
Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις  

 

Το άρθρο 1 του ν. 321 3/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Αρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση 

1. ∆ήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους 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. Όσοι διαχειρίζονται τα οικονοµικά των 

πολιτικών κοµµάτων της περίπτωσης β'. 

στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραµµατείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, 

καθώς και οι υπάλληλοι ή σύµβουλοι ειδικών θέσεων και οι µετακλητοί υπάλληλοι, 

οι οποίοι τοποθετούνται από µονοµελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο. 

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 Περιφερειάρχες, οι 

Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα µ έλη των περιφερειακών συµβουλίων, 

καθώς και οι προϊστάµενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των 

περιφερειών. 

θ. Οι ∆ήµαρχοι, οι Αντιδήµαρχοι, οι Πρόεδροι και τα µέλη, τακτικά και 

αναπληρωµατικά, των επιτροπών των ∆ήµων, οι Πρόεδροι και τα µέλη, των 

δηµοτικών συµβουλίων, οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και τα µέλη των 

διοικητικών συµβουλίων και οι Γενικοί ∆ιευθυντές 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 ∆ήµων. 

ι. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι ∆ιοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά µέλη, 

οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι και οι Γενικοί ∆ιευθυντές νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων, δηµοσίων οργανισµών, καθώς 

και 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 ∆ηµόσιο 

µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. 

ια. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη όλων των επιτροπών 

διαγωνισµών προµηθειών 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 ∆ηµόσιο 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 ∆ιευθυντής και ∆ιευθυντές 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών και οι κατέχοντες θέσεις 

προϊσταµένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών µονάδων προµηθειών 

στο ∆ηµόσιο 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 διαγωνισµού έργων των 

ανωτέρω φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 (Α' 23) και 



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

τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευ- ρώ. 

ιβ. Οι ∆ικαστικοί και οι Εισαγγελικοί λειτουργοί και τα µέλη του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους. 

ιγ. Ο ∆ιοικητής, οι Υποδιοικητές, οι εντεταλµένοι σύµβουλοι και οι διευθυντές της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

ιδ. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι ∆ιευθύνοντες σύµβουλοι, οι ∆ιοικητές, οι 

Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά µέλη ∆.Σ. και οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών 

ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, καθώς και επιχειρήσεων παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών. 

ιε. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 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 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

ιστ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου. 

ιζ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. 

ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και 

τα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι 

διευθυντές ειδήσεων και ενηµέρωσης κάθε µορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, 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 βασικών µετόχων 

αυτών. 

ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και 

τα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι 

διευθυντές ειδήσεων και ενηµέρωσης κάθε µορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που 

εκµεταλλεύονται διαδικτυακά ενηµερωτικά µέσα ή εκδίδουν ηµερήσια ή περιοδικά 

έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας, όπως και των βασικών 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 ∆ιευθυντές και Συντονιστές ∆ιευθυντές 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 ∆ίκτυο Υγείας (ΠΕ∆Υ). 

κβ. Οι πρόεδροι, τα µέλη και οι προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων επιπέδου 

Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, 

συµπεριλαµβανοµένων των ανεξάρτητων διοικητικών και ρυθµιστικών Αρχών, της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και ο Γενικός 

Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι βοηθοί του. 

κγ. Οι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, διευθυντές κλάδων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Αµυνας, των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, οι δικαστικοί 

λειτουργοί του δικαστικού σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων, καθώς και ο Γενικός 



∆ιευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας. 

κδ. Οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος-

Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος. 

κε. Το αστυνοµικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το 

πολιτικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία, καθώς και το 

προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος. 

κστ. Το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και το 

πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

κζ. Το προσωπικό της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

κη. Οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί φρουροί των καταστηµάτων 

κράτησης. 

κθ. Οι προϊστάµενοι των ∆ασαρχείων και των ∆ασονοµείων. 

λ. Τα µέλη όλων των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του ∆ηµοσίου, οι 

προϊστάµενοι οργανικών µονάδων οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, 

Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και 

των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθµού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που 

ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα. 

λα. Οι Γενικοί ∆ιευθυντές του Υπουργείου Οικονοµικών, οι Προϊστάµενοι 

∆ιευθύνσεων των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.),των 

∆ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (∆. 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 Έλεγχου των παραπάνω υπηρεσιών, 

καθώς και όλοι οι υπάλληλοι που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα και υπηρετούν στις 

υπηρεσίες αυτές, ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Μονάδας 

Είσπραξης, οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων των Τελωνείων, οι Προϊστάµενοι των 

Τµηµάτων Γενικών Θεµάτων και Τελωνειακών ∆ιαδικασιών των Τελωνείων, όλοι οι 

υπάλληλοι των Τελωνείων που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, οι Προϊστάµενοι 

∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων, καθώς και οι υπάλληλοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και της ∆ιεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Ανασταλτικών Καθεστώτων (∆Ι.Π.Ε.Α.Κ). καθώς και οι Προϊστάµενοι των 

οργανικών µονάδων των Κτηµατικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου. 

λβ. Οι Προϊστάµενοι των Επιχειρησιακών ∆ιευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων του 

Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), οι Προϊστάµενοι των 

Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων 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. 

λδ. Το προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 

Τοµέα, καθώς και οι Πρόεδροι, ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι ή διαχειριστές των εταιριών 

του ιδιωτικού τοµέα που µετέχουν σε τέτοιου είδους συµπράξεις. 

λε. Ο Πρόεδρος και τα µέλη ∆Σ Αθλητικών Οµοσπονδιών και τα πρόσωπα που είναι 

µέλη ∆ιοίκησης 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 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 ∆ιοικητικού 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, ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι, οι εντεταλµένοι σύµβουλοι και Γενικοί 

∆ιευθυντές των αναφερόµενων στις περιπτώσεις ε' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Α') 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 ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

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 ∆ηµόσιο, 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 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 αντικείµενό 

τους υπερβαίνει τα αναφερόµενα στην περίπτωση ια' ποσά ανά περίπτωση. 

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. Οι προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 

µα. Τα µέλη των Επιτροπών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών. 

µβ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, οι ∆ιευθυντές και οι Αναπληρωτές ∆ιευθυντές των Επιχειρησιακών 

Μονάδων. Τα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και 

άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν συµµετάσχει σε αξιολογήσεις, Γνωµοδοτικές 

Επιτροπές και Επιτροπές Προσφυγών ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, οι Πρόεδροι 

και τα Μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών κάθε βαθµού, καθώς και 

Επιτροπών Προσφυγών έργων ∆ηµοσίου Τοµέα, οι Πρόεδροι και τα Μέλη των 

επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων ∆ηµοσίου Τοµέα, οι Υπεύθυνοι 

Έργων ∆ηµοσίου Τοµέα και ∆ράσεων 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 ∆ιευθύνσεων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆. 

Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

µε. Ο πρόεδρος, τα µέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής 

Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και 



της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης. 

µστ. Ο πρόεδρος και οι διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που 

επιχορηγούνται από το κράτος. 

µζ. Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) και του 

Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής µορφής ή χορήγησης 

αδειών κάθε µορφής και οι προϊστάµενοι των παραπάνω υπηρεσιών. 

µη. 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 µετέπειτα 

έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστηµα της θητείας, της άσκησης 

της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) 

έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α' έως ε' της παραγράφου 1 για 

τρία (3) έτη, µετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) µήνες 

µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 

3. Το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, στα αρµόδια 

όργανα ελέγχου κατάλογος των ελεγχόµενων προσώπων. Ο κατάλογος συντάσσεται 

από τον Πρόεδρο της Βουλής για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' 

έως και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και από τον αρµόδιο Υπουργό, 

τον γενικό γραµµατέα αποκεντρωµένης διοίκησης ή το όργανο διοίκησης του 

νοµικού προσώπου για τα πρόσωπα που υπάγονται στο φορέα αυτόν ή από τον οποίο 

εποπτεύονται και σε κάθε άλλη περίπτωση από τα όργανα διοίκησης του οικείου 

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, κατάλογο των οικείων προσώπων. 

4. Αµφισβητήσεις 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 σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου ή των οργάνων, που είναι 

αρµόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούµενη παράγραφο, του παρόντος 

άρθρου, κατάσταση υπόχρεων.» 

 

 

 

 


