υπόχρεο; κατάθεσε αυτοπροσώπως ή με Τ ν αντιπρόσωπό του τη
δήλωση περιουσιακής τ ..... κατάστασης.

Αθήνα, / /20

Ο ΙΗ Υπάλληλος

:._.ί



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΟΡΘΉ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΉ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι πίνακες δεν επαρκούν συμπληρώνονται πρόσθετοι.

Α) Στον Πίνακα ΑΙ.Ια Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη πριν από την
αρχική υποβολή της δήλωσης, όπως αυτά δηλώθηκαν στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος (έντυπο ΕΙ)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεο; με Ο για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2 για τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται για κάθε έτος ξεχωριστά το σύνολο των εισοδημάτων (πραγματικών και όχι τεκμαρτών) από κάθε πηγή
προέλευσης.

Β) Στον Πίνακα ΑΙ.Ιβ Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά το τρέχον οικονομικό έτος, όπως αυτά δηλώθηκαν
στη δήλωση φόρου εισοδήματος (έντυπο ΕΙ)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡ Α:
1.
2.
3.
4.

Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεο; με Ο για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2 για τα ανήλικα τέκνα του.
Στη θέση 2 σημειώνεται το φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το εισόδημα που φορολογείται αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο
Στη θέση 3 σημειώνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, το αφορολόγητο εισόδημα
Στη θέση 4 σημειώνεται το σύνολο των λοιπών εσόδων από κάθε πηγή προέλευσης

Γ) Στον Πίνακα ΑΙ.2 Καταχωρούνται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά κατά
τον χρόνο υποβολή; της δήλωσης (άρθρο 2 Ν.3213/2003)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡ Α:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο κάτοχοι; του ακινήτου με Ο για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2 για τα ανήλικα
τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάσταση; ή της μεταβολής που επήλθε στο ακίνητο με Ο για το ακίνητο που προϋπάρχει
της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει κατά τον χρόνο υποβολής, με 1 για το ακίνητο που αποκτήθηκε κατά τη
χρονική περίοδο που αφορά η δήλωση, με 2 για το ακίνητο που εκποιήθηκε αντίστοιχα και με 3 για το ιδιόκτητο ακίνητο που ευρίσκεται
υπό ανέγερση κατά τη χρονική περίοδο που αφορά η δήλωση.
3. Στη θέση 3 σημειώνεται ο Νομός στον οποίο ευρίσκεται το ακίνητο.
4. Στη θέση 4 σημειώνεται ο Δήμος ή η Κοινότητα στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο.
5. Στη θέση 5 σημειώνεται η Οδός ή η Τοποθεσία στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο.
6. Στη θέση 6 σημειώνεται το είδος του ακινήτου (Βλ. ΠιΝΑΚΑ Ι)
7. Στη θέση 7 σημειώνεται η έκταση του εδάφους σε τετραγωνικά μέτρα (m2).

8. Στη θέση 8 σημειώνεται η έκταση των κτισμάτων σε τετραγωνικά μέτρα (m2).

9. Στη θέση 9 σημειώνεται το έτος κτήσης του ακινήτου.
lO. Στη θέση 10 σημειώνεται το εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου (Βλ. ΙΙΙΝΑΚΑ ΥΠΙ)
11. Στη θέση 11 σημειώνεται το ποσοστό επί του ακινήτου που κατέχει ο υπόχρεοι;
12. Στη θέση 12 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του ακινήτου. (Βλ. ΙΙΙΝΑΚΑ VΠ)
13. Στη θέση 13 σημειώνεται το τίμημα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από την διαγραφή του ακινήτου.
14. Στη θέση 14 σημειώνεται η προέλευση των χρημάτων σε περίπτωση κτήσης του ακινήτου. (βλ. ΙΙΙΝΑΚΑ 11)
15. Στη θέση 15 σημειώνεται ο τίτλος μεταβολής κατάστασης του ακινήτου. (πχ, αριθμός συμβολαίου αγοράς, αριθμός οικοδομική;
άδειας, αριθμός σύμβαση; γονικής παροχής κλπ.)

:,.-. ,.



Δ)
ομόλογα,
υποβολή; •

~=~:p;:I:'J"=M:i~zt; ιια.εδιr:;:,e' Υ και aij.οδα..ώ,,· εταιρειών, εισηγμένων ή μη σε χρηματιστήρια,
αλαίων παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κατά τον χρόνο

.=:;:===:::.~~''''~''''''':J;. για τον την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2 για τα ανήλικα τέκνα του.
ασης ή της μεταβολής που επήλθε στους πάσης φύσεως τίτλους με Ο για τους τίτλους

, η δήλωση και εξακολουθούν να υπάρχουν κατά τον χρόνο υπό βολής, με 1 για τους τίτλους
=:,:.,..;ιαJΙ~'U αοορά η δήλωση και με 2 για τους τίτλους που εκποιήθηκαν αντίστοιχα.

3. ~- Ο χειριστή μερίδας Επενδυτή, δηλαδή η Χρηματιστηριακή, Α.χ.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή οποισδήποτε
φορέα; • του τίτλου.
4. . 'f:<m το είδος του τίτλου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΙ)
5. ~-' - σημειώνεται ο εκδότη; του τίτλου.
6. Σ L θέση 6 σημειώνεται η ποσότητα του τίτλου.

7. Σ θέση σημειώνεται ο τρόπος κτήσης των τίτλων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ VΠ)
8. Στις θέσεις 8α και 8β σημειώνεται κατά περίπτωση το τίμημα που καταβλήθηκε για την απόκτηση ή εισπράχθηκε από την
εκποίηση του τίτλου.

Σquείωσq: Σε περιπτώσεις κτήσεως τίτλου από δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροχές ή προικοσύμφωνα δεν συμπληρώνονται οι
θέσεις 8α και 8β

Ι.

Ε) Στον Πίνακα Α1.4 Καταχωρούνται οι κατεχόμενες καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή
αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα ανά λογαριασμό κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεοι; με Ο για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2 για τα ανήλικα τέκνα του. Οι
υπόχρεοι οφείλουν να αναφέρουν και τους λογαριασμούς, στους οποίους οι παραπάνω είναι συνδικαιούχοι με τρίτα πρόσωπα.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος του λογαριασμού (Προθεσμιακόξ, Ταμιευτηρίου κ.τλ.).
3. Στη θέση 3 σημειώνεται το ποσό της κατάθεσης και η ημερομηνία αναφοράς του υπολοίπου.
4. Στη θέση 4 σημειώνεται το νόμισμα της κατάθεσης.
5. Στη θέση 5 σημειώνεται το Πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

6. Στη θέση 6 σημειώνεται η Χώρα για καταθέσεις σε Πιστωτικό Ίδρυμα εξωτερικού.
7. Στη θέση 7 σημειώνεται η προέλευση των κεφαλαίων της κατάθεσης. (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ)

Σ:ι:ιμείωrπ.ι:Στη θέση 3 να σημειώνεται το ποσό της κατάθεσης στο σύνολό του και να μην επιμερίζεται ανά συνδικαιούχο, σε
περίπτωση που υφίσταται αυτός.

ΣΤ) Στον Πίνακα Al.5 Καταχωρούνται τα πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα οχήματα κάθε χρήσης, κατά
τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο κάτοχος του μεταφορικού μέσου με Ο για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2 για
το/τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάστασης ή της μεταβολής που επήλθε στο μεταφορικό μέσο με Ο για το μεταφορικό μέσο
που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει κατά την ημέρα υποβολής, με 1 για το μεταφορικό μέσο
που αποκτήθηκε κατά την περίοδο που αφορά η δήλωση και 2 για το μεταφορικό μέσο που εκποιήθηκε αντίστοιχα.
3. Στη θέση 3 σημειώνεται το είδος του μεταφορικού μέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ IV)

4. Στη θέση 4 σημειώνεται ο αριθμός νηολογίου ή κυκλοφορία; κατά περίπτωση.

5. Στη θέση 5 σημειώνεται η χωρητικότητα ή ο κυβισμό; κατά περίπτωση.
6. Στη θέση 6 σημειώνεται ο λιμένας νηολόγησης σε περίπτωση πλωτών μεταφορικών μέσων.

7. Στη θέση 7 σημειώνεται το ποσοστό ιδιοκτησία; επί του μεταφορικού μέσου.
8. Στη θέση 8 σημειώνεται το έτος κτήση; του μεταφορικού μέσου.
9. Στη θέση 9 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του μεταφορικού μέσου. (Βλ. Illi~AΚA VΠ)
10. Στη θέση 10 σημειώνεται το τίμημα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από την εκποίηση του μεταφορικού μέσου.
11. Στη θέση 1Ι σημειώνεται η προέλευση .τωνχρημάτων σε περίπτωση κτήση; του μεταφορικού μέσου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ)



Σ1.luείωσι:ι: Δεν περιλαμβάνονται
μίσθωση) ή χρονομίσθωση.

ρrxά μiσα που προέρχονται από LEASING (χρηματοδοτική

Ζ) CΠ;1;ΗU:ΤO:"ιf;:; σε κάθε είδους επιχείρηση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.Στον Πίνακα ΑΙ.6 Κιmrι.t!.φι~:,aι

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο
τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάστασης ή της μεταβολής που επήλθε στη συμμετοχή με Ο για την συμμετοχή που
προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει κατά την ημέρα υποβολής, με 1 για την επαύξηση της ήδη
υπάρχουσας ή τη νέα συμμετοχή κατά τη χρονική περίοδο που αφορά η δήλωση και με 2 για την μείωση προϋπάρχουσα; συμμετοχής ή
την εκποίηση αντίστοιχα.
3. Στη θέση 3 σημειώνεται το είδος της συμμετοχής (βλ. ΙΠΝΑΚΑ V)
4. Στη θέση 4 σημειώνεται το όνομα της επιχείρησηξ. (Βλ.IΠΝΑΚΑ VI)
5. Στη θέση 5 σημειώνεται το είδος της επιχείρησης.
6. Στη θέση 6 σημειώνεται το έτος κτήσεωξ της συμμετοχής.
7. Στη θέση 7 σημειώνεται το κεφάλαιο εισφοράς.
8. Στη θέση 8 σημειώνεται το ποσοστό συμμετοχή; στην επιχείρηση.
9. Στη θέση 9 σημειώνεται η προέλευση των χρημάτων σε περίπτωση επαύξηση υπάρχουσας ή νέας συμμετοχής.(βλ. ΙΠΝΑΚΑ ΙΙ)

7.0;.; μμετοχήξ με Ο για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2 για τα ανήλικα

:.-. ~



illN.I ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
3 ΟΙΚΟΠΕΔΟ
4 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ
5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤ ΑΣΙΟ
6 ΟΙΚΙΑ
7 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤ ΑΣΗ
8 ΑΠΟΘΗΚΗ
9 ΠΑΡΚ1ΝΓΚ
10 ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
11 ΓΡΑΦΕΙΟ
12 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ.ΙΥ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
ι ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2 ΦΟΡΤΗΓΟ
3 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
4 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
5 ΣΚΑΦΟΣΑΝΑΨΥΧΗΣ
6 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ
7 ΒΑΡΚΑ
8 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
9 ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
10 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ. VI ΕΙΔΟΣ EΠJXEIPHΣHΣ
1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ
2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
3 ΠΑΡΟΧΗΣ YffiIPEIIΩN
4 ΚΑ Τ ΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ
5 ΑΤΟΜΙΚΗ
6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ
7 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
8 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
9 ΑΛΛΕΣ ΠΈΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ. VΠI ΕΜΠΡ ΑΓΜΑΤΟ ΔIΚΑΙΩΜΑ
1 ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤ Α
2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ
3 ΨΙΛΉ ΚΥΡΙΟΤΗΤ Α
4 ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ
5 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ.Π Ι ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΆΤΩΝ
1 ΕΙΣΟΔΗΜΑ Τ Α ΕΤΟΥΣ
2 ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
3 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝΕΤΩΝ
4 ΔΩΡΕΑ
5 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
6 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
7 ΣΥΝΔ Υ ΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
8 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ.ΠΙ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤ ΑΙΡΙΩΝ
2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤ ΑΙΡΙΩΝ
3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤ ΑΙΡΙΩΝ
4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
5 ΟΜΟΛΟΓΑ
6 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
7 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜοωAlΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
8 ΠΑΡ ΑΓΩΓ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ πΡοϊΟΝΤΑ
9 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ξ.Ν .

..
10 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠIN.V Ι ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ Α.Ε.
2 ΕΤΑΙΡΟΣΕΠΕ
3 ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤ ΑΙΡΟΣ
4 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
5 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
6 ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
7 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΙΝ. ΥΙΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1 ΑΓΟΡΑ
2 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
3 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
4 ΔΩΡΕΑ
5 ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1983 ΚΤΗΣΕΙΣ
6 ΑΛΛΕΣ ΠΈΡΙΠΤΩΣΕΙΣ



ΔΗΛΩΣΗΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 229 ν.4281/2014 στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

(Άρθρου 3Α ν.3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν.4281/2014 ΦΕΚ Α 1608/8/2014) από τους

υπόχρεου; σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τις ίδιες προθεσμίες. Η δήλωση περιλαμβάνει τα συμφέροντα και

δραστηριότητες που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος. Η δήλωση υπογράφεται χωριστά από

τον υπόχρεο ή τη σύζυγο για τα στοιχεία εκάστου.

1. Υπόχρεος

Επώνυμο: A~..!.::-:I..?.A.~~ .

Όνομα: (Ee ο Γ( <7L, ','
••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• c ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ι

2. Σύζυγος

Επώνυμο: (\.. (\ \ ~QA -{J ο '-f
............................................. \..- .

Όνομα: ΟΔ r-A••••..............•.•• • ...• q ••• ~••••. : ..•...•.....•.••..••.•..•.......................................... ~ 'O •••••••••••• 'O •••••

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση του άρθρου 229 του

Ν.4281/2014 ότι:

(Α) Σύμφωνα με το άρθρο 229(α) του v.4281/20l4 δηλώνω τις επαγγελματικές δραστηριότητες

μου

Α/Α
Κωδικός

Επαγγελματική δραστηριότητα ή συμμετοχή
Υπόχρεου

-

-

.
. . ..



(Β) Σύμφωνα με το άρθρο 229)(β) του ν.4281/2014 δηλώνω τη συμμετοχή μου στη διοίκηση πάσης

φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων

ΚωδικόςΑιΑ Συμμετοχή ή δραστηριότητα
Υπόχρεου

\.. .

(Γ) Σύμφωνα με το άρθρο 229(γ) του ν.4281/2014 δηλώνω οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική

δραστηριότητα που αναλαμβάνω παρωληλα, με την άσκηση των καθηκόντων μου, είτε ως

υπάλληλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος:

Κωδικός

Υπόχρεου
ΔραστηριότηταAJA

-



(Δ) Σύμφωνα με το άρθρο 229 (δ) του ν.4281/2014 δηλώνω οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή

δρασrηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφική δρασrηριότητας, του διδακτικού έργου ή της

παροχής συμβουλών), που αναλαμβάνω παρ(;)J.ηλα με την άσκηση των καθηκόντων μου, εάν η

συνολική αμοιβή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος:

Α/Α
Κωδικός Περιστασιακή δραστηριότητα εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τα 5000

Υπόχρεου ευρώ σε ένα ημερολογιακό έτος

--

Ι

(Ε) Σύμφωνα με το άρθρο 229 (ε) του ν.4281/2014 δηλώνω οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία ή

κοινοπραξία, όταν αυτή ενδέχεται να έχει εmπτώσεις σrη δημόσια πολιτική ή όταν μου δίνει τη

δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρίας ή σύμπραξης:

Α/Α
Κωδικός Συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη Συμμετοχή με δυνατότητα σημαντικής

που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επίΥπόχρεου της δημόσιας πολιτικής επιρροής

,..------ -

,.



(ΣΤ) ίΣυμπληρώ ετω uό '0 α..-::ό:wόσωπα που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση). Σύμφωνα με το

άρθρο 229 (στ) Ο δηλώνω οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους, σε

προσωπικό ή σε υ;.1ΚΟ·-:πόρου , που μου χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητά

μου, εάν η συνο;.1κή αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ:

Α/Α Κωδικός
Οικονομική Υποστήριξη (*) Που χορηγήθηκε από

Υπόχρεου

~ --

Ι.

Α/Α Κωδικός Υποστήριξη σε
(*) Που χορηγήθηκε από

Υπόχρεου προσωπικό

- - -

Α/Α Κωδικός Υποστήριξη σε υλικούς
(*) Που χορηγήθηκε από

Υπόχρεου πόρους --- -

~, ..

(*) Ταυτότητα του (των) εμπλεκομένου (ων) τρίτου (ων).



(Ζ) Σύμφωνα με το άρθρο 229 (ο του ν.4281/2014 δηλώνω οποιαδήποτε άλλα οικονομικά

συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων μου:

Υπόχρεου

Κωδικός
Α/Α Οικονομικό Συμφέρον

-

, .

Αθήνα, 20 .

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ

~

ΟΙΗΣΥΖΥΓΟΣ

~

(υπογραφή) (υπογραφή)

'.,1 0'.-
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