
Αριθμός Πρωτοκόλλου :  
Αριθμός Μητρώου        :  
Ημερομηνία                   :  

 

ΔΗΛΩΣΗ 
Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.... 
κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 

(ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
 

Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002 (Φ.Ε.Κ. 146 Α)
 

1. Στοιχεία του υπόχρεου 
 

Επώνυμο  κύριο όνομα όνομα πατέρα  
 

Α.Φ.Μ.  Αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Α.Δ.Τ.  
ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση  
 

επάγγελμα  διεύθυνση επαγγέλματος  τηλ  
 

Διεύθυνση κατοικίας  τηλ  
 

Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά  
 

 
2. Στοιχεία του ή της συζύγου 

 

Επώνυμο  κύριο όνομα όνομα πατέρα  
 

Α.Φ.Μ.  Αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Α.Δ.Τ.  
 
 

ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση  
 

επάγγελμα  διεύθυνση επαγγέλματος  τηλ  
 
3. Στοιχεία ανήλικων παιδιών 

 

 

3.1  Επώνυμο  κύριο όνομα  έτος γεννήσεως  
 

3.2  Επώνυμο  κύριο όνομα  έτος γεννήσεως  
 

κύριο όνομα3.3  Επώνυμο   έτος γεννήσεως  
 

κύριο όνομα3.4 Επώνυμο   έτος γεννήσεως  
 

κύριο όνομα3.5 Επώνυμο   έτος γεννήσεως  
 

κύριο όνομα3.6 Επώνυμο   έτος γεννήσεως  
 
4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β’ Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ’ αίματος και εξ’ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή,
θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών, καθώς και μνηστήρες αδελφών) 

 

 

4.1 Επώνυμο  κύριο όνομα  
 

4.2 Επώνυμο  κύριο όνομα  
4.3 Επώνυμο  κύριο όνομα  

 

4.4 Επώνυμο  κύριο όνομα  
4.5 Επώνυμο  κύριο όνομα  

 

4.6 Επώνυμο  κύριο όνομα  
4.7 Επώνυμο  κύριο όνομα  

 

4.8 Επώνυμο  κύριο όνομα  
4.9 Επώνυμο  κύριο όνομα  

 

4.10  Επώνυμο  κύριο όνομα  



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

Α.1.1α Έσοδα από κάθε πηγή κατά τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη. 
 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ €) 
Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ……. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ……. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ……. 

 1 2 2 2 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία. 
Α.1.1β Έσοδα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο έτος. 

 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΕ €) 
Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ 

ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟΔΑ  
(ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ, ΔΩΡΕΕΣ 

Κ.Λ.Π) 

- 1 2 3 4 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
Α.1.2 Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. 

 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΝΟΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 
Η 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ 
ΣΕ M2 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΣΕ M2 
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
% 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
Ή 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 
ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ €)

ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 



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

 

ΑΞΙΕΣ  (ΣΕ  €)  

ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ  
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ 

- 1 2 3 4 5 6 7α 7 7 7β γ δ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



 
Α.1.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα κατά την ημερομηνία υποβολής. 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΧΩΡΑ  

(ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 
Α.1.5 Πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα. 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΚΥΒΙΣΜΟΣ 

ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ 

% 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
Ή 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 
ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ €) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 
Α.1.6 Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ €) 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

- 1 2 3 4 5 6 7 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Φωτοτυπία της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος του ελεγχόμενου έτους (Ε1) 
2. Αν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, εκτός από το Ε1 του ελεγχόμενου έτους, θα προσκομίζονται 

και τα Ε1 των τριών (3) προηγούμενων ετών. 
3. Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9 και του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) 
4. Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσεως περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν και 

αναφέρονται στην παράγραφο Α. Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται για δεύτερη, τρίτη κλπ. 
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. 

6. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση αντίγραφα των οικείων παραστατικών. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη 
των καθηκόντων τους. Η υποβολή της δήλωσης επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας 
τους το αργότερο την 30η Ιουνίου κάθε έτους και για τρία (3) χρόνια μετά την απώλειά της. 
 
 Αθήνα, …………………………….20….. 

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ 
 
 
 

(υπογραφή) 

O/Η ΣΥΖΥΓΟΣ 
 
 
 

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



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 

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

Α) Στον Πίνακα Α1.1α 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 Ε1). 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεος με 0 για τον/την υπόχρεο Βουλευτή, 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 εσόδων (πραγματικών και όχι τεκμαρτών) 

από κάθε πηγή προέλευσης (οικονομικές ενισχύσεις, δάνεια (πλην αυτών που δαπανήθηκαν .για απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται σε αντίστοιχους πίνακες), δωρεές κλπ.). 

Β) Στον Πίνακα Α1.1β καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά το προηγούμενο έτος, όπως αυτά 
δηλώθηκαν στη δήλωση φόρου εισοδήματος (έντυπο Ε1). 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεος με 0 για τον/την υπόχρεο Βουλευτή, με 1 για τον/την σύζυγο του και  με 2 

για τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης, όπως αυτό προκύπτει από την 

αντίστοιχη βεβαίωση. 
3. Στη θέση 3 σημειώνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, το αφορολόγητο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης. 
4. Στη θέση 4 σημειώνεται το σύνολο των λοιπών εσόδων (πραγματικών και όχι τεκμαρτών) από κάθε πηγή 

προέλευσης (οικονομικές ενισχύσεις, δάνεια (πλην αυτών που δαπανήθηκαν .για απόκτηση περιουσιακών 
στοιχείων που αναφέρονται σε αντίστοιχους πίνακες), δωρεές κλπ.). 

Γ) Στον Πίνακα Α1.2 καταχωρούνται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε 
αυτά κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης (άρθρο 2 Ν.3213/2003). 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο κάτοχος του ακινήτου με 0 για τον/την υπόχρεο Βουλευτή, με 1 για τον/την σύζυγο 

του και  με 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάστασης ή της μεταβολής που επήλθε στο ακίνητο με 0 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 I) 
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. 
10. Στη θέση 10 σημειώνεται το εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VIII) 
11. Στη θέση 11 σημειώνεται το ποσοστό επί του ακινήτου που κατέχει ο υπόχρεος. 
12. Στη θέση 12 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του ακινήτου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII) 
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 συνολική αξία του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το σύστημα των 

αντικειμενικών αξιών και όπου τούτο δεν ισχύει, ακόμη προσδιορίζεται από την αξία και τη χρονολογία κτήσεως 
που τυχόν αναφέρονται στον οικείο τίτλο. 

15. Στη θέση 15 σημειώνεται ο τίτλος μεταβολής κατάστασης του ακινήτου. (πχ. αριθμός συμβολαίου αγοράς, αριθμός 
οικοδομικής άδειας, αριθμός σύμβασης γονικής παροχής κλπ.). 

Σημείωση Για ακίνητα τα οποία στη θέση 2 σημειώθηκαν με 0, δεν συμπληρώνονται οι θέσεις 12 και 13, δεδομένου ότι 
οι θέσεις αυτές έχουν συμπληρωθεί κατά το έτος κτήσης. 



Δ) Στον Πίνακα Α1.3 καταχωρούνται Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων ή μη σε 
χρηματιστήρια, ομόλογα, και ομολογίες κάθε είδους, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεος με 0 για τον/την υπόχρεο Βουλευτή, με 1 για τον/την σύζυγο του και  με 2 

για τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάστασης ή της μεταβολής που επήλθε στους πάσης φύσεως τίτλους με 0 

για τους τίτλους που προϋπάρχουν της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθούν να υπάρχουν κατά τον 
χρόνο υποβολής, με  1 για τους τίτλους που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο που αφορά η δήλωση και με  2 για 
τους τίτλους που εκποιήθηκαν αντίστοιχα. 

3. Στη θέση 3 σημειώνεται το είδος του τίτλου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ III) 
4. Στη θέση 4 σημειώνεται ο εκδότης  του τίτλου. 
5. Στη θέση 5 σημειώνεται η ποσότητα του τίτλου. 
6. Στη θέση 6 σημειώνεται ο τρόπος κτήσης των τίτλων. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII) 
7. Στις θέσεις 7α και 7δ σημειώνεται κατά περίπτωση το τίμημα που καταβλήθηκε για την απόκτηση ή 

εισπράχθηκε από την εκποίηση του τίτλου. Στη θέση 7γ σημειώνεται η αξία του τίτλου κατά τον χρόνο υποβολής 
της δήλωσης. Στη θέση 7β σημειώνεται η χρονολογία κτήσης του τίτλου. 

Σημείωση: Σε περιπτώσεις κτήσεως τίτλου από δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροχές ή προικοσύμφωνα δεν 
συμπληρώνονται οι θέσεις7α και 7δ. 

Ε) Στον Πίνακα Α1.4 καταχωρούνται οι κατεχόμενες καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεος με 0 για τον/την υπόχρεο Βουλευτή, 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 ο αριθμός του λογαριασμού. 
3. Στη θέση 3 σημειώνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. 
4. Στη θέση 4 σημειώνεται το είδος της κατάθεσης με 1 για όψεως ή ταμιευτηρίου, με 2 για προθεσμιακό 

λογαριασμό, με 3 για επενδυτικά προϊόντα, με 4 για κοινό λογαριασμό και με 5 για επιχειρηματικό λογαριασμό. 
5. Στη θέση 5 σημειώνεται το νόμισμα της κατάθεσης. 
6. Στη θέση 6 σημειώνεται το Πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται η κατάθεση 
7. Στη θέση 7 σημειώνεται η Χώρα για καταθέσεις σε Πιστωτικό Ίδρυμα Εξωτερικού. 
8. Στη θέση 8 σημειώνεται η προέλευση των κεφαλαίων της κατάθεσης. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ II) 

ΣΤ)Στον Πίνακα Α1.5 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 0 για τον/την υπόχρεο Βουλευτή, 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  0 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 κυκλοφορίας κατά περίπτωση. 
5. Στη θέση 5 σημειώνεται η χωρητικότητα ή ο κυβισμός κατά περίπτωση. 
6. Στη θέση 6 σημειώνεται ο λιμένας νηολόγησης σε περίπτωση πλωτών μεταφορικών μέσων. 
7. Στη θέση 7 σημειώνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του μεταφορικού μέσου. 
8. Στη θέση 8 σημειώνεται το έτος κτήσης του μεταφορικού μέσου. 
9. Στη θέση 9 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του μεταφορικού μέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII) 
10. Στη θέση 10 σημειώνεται το τίμημα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από την εκποίηση του 

μεταφορικού μέσου.  
11. Στη θέση 11 σημειώνεται η προέλευση των χρημάτων σε περίπτωση κτήσης του μεταφορικού μέσου. (Βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ II) 

Σημείωση Ι  Για μεταφορικά μέσα τα οποία στη θέση 2 σημειώθηκαν με 0 δεν συμπληρώνονται οι θέσεις 9,10 και 
11 
Σημείωση ΙΙ Δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα Α1.5 μεταφορικά μέσα που προέρχονται από LEASING 
(χρηματοδοτική μίσθωση) ή χρονομίσθωση. 



Ζ) Στον Πίνακα Α1.6 καταχωρούνται οι συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση, κατά τον χρόνο υποβολής της 
δήλωσης. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο κάτοχος της συμμετοχής με 0 για τον/την υπόχρεο Βουλευτή, με 1 για τον/την σύζυγο 

του και  με 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάστασης ή της μεταβολής που επήλθε στη συμμετοχή με 0 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 προϋπάρχουσας συμμετοχής ή την εκποίηση αντίστοιχα. 

3. Στη θέση 3 σημειώνεται το είδος της συμμετοχής. (Bλ. ΠΙΝΑΚΑ V) 
4. Στη θέση 4 σημειώνεται το είδος της επιχείρησης. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VI) 
5. Στη θέση 5 σημειώνεται το έτος κτήσεως της συμμετοχής. 
6. Στη θέση 6 σημειώνεται το κεφάλαιο εισφοράς. 
7. Στη θέση 7 σημειώνεται η προέλευση των χρημάτων σε περίπτωση επαύξηση υπάρχουσας ή νέας συμμετοχής. 

(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) 
Σημείωση: Για συμμετοχές οι οποίες στη θέση 2 σημειώθηκαν με 0, δεν συμπληρώνεται η θέση 7.  
 

ΠΙΝ. Ι ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΠΙΝ. ΙΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 
2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ  2 ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
3 ΟΙΚΟΠΕΔΟ  3 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 
4 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ  4 ΔΩΡΕΑ 
5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ  5 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
6 ΟΙΚΙΑ  6 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
7 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ  7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ 
8 ΑΠΟΘΗΚΗ  8 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
9 ΠΑΡΚΙΝΓΚ    

10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΠΙΝ. III ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ 
11 ΓΡΑΦΕΙΟ  1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
12 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
   3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΠΙΝ. IV ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   5 ΟΜΟΛΟΓΑ 
2 ΦΟΡΤΗΓΟ  6 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 
3 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ  7 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
4 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ  8 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
5 ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  9 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ξ.Ν. 
6 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ  10 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
7 ΒΑΡΚΑ    
8 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ  ΠΙΝ. V ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
9 ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ  1 ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ Α.Ε. 

10 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  2 ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΠΕ 
   3 ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

ΠΙΝ. VI ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  4 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ  5 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  6 ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
3 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  7 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ    
5 ΑΤΟΜΙΚΗ  ΠΙΝ VII ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ  1 ΑΓΟΡΑ 
7 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ  2 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
8 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  3 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
9 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  4 ΔΩΡΕΑ 
   5 ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1983 ΚΤΗΣΕΙΣ 

ΠΙΝ VIII ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  6 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
1 ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ    
2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ    
3 ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ    
4 ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ    
5 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ    

 


