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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1846 οικ.
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική
υποβολή των δηλώσεων αυτών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 «Δήλωση
και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων
μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»
(Α΄ 309), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 223 του
Ν. 4281/2014 (Α'160), το άρθρο 173 του Ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και την παρ. 1 του άρθρου 2 (περίπτωση γ΄) του
ίδιου ως άνω Νόμου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 79 του Ν. 4427/2016 (Α΄188).
2) Την παρ. 5 του άρθρου 173 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4409/2016 (Α΄ 136).
3) Την παρ. 3 του άρθρου 7α, περίπτωση γ΄, στοιχ. αα΄
έως ζζ΄ του Ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις
παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 182 Ν. 4389/2016
(Α΄ 94).
4) Το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 160).
5) Την παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 20 του Ν. 4425/2016 (Α΄185).
6) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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7) Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).
8) Το Π.δ. 101/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α' 168).
9) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
10) Την υπ' αριθμ. Υ30/12-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β' 2183).
11) Την υπ’ αριθμ. 6/2016 γνωμοδότηση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την νομιμότητα επεξεργασίας των πρόσθετων
οικονομικών στοιχείων, που ζητούνται με τις διατάξεις
του άρθρου 173 του Ν. 4389/2016 από τους υπόχρεους
υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα έχει εφαρμογή στα υπόχρεα πρόσωπα
του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α΄ 309) όπως ισχύει, τα οποία,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υποβάλλουν τις
δηλώσεις τους και ελέγχονται από:
α) την 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.
β) τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
γ) τον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας εισαγγελικό λειτουργό
της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.
δ) τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας
Εφετών Πειραιά, ο οποίος έχει οριστεί για το έργο αυτό
από τον Προϊστάμενο της οικείας Εισαγγελίας και επικουρείται προς τούτο από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
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Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης
1. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης
των υπηρεσιών του TAXISnet, προκειμένου να υποβάλει
τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον
υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάστασή του,
καθώς και του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων
του. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην
περίπτωση, που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.
2. Η ταυτοποίηση υπόχρεου και συζύγου 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 υπόχρεου
υποβολής Δ.Π.Κ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η
υποχρεωτική έγκριση των περιουσιακών στοιχείων, που
δηλώθηκαν από τον υπόχρεο και αφορούν στον/στην
σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα. Η αίτηση για τη χορήγηση
και η διαχείριση των κωδικών αυτών, γίνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος TAXISnet.
3. Κατά την υποβολή ετήσιας Δ.Π.Κ. ο υπόχρεος οφείλει
σε κάθε περίπτωση να επικαιροποιήσει την περιουσιακή
του κατάσταση, σε σχέση με το αντίγραφο της Δ.Π.Κ. του
αμέσως προηγούμενου έτους, που παράγεται από την
ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβοήθησή του και να
διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν
μεταβληθεί.
4. Ο υπόχρεος υποβάλλει με τον/την σύζυγο κοινή
Δ.Π.Κ.
5. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του/της συζύγου υπόχρεου, να συνυποβάλλει κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος
οφείλει να αναφέρει συγχρόνως στις παρατηρήσεις του
συστήματος το γεγονός της άρνησης ή της αδυναμίας.
Άρνηση θεωρείται και η βεβαιωμένη διάσταση των συζύγων, που έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.
Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο
της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.)
1. Η Δ.Π.Κ. του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει,
έχει ως περιεχόμενο το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.
2. Κατά την υποβολή 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.
3. Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου, όπως Α.Δ.Τ.,
διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ., δηλώνονται ως έχουν κατά
την ημερομηνία της υποβολής της Δ.Π.Κ. Τα λοιπά στοι-

Τεύχος Β’ 3300/13.10.2016

χεία, όπως υπηρεσιακά, οικογενειακά κ.λπ., ως και η ιδιότητα του υπόχρεου δηλώνονται ως είχαν κατά το έτος,
που αφορά η δήλωση.
4. Η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα στην
ημεδαπή και την αλλοδαπή κατά τον χρόνο υποβολής
της περιουσιακά στοιχεία, καθώς και την αξία κτήσης
τους, εφόσον είναι διαθέσιμη. Η ετήσια Δ.Π.Κ. περιέχει
τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους, στο οποίο αφορά η δήλωση, στην
ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθώς και την αξία κτήσης
τους, εφόσον είναι διαθέσιμη.
5. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου κατά τη χρήση, που αφορά η δήλωση, δηλώνονται
υποχρεωτικώς ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης (καταβληθέν τίμημα), καθώς και αναλυτική
παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων.
Σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακού στοιχείου, που
είχε δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση του υπόχρεου,
δηλώνεται το εισπραχθέν τίμημα.
6. Ειδικά σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου
δικαιώματος επί ακινήτου ή εκποίησης εμπράγματου
δικαιώματος επί ακινήτου, που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία
του συμβολαίου απόκτησης ή εκποίησης. Σε περίπτωση
που 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.
7. Στην περίπτωση απόκτησης και απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου κατά τη
χρήση, που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο
μεταβολές. Το άνω ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα,
πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και για τις
συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση.
Άρθρο 4
Διασφαλίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή και
Συνημμένα Δικαιολογητικά
1. 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 αυτό, 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
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 τηρούνται ηλεκτρονικά
στη Γ.Γ.Δ.Ε.
2. Όλα τα δεδομένα των ανωτέρω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί, κατά
την οριστική υποβολή της Δ.Π.Κ., από τυχόν 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 κατά την ημερομηνία της ανωτέρω παραγράφου,
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θα επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ., όπως προβλέπεται στο άρθρ. 2 της
παραγράφου 1 περ. γ΄ του Ν. 3213/2003.
3. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., που είναι η αρμόδια υπηρεσία για
τις ανωτέρω χορηγήσεις όλων των στοιχείων των δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων, οφείλει
να τηρεί αρχείο για αυτές, με το στοιχείο της ημερομηνίας
και ώρας χορήγησης/πρόσβασης, καθώς και το μοναδικό
αριθμό ταυτοποίησης της οριστικοποιημένης Δ.Π.Κ., που
σχετίζεται με την κάθε χορήγηση. Για τις Δ.Π.Κ. των ετών
2015 και 2016, που έχουν οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά
από τους υπόχρεους πριν από την έκδοση της παρούσας, θα πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά από τη
Δ.ΗΛΕ.Δ. σε συνεργασία με το φορέα λειτουργίας της
ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής Δ.Π.Κ., τα συνυποβαλλόμενα της ανωτέρω παραγράφου 2.
4. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου των Δ.Π.Κ., όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 3213/2003, όπως
ισχύει, η φορολογική διοίκηση χορηγεί στα αρμόδια όργανα ελέγχου, μετά από αίτησή τους, στοιχεία για όλες
τις πιθανές τροποποιήσεις των παραπάνω δηλώσεων
εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων αρμοδιότητάς
τους, οι οποίες τηρούνται ηλεκτρονικά.
5. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος
δύναται να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της υποβληθείσας Δ.Π.Κ., ως αποδεικτικό
υποβολής, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η
ημερομηνία υποβολής της.
6. Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής
Δ.Π.Κ., οι υπόχρεοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες
των υποχρεωτικά ελεγχόμενων προσώπων, όπως αυτές
προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο αρμόδιο όργανο ελέγχου, εφάπαξ κατά την
υποβολή της αρχικής δήλωσης και εφόσον υπάρχουν
μεταβολές κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Συμβόλαια των ακινήτων.
β. Βεβαιώσεις επενδυτικών προϊόντων και χαρτοφυλακίων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως αυτά
περιγράφονται στο στοιχείο iii της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, 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 απ’
τα οποία θα αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων.
ε. Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής
ή ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κινητά μεγάλης αξίας
άνω των 30.000,00 €, όπως ειδικότερα αυτά προσδιορίζονται στο στοιχείο vi της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003.
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στ. Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναερίων μεταφορικών μέσων, καθώς και των κάθε χρήσης οχημάτων και
σε περίπτωση απόκτησης ή εκποίησης κατά την διάρκεια
του χρόνου που αφορά η δήλωση επιπλέον παραστατικά
αγοράς ή πώλησης.
z. Παραστατικά για συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία
ή επιχείρηση.
7. Το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του
υπόχρεου με τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. διασφαλίζεται με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από 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.
Άρθρο 5
Ηλεκτρονική επεξεργασία
1. Υπεύθυνοι επεξεργασίας της αυτοτελούς ειδικής
βάσης των δεδομένων περιουσιακής κατάστασης, όπως
ορίζεται στο Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
(Α΄ 50), είναι τα όργανα ελέγχου, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 3 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αποκλειστικά και
μόνο για τους ελεγχόμενους αρμοδιότητάς τους.
2. Εκτελούντες την επεξεργασία της παραπάνω βάσης
δεδομένων κατ' εντολή των υπευθύνων επεξεργασίας,
όπως επίσης ορίζεται στο Ν. 2472/1997, είναι τα όργανα
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
και Διοικητικής Υποστήριξης, καθώς και τα ίδια τα όργανα ελέγχου αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους της αρμοδιότητάς τους.
3. Την ευθύνη διαχείρισης του ηλεκτρονικού συστήματος έχουν τα όργανα ελέγχου, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 3 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αποκλειστικά
και μόνο για τους ελεγχόμενους της αρμοδιότητάς τους.
4. Για τις ανάγκες του ελέγχου των Δ.Π.Κ., σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003, όπως
ισχύουν, κάθε όργανο ελέγχου ορίζει τους υπαλλήλους
του, καθώς 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.
Επίσης, οι ενέργειες των υπαλλήλων αυτών εντός του
ηλεκτρονικού συστήματος καταγράφονται ηλεκτρονικά.
Άρθρο 6
Συντήρηση και αναβάθμιση της εφαρμογής
Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή δύναται να τίθεται
εκτός λειτουργίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά από αίτημα των οργάνων ελέγχου, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης
και προσαρμογής στις αλλαγές της νομοθεσίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών
ανά έτος.
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Άρθρο 7
Ηλεκτρονικός Κατάλογος
ελεγχόμενων προσώπων
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ο αρμόδιος
φορέας, στον οποίον υπάγονται οι υπόχρεοι ετήσιας
Δ.Π.Κ., οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της
ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, τον προβλεπόμενο
από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3213/2003
κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων και να τον οριστικοποιήσει, προκειμένου να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο
όργανο ελέγχου. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει υπόχρεους, που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα
του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις. Η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να
δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικού καταλόγου από πιστοποιημένο χρήστη του φορέα.
Άρθρο 8
Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής της
δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014
(Α΄ 260) όπως ισχύει, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.

Τεύχος Β’ 3300/13.10.2016

2. Η Δ.Ο.Σ υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής από τον υπόχρεο
και τον/την σύζυγο, ταυτόχρονα με την υποβολή της
Δ.Π.Κ. Η υποβολή της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
5 του άρθρου 4 της παρούσας.
Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Όσοι υπόχρεοι έως τη δημοσίευση της παρούσας
δεν έχουν υποβάλει Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. κατά το 2016, μέσω
της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, υποχρεούνται να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις.
2. Κατά την υποβολή της πρώτης ετήσιας ηλεκτρονικής δήλωσης δηλώνεται το σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων του υπόχρεου, καθώς και η αξία κτήσης τους,
εφόσον είναι διαθέσιμη.
3. Γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις, όσον αφορά στη
συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων Δ.Π.Κ. και
Δ.Ο.Σ., εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, ανά
κατηγορία υπόχρεου υποβολής δήλωσης.
4. Η κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. απόφ. ΑΥΤ.
ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 (ΦΕΚ Β΄/2579/2015
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών αντικαθίσταται από την παρούσα.

24

18

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǹȆȅȀȉǾȈǾȈǿǻǿȅȉǾȉǹȈ

ȀǹȉȅȋǾȆǼȇǿȅȊȈǿǹȈȈȉȅǼȄȍȉǼȇǿȀȅ

17

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǻǿȅȇǿȈȂȅȊ

23

16

ȀǹĬǾȀȅȃȉǹȊȆȅȋȇǼȅȊ

22

15

ǺǹĬȂȅȈ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȅȊ
ȉǹȋȊǻȇȅȂǼǿȅȊ

14

ȀȁǹǻȅȈǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ

ȉǾȁǼĭȍȃǹǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ

13

ȅȇīǹȃǿȀǾȂȅȃǹǻǹȊȆǾȇǼȈǿǹ

21

ǼǿȃǹǿȊȆȅȋȇǼȅȈȀǹǿ
ȅǾȈȊǽȊīȅȈ

12

ĭȅȇǼǹȈ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȀǹȉȅǿȀǿǹȈ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ

11

19

ǼȆǹīīǼȁȂǹ

10

ǼȆǹīīǼȁȂǹ

20

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
īǼȃȃǾȈǾȈ

ǿǻǿȅȉǾȉǼȈȂǼȉǿȈȅȆȅǿǼȈȊȆȅǺǹȁǼȉǹǿ
ǾǻǾȁȍȈǾ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ

13

ȅȃȅȂǹȂǾȉȇȅȈ

9

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹīǼȃȃǾȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǹȆȍȁǼǿǹȈǿǻǿȅȉǾȉǹȈ

12

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ

8

ȅȃȅȂǹȂǾȉȇȅȈ

6

ȅȃȅȂǹ

11

10

9

8

7

ǼȆȍȃȊȂȅ

5

6

ǹǻȉȒǹīȂ

5

ǼȆȍȃȊȂȅ

4

7

ǹȂȀǹ

4

ǹǻȉȒǹīȂ

3

2

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ

ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ

ǹȂȀǹ

1

ȅȃȅȂǹ

ǹĭȂ

2
3

ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ

ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀǾ
ȀǹȉǹȈȉǹȈǾȊȆȅȋȇǼȅȊ

1

ȆǿȃǹȀǹȈ
ȈĲȠȚȤİȓĮĲȠȣȒĲȘȢıȣȗȪȖȠȣ

ǹĭȂ

ȆǿȃǹȀǹȈ
ȈĲȠȚȤİȓĮĲȠȣȒĲȘȢȣʌȩȤȡİȠȣ

1

ǼȆȍȃȊȂȅ
2

ȅȃȅȂǹ
3

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
īǼȃȃǾȈǾȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ
ȈĲȠȚȤİȓĮĲȦȞĮȞȒȜȚțȦȞʌĮȚįȚȫȞ

ǻǾȁȍȈǾȆǼȇǿȅȊȈǿǹȀǾȈȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿ

4

ǹȂȀǹ

5

$ĭȂ

Τεύχος Β’ 3300/13.10.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

34081

ǼǿǻȅȈǼȈȅǻȅȊ

2

ȅǹȆȅȀȉȍȃȉȅǼǿȈȅǻǾȂǹ

1

3

ȃȅȂǿȈȂǹ

4

ȆȅȈȅ

6

ǼȆǼȃǻȊȉǾȈ

1

3

4

ȆȇȅȎȅȃȉȅȈ

5

ȀȅȊ
ȆȇȅȎȅȃȉȅȈ

6

ȆȅȈȅȉǾȉǹ

7

ȈǾȈ

ȂǼȉȇǾ-

Ȃȅȃǹǻǹ

8

ȀȉǾȈǾȈ

ǹȄǿǹ

9

ȈǾȈ

ȆȍȁǾȈǾȈ
ȂǼȉǹǺǿǺǹ-

10

ǹȆȅȉǿȂǾȈǾ

11

Ȓ
©ǹȇȋǿȀǾ
ǻǾȁȍȈǾª

ǾȂǼȇȅȂǾ
-ȃǿǹ
ǹȆȅȉǿȂǾȈǾȈ

12

ȃȅȂǿȈȂǹ

13

ȋȇǾȂǹ-

ȈǾȈ

14

ȉȍȃ

ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

ȉȇȅȆȅǿ
ȀȉǾ-

Ύȵʔʊʍʉʆʍʏɻʍʏɼʄɻ;ϮͿɹʖɸɿɸʋɿʄɸɶɸʀɻʏɿʅɼɲʋʊʃʏɻʍɻʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʖʌɼʍɻ͕ɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʍʏɻʄʙʆ (8), (14) & (15) ȴȵɁɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ.

16

2

ǼȆǼȃǻȊȉǾ

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ǼǿǻȅȈ
ǼȆǼȃǻȊȉǿȀȅȊ

ǹȄǿǹ

15

ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

ȆȅȈȅ
ȆǾīǾȈ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǹǹ

ȋǼǿȇǿȈȉǾȈ
ȂǼȇǿǻǹȈ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
µǾ

ȉǿȉȁȅȈ
ǼȆǼȃǻȊȉǿ-

ȆǾīǼȈ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ5.
ȂİĲȠȤȑȢȘȝİįĮʌȫȞțĮȚĮȜȜȠįĮʌȫȞİĲĮȚȡİȚȫȞȠȝȩȜȠȖĮțĮȚțȐșİİȓįȠȣȢȠȝȠȜȠȖȓİȢĮȝȠȚȕĮȓĮțİĳȐȜĮȚĮʌĮȡȐȖȦȖĮ
ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮ, țĮșȫȢțĮȚȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȩʌȡȠȧȩȞĲȡȐʌİȗĮȢĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢİĲĮȚȡİȓĮȢȒ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİȐȜȜȠȣȤȡȘȝĮĲȠʌȚıĲȦĲȚțȠȪȚįȡȪȝĮĲȠȢ

ǹǹ

ȆǿȃǹȀǹȈ4.
ǲıȠįĮĮʌȩțȐșİʌȘȖȒʌȠȣĮʌȠțĲȒșȘțĮȞțĮĲȐĲȠĳȠȡȠȜȠȖȚțȩȑĲȠȢ ȋȋ

34082
Τεύχος Β’ 3300/13.10.2016

1

ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȈ

7

2

ȉȡȓĲȠȚ

ȉȑțȞȠ

ȊʌȩȤȡİȠȢ
ȈȪȗȣȖȠȢ

3

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾµǾ

4

ǿǻȇȊȂǹȆȅȊĭǿȁȅȄǼȃǼǿȉǾĬȊȇǿǻǹ

5

ȋȍȇǹ

6

ĬȊȇǿǻǹȈ

ǼȉȅȈȂǿȈĬȍȈǾȈȉǾȈ

ǹǹ

ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ
-ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ

2

ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȈ

1

ǼǿǻȅȈ

3

ȉȡȓĲȠȚ

ȉȑțȞȠ

ȊʌȩȤȡİȠȢ
ȈȪȗȣȖȠȢ

ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ

ǻǿȀǹǿȅȊȋȅǿ
ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ

4

ǻǿȀȋȍȃ
ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ
ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ

ȆȁǾĬȅȈ

5

ȆǿȈȉȍȉǿȀȅ
ǿǻȇȊȂǹ

6

ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ
ȉǼȁǼȊȉǹǿǹ
ȌǾĭǿǹ

ȆȇȅĬǼȈȂǿǹȀǾȈ

IBAN ±ǹȇ

7

ȋȍȇǹ

8

ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ

ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ

ȊȆȅȁȅǿȆȅ

9

ǻǾȁȍȈǾª

(31/12
Ȓ
©ǹȇȋǿȀǾ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȊȆȅȁȅǿȆȅȊ

10

ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ
ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ

ȃȅȂǿȈȂǹ

11

ȋȇǾȂǹȉȍȃ

ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

ȆǾīǼȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ7
ȀĮĲĮșȑıİȚȢıİĲȡȐʌİȗİȢȉĮȝȚİȣĲȒȡȚĮțĮȚȐȜȜĮȘȝİįĮʌȐȒĮȜȜȠįĮʌȐʌȚıĲȦĲȚțȐȚįȡȪȝĮĲĮțĮșȫȢțĮȚĲĮȣʌȩȜȠȚʌĮ
ȤȡȘȝĮĲȚıĲȘȡȚĮțȫȞȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ ± ȤȡȘȝĮĲȚțȫȞțĮȡĲİȜȫȞ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:

ǹǹ

ȈȊȃǻǿȀǹǿȅȊȋȅǿĬȊȇǿǻǹȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ6.
ȂȓıșȦıȘĬȣȡȓįȦȞ ıİĲȡȐʌİȗİȢĲĮȝȚİȣĲȒȡȚĮțĮȚȐȜȜĮȘȝİįĮʌȐȒĮȜȜȠįĮʌȐȚįȡȪȝĮĲĮ

ȆȅȈȅīǿǹ

12

ȀǹĬǼȆǾīǾ
ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

13

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

Τεύχος Β’ 3300/13.10.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

34083

1

ǿǻǿȅȀȉǾȉȈ

12

3

ǼǿǻȅȈ

4

ȆȅȈȅȉǾȉǹ

5

Ȃȅȃǹǻǹ
ȂǼȉȇǾȈǾȈ

6

ǹȄǿǹ
ȀȉǾȈǾȈ

7

ȆȍȁǾȈǾȈ

ǹȄǿǹ

8

ȃȅȂǿȈȂǹ

9

ȉȇȅȆȅǿ
ȀȉǾȈǾȈ

11

ȋȇǾȂǹȉȍȃ

ȋȇǾȂǹȉȍȃ

10

ȆȅȈȅīǿǹȀǹĬǼ
ȆǾīǾ
ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

ȆǾīǼȈ
ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

Ύȵʔʊʍʉʆʍʏɻʍʏɼʄɻ;ϮͿɹʖɸɿɸʋɿʄɸɶɸʀɻʏɿʅɼɲʋʊʃʏɻʍɻʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʖʌɼʍɻ͕ɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʍʏɻʄʙʆ (6), (10) & (11) ȴȵɁɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ.

2

µǾ
ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǹǹ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ

ʌĮȡȠȪıĮȢįȒȜȦıȘȢʌİȡȚȠȣıȚĮțȒȢțĮĲȐıĲĮıȘȢ

ȀȚȞȘĲȐʌİȡȚȠȣıȚĮțȐıĲȠȚȤİȓĮĮȟȓĮȢȐȞȦĲȦȞ¼ ȒȓıȘȢĮȟȓĮȢıİȐȜȜȠȞȩȝȚıȝĮ țĮȚĳȣȜĮııȩȝİȞĮ
ȝİĲȡȘĲȐȐȞȦĲȦȞ¼ ȒȓıȘȢĮȟȓĮȢıİȐȜȜȠȞȩȝȚıȝĮ ʌȠȣįİįȘȜȫșȘțĮȞıİȐȜȜȠȣȢʌȓȞĮțİȢĲȘȢ

ȆǿȃǹȀǹȈ8.
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19
20
21

ȈȊȃǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈīǿǹȀǹĬǼǼȂȆȇǹīȂǹȉȅǻǿȀǹǿȍȂǹ

ȉȇȅȆȅǿȀȉǾȈǾȈ

ȈȊȃȅȁǿȀȅȀǹȉǹǺȁǾĬǼȃȉǿȂǾȂǹ ¼

ȆǾīǼȈȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈȋȇǾȂǹȉȍȃ

33
34
35

ǿȈȋȊȈȂȅȃǹǻǹȈȆǹȇǹīȍīǾȈǼȃǼȇīǼǿǹȈ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǹȀǿȃǾȉȅ

ǹȀǿȃǾȉȅ

ǹȀǿȃǾȉȅ

ǹȀǿȃǾȉȅ

ǹȀǿȃǾȉȅ

ǹȀǿȃǾȉȅ

ǹȀǿȃǾȉȅ

ǹȀǿȃǾȉȅ
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Ύȵʔʊʍʉʆʍʏɻʍʏɼʄɻ;ϮͿɹʖɸɿɸʋɿʄɸɶɸʀɻʏɿʅɼɲʋʊʃʏɻʍɻʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʖʌɼʍɻ͕ɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʍʏɻʄʙʆ (20), (21) & (22) ȴȵɁɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ.

32

ǼȆǿĭǹȃǼǿǹȆǿȈǿȃǹȈ P

31

ȀȍǻǹȇǼĬȃǿȀȅȊȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅȊ ȀǹǼȀ

ȂǼȉǹǺȅȁǾȈ

ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃǿȀǾǹȄǿǹȈȊȂǺȅȁǹǿȅȊǼȀȆȅǿǾȈǾȈ

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

30

29

ǹȇǿĬȂȅȈȈȊȂǺȅȁǹǿȅȊǼȀȆȅǿǾȈǾȈȂǼȉǹǺȅȁǾȈ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅȈȊȂǺȅȁǹǿȅīȇǹĭȅȊ ǼȀȆȅǿǾȈǾ

28

ǼǿȈȆȇǹȋĬǼȃȉǿȂǾȂǹ ¼

ǼīǿȃǼȀȁǾȇȅȃȅȂȅȈ

27

26

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅȀȁǾȇȅȃȅȂȅȊȂǼȃȅȊ

ȉȇȅȆȅȈȀǹǿǿǻǿȅȉǾȉǹȂǼȉǾȃȅȆȅǿǹȅȊȆȅȋȇǼȅȈ

24
25

ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃǿȀǾǹȄǿǹȈȊȂǺȅȁǹǿȅȊǹȆȅȀȉǾȈǾȈ

23

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅȈȊȂǺȅȁǹǿȅīȇǹĭȅȊ ǹȆȅȀȉǾȈǾ

ǹȇǿĬȂȅȈȈȊȂǺȅȁǹǿȅȊǹȆȅȀȉǾȈǾȈ

ȋȇǾȂǹȉȍȃ

22

18

ǼȂȆȇǹīȂǹȉǹǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ

ȆȅȈȅȆȅȊǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼǿȈǼȀǹĬǼȆǾīǾȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

16
17

ǼȉȅȈȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾȈ

14
15

ǼȆǿĭǹȃǼǿǹǺȅǾĬǾȉǿȀȍȃȋȍȇȍȃȈǼP

ǼȉȅȈȀȉǾȈǾȈ

13

ǼȆǿĭǹȃǼǿǹȀȊȇǿȍȃȋȍȇȍȃȀȉǿȈȂǹȉȅȈȈǼP

ǼȉȅȈȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ

11
12

ȅȇȅĭȅȈȀȉǿȈȂǹȉȅȈ

9
10

ǼȆǿĭǹȃǼǿǹǼǻǹĭȅȊȈȈǼP

ǼǿǻȅȈǹȀǿȃǾȉȅȊ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹȀǿȃǾȉȅȊ

7
8

ȅǻȅȈ± ǹȇǿĬȂȅȈµǾȉȅȆȅĬǼȈǿǹ

5

4

ȆǼȇĭǼȇǼǿǹ
6

3

ȋȍȇǹ

ǻǾȂȅȈȆǼȇǿȅȋǾ

2

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾǳȂǼȉǹǺȅȁǾ

ȃȅȂȅȈ

1

ǹȀǿȃǾȉȅ

ȀǹȉȅȋȅȈ

ǹǹ

ȆǿȃǹȀǹȈ.
ǹțȓȞȘĲĮʌİȡȚȠȣıȚĮțȐıĲȠȚȤİȓĮțĮȚİȝʌȡȐȖȝĮĲĮįȚțĮȚȫȝĮĲĮıİĮȣĲȐ
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3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ǼǿǻȅȈȅȋǾȂǹȉȅȈ

ǼȉǹǿȇǼǿǹȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ
ȅȋǾȂǹȉȅȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ

ȀȊǺǿȈȂȅȈ

ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ

ǼȉȅȈȘǰȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ

ǼȉȅȈȀȉǾȈǾȈ

ȉȇȅȆȅǿȀȉǾȈǾȈ

ȀǹȉǹǺȁǾĬǼȃȉǿȂǾȂǹ
¼

ȆǾīǼȈȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

13

ȆȅȈȅȆȅȊǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼǿ

13

ȈȉǾȃȆǾīǾ
ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

14

14

15

Ύȵʔʊʍʉʆʍʏɻʍʏɼʄɻ;ϮͿɹʖɸɿɸʋɿʄɸɶɸʀɻʏɿʅɼɲʋʊʃʏɻʍɻʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʖʌɼʍɻ͕ɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʍʏɻʄʙʆ (12), (13) & (14) ȴȵɁɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ.

2

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ 17

1

ȆǿȃǹȀǹȈ1.
ȆȜȦĲȐȝȑıĮ

2

Ύȵʔʊʍʉʆʍʏɻʍʏɼʄɻ;ϮͿɹʖɸɿɸʋɿʄɸɶɸʀɻʏɿʅɼɲʋʊʃʏɻʍɻʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʖʌɼʍɻ͕ɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʍʏɻʄʙʆ (11), (12) & (13) ȴȵɁɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ.

1

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ 16

ǹ
ǹ
ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾǳ

ȀȐșİȤȡȒıȘȢȠȤȒȝĮĲĮ

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ȂǼȈȅȊ

ȈȀǹĭȅȊȈ

Ȓ

ıİȝȑĲȡĮ

ȉǿȂǾȂǹ ¼

ȆǿȃǹȀǹȈ0.

ǹǹ
ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾǳ

ǼǿǻȅȈȆȁȍȉȅȊ

ǼȉǹǿȇǼǿǹ
ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȃǾȅȁȅīǿȅȊ
ȁǼȂǺȅȁȅīǿȅȊ

ȂǾȀȅȈȈȀǹĭȅȊȈ

ȁǿȂǼȃǹȈ
ȃǾȅȁȅīǾȈǾȈ
ȒȁǼȂǺȅȁȅīǿȅȊ

ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ

ǼȉȅȈȘǰȃǾȅȁȅīǾȈǾȈ

ǼȉȅȈȀȉǾȈǾȈ

ȉȇȅȆȅǿȀȉǾȈǾȈ

ȀǹȉǹǺȁǾĬǼȃ

ȆǾīǼȈ ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

ȆȅȈȅȆȅȊ
ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼǿȈȉǾȃ
ȆǾīǾȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

ǼȉȅȈȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾȈ

15

16

ǼǿȈȆȇǹȋĬǼȃȉǿȂǾȂǹ

ǼȉȅȈȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾȈ

ǼǿȈȆȇǹȋĬǼȃȉǿȂǾȂǹ ¼

¼
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ǹǹ

2

16

ǼȃǹǼȇǿȅȊ

3

ȂǼȈȅȊ

ǼȉǹǿȇǼǿǹ

4

4

ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ
ȈȀǹĭȅȊȈ

5

ǹȇǿĬȂȅȈ

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

ȃǾȅȁȅīǿȅȊ

ȋȍȇǾȉǿȀǵȉǾȉǹ
ȈȀǹĭȅȊȈ

% ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ

ǼȉȅȈ
Ș

1 ǰȃǾȅȁȅīǾȈǾȈ

ǼȉȅȈȀȉǾȈǾȈ

ȉȇȅȆȅǿȀȉǾȈǾȈ

ȀǹȉǹǺȁǾĬǼȃ
ȉǿȂǾȂǹ ¼

12

ȆǾīǼȈ

13

12

ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

14

ȆȅȈȅȆȅȊ
ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼǿ

13

15

Ύȵʔʊʍʉʆʍʏɻʍʏɼʄɻ;ϮͿɹʖɸɿɸʋɿʄɸɶɸʀɻʏɿʅɼɲʋʊʃʏɻʍɻʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʖʌɼʍɻ͕ɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʍʏɻʄʙʆ (11) & (14) ȴȵɁɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ.

1

ȠȞĲȩĲȘĲĮ

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ǼǿǻȅȈ

3

ȆǿȃǹȀǹȈ.
ȈȣȝȝİĲȠȤȑȢıİțȐșİİȓįȠȣȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȃȠȝȚțȒ

2

ȈȉǾȃȆǾīǾ
ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

16

14

Ύȵʔʊʍʉʆʍʏɻʍʏɼʄɻ;ϮͿɹʖɸɿɸʋɿʄɸɶɸʀɻʏɿʅɼɲʋʊʃʏɻʍɻʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʖʌɼʍɻ͕ɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʍʏɻʄʙʆ (11), (12) & (13) ȴȵɁɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ.

1

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǹǹ
ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾǳ

ǼȞĮȑȡȚĮȝȑıĮ

ȂǼȉǹǺȅȁǾ

ǻǾȁȍȈǾȈ

ǹȆȅȀȉǾȈǾȈ

ǼǿȈĭȅȇǹȈ

31/12

ȆǿȃǹȀǹȈ.

ȈȊȂȂǼȉǼȋȍȃ

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾǳ

ǼǿǻȅȈȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ

ǼǿǻȅȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ

ǼȆȍȃȊȂǿǹ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ

ȋȍȇǹǼǻȇǹȈ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ȃȅȂǿȀǾȈ
ȅȃȉȅȉǾȉǹȈ

ǹĭȂ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ

ȆǼȇȊȈǿȃǾȈ
ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ

ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ
ȀǹȉǹȉȅǼȉȅȈ

ǼȉȅȈǼȃǹȇȄǾȈ
ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ

ǹȇȋǿȀȅȀǼĭǹȁǹǿȅ

ȀǼĭǹȁǹǿȅǼǿȈĭȅȇǹȈ

ȃȅȂǿȈȂǹ
ȆǾīǼȈȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȍȃ

ǹȄǿǹǹīȅȇǹȈ
ǹȄǿǹ
ȆȍȁǾȈǾȈ

15

17

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǼȉȅȈ
ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾȈ

ǼǿȈȆȇǹȋĬǼȃ
ȉǿȂǾȂǹ ¼

18

ǿȈȅȉǿȂǿǼȈ
ȈǼ¼
İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚȝȩȞȠ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿǿ
ǻǾȁȍȈǾȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃȈȊȂĭǼȇȅȃȉȍȃ ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȐȡșȡȠĲȠȣȃ 4281/2014)
ǾįȒȜȦıȘʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲĮıȣȝĳȑȡȠȞĲĮțĮȚįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢĲȦȞĮȞȦĲȑȡȦ
ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞıĲȠʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠĲȘȢȣʌȠȕȠȜȒȢĳȠȡȠȜȠȖȚțȩ ȑĲȠȢ)
ȆĮȡĮțĮȜȫıȣȝʌȜȘȡȫıĲİȝİțȐșİįȣȞĮĲȒȜİʌĲȠȝȑȡİȚĮȩʌȦȢĲȠİȓįȠȢĲȘȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢįȚȐȡțİȚĮȤȡȩȞȠȢȑȞĮȡȟȘȢıȣȞİȡȖȐĲİȢțȜʌ
ȊȆȅȋȇǼȅȈ
Į

ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

ȕ

ȈȣȝȝİĲȠȤȒıĲȘįȚȠȓțȘıȘʌȐıȘȢĳȪıİȦȢȞȠȝȚțȫȞʌȡȠıȫʌȦȞțĮȚİĲĮȚȡȚȫȞİȞȫıİȦȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞțĮȚȝȘțȣȕİȡȞȘĲȚțȫȞȠȡȖĮȞȫıİȦȞ įȫıĲİİʌȦȞȣȝȓĮǹĭȂțĮȚįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ĲȦȞİĲĮȚȡİȚȫȞ

Ȗ

ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİĮȝİȚȕȩȝİȞȘĲĮțĲȚțȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮʌȠȣĮȞĮȜȐȕĮĲİʌĮȡȐȜȜȘȜĮȝİĲȘȞ
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