ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες
διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Εισαγωγικά
Η τροποποίηση της νοµοθεσίας αναφορικά µε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και τις δηλώσεις οικονοµικών συµφερόντων αποσκοπεί:
α) στη βελτίωση του προσδιορισµού των κατηγοριών
των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάσταση προσώπων, µε σκοπό την προσαρµογή αυτών στις νεότερες
νοµοθετικές και διοικητικές εξελίξεις,
β) στην εξειδίκευση του τρόπου και του περιεχοµένου
του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
Επίσης αντιµετωπίζονται ζητήµατα που άπτονται των υποκειµενικών και των χρονικών ορίων του ελέγχου αυτών,
γ) στην προσαρµογή του ελεγκτικού πεδίου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο σύγχρονο οικογενειακό (εν ευρεία εννοία) δίκαιο,
δ) στην ολοκλήρωση των σχετικών πληροφοριακών
συστηµάτων και στην πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας για την κατάρτιση
των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των δηλώσεων οικονοµικών συµφερόντων,
ε) στην αναµόρφωση του πεδίου της αρµοδιότητας
των ελεγκτικών οργάνων, λαµβάνοντας ιδιαίτερη µέριµνα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών. Ταυτόχρονα, τροποποιούνται συγκεκριµένες ρυθµίσεις πλαισίου για ορισµένες κατηγορίες υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενώ λαµβάνεται µέριµνα για την βελτίωση ρυθµίσεων σε
περιπτώσεις που υπόχρεοι, µε βάση το ισχύον δίκαιο, υποχρεούνται να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία
σε περισσότερα του ενός ελεγκτικά σώµατα,
στ) στην περαιτέρω ενδυνάµωση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), µε αύξηση
των µελών της από εννέα (9) σε έντεκα (11) και κατοχύρωση ότι η πλειοψηφία της θα απαρτίζεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,
ζ) στη βελτίωση του προσδιορισµού των συνεπειών
της υποβολής εκπρόθεσµης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αλλά και στη βελτιωµένη αποτύπωση των διακεκριµένων υπαλλαγών τέλεσης των εγκληµάτων µη υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
η) στην παροχή εύλογης προθεσµίας, προκειµένου τα
ελεγκτικά όργανα και οι συναρµόδιοι φορείς να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις του νέου νόµου, και
θ) στην ένταξη των δηλώσεων οικονοµικών συµφερόντων που καθιερώθηκαν µε το άρθρο 229 του
ν. 4281/2014 (Α΄ 160) στο σώµα του ν. 3213/2003.

Επί των άρθρων
Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 3213/2003. Συγκεκριµένα,

µε τις παραγράφους 1 έως 12 του άρθρου 1 του σχεδίου
νόµου, προτείνονται µεταβολές στις κατηγορίες υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, άρα µεταβολές της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003. Σε αυτές τις µεταβολές περιλαµβάνεται και η οριζόντια µεταβολή της παραγράφου 1 του σχεδίου νόµου µε τις παραγράφους 13 έως 17 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου, επέρχονται αλλαγές στις λοιπές παραγράφους του ίδιου
άρθρου.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
τροποποιείται η αρχική φράση της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3213/2013 και εισάγεται ρητή πλέον πρόβλεψη
σχετικά µε την υποχρέωση για δήλωση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3719/2008 (Α΄41) και του ν. 4356/2015 (Α΄ 81) µε υπόχρεους σε δήλωση. Αίρεται, µε αυτό τον τρόπο, κάθε αµφιβολία σχετικά µε την εξοµοίωση των συζύγων των υπόχρεων και των συµβιούντων µε αυτούς, αναφορικά µε
την ανωτέρω υποχρέωση.
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου του σχεδίου
νόµου καθορίζεται ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές των Δήµων, οι οποίες αποτελούν δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δίκαιου, ότι δήλωση περιουσιακής
κατάστασης υποβάλλουν µόνο οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασµών αυτών. Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποτρέπεται η περιττή επιβάρυνση
γονέων και κηδεµόνων, αλλά και µαθητών που συµµετέχουν στις σχολικές επιτροπές χωρίς ουσιαστική συµµετοχή στην οικονοµική διαχείριση αυτών.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
τροποποιείται η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 και προστίθενται οι Γενικοί Διευθυντές όλων των Υπουργείων στους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης καλύπτοντας έτσι σχετικό νοµοθετικό κενό. Η ρύθµιση βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε τις πρόσφατες αλλαγές αναφορικά µε τον τρόπο επιλογής των προσώπων αυτών.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
καλύπτονται κενά της περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του
ν. 3213/2003. Σηµειώνεται ότι µε την τροποποίηση του
β΄ εδαφίου της ως άνω περίπτωσης ια΄ δεν γίνεται ρητή
αναφορά µόνο σε διαγωνισµούς έργων που διέπονται ειδικά από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) και του
π.δ. 609/1985 (Α΄ 223), αλλά καθιερώνεται υποχρέωση
σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης για όλα τα µέλη
των επιτροπών διαγωνισµών που αναφέρονται στο α΄ εδάφιο της διάταξης, ανεξαρτήτως της νοµικής βάσης επί
της οποίας διεξάγονται οι διαγωνισµοί αυτοί.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
µεταφέρονται τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους από την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3213/2003 στην νέα, αυτοτελή περίπτωση µη΄,
σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου. Ο λόγος της αλλαγής που προκύπτει από τις
παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
θα αναπτυχθεί διεξοδικότερα στην ανάπτυξη του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου.
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
προστίθενται στους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης της περίπτωσης ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 και οι εκδότες εντύπων, καλύπτοντας ένα κενό που είχε εµφιλοχωρήσει ως προς την
υποχρέωση πολλών κατηγοριών υπόχρεων, οι οποίες
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σχετίζονται µε την λειτουργία επιχειρήσεων µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
τροποποιείται η περίπτωση κε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3213/2003. Στην ως άνω περίπτωση περιγράφεται,
µε τις σχετικές διακρίσεις, η υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού της αστυνοµίας, του λιµενικού σώµατος και της πυροσβεστικής. Με την προτεινόµενη ρύθµιση θα εξαιρείται το προσωπικό των παραπάνω τριών σωµάτων που βρίσκεται σε
καθεστώς µόνιµης διαθεσιµότητας. Υπενθυµίζεται ότι
µόνιµη διαθεσιµότητα συνιστά η κατάσταση του αξιωµατικού που τίθεται µόνιµα εκτός της ενεργού υπηρεσίας,
επειδή κατέστη ανίκανος για εκτέλεση υπηρεσίας, συνεπεία τραυµάτων ή παθήσεων από τραύµατα, ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα
ταύτης, ύστερα από γνωµάτευση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής.
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
προστίθενται και οι νόµιµοι αναπληρωτές των προϊσταµένων των δασαρχείων και των δασονοµείων στους υπόχρεους δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ενώ µε την
παράγραφο 9 διορθώνεται το όνοµα της ιδρυθείσας µε
τον ν. 4512/2018 Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος, το οποίο εκ παραδροµής είχε αποδοθεί ως
Υπηρεσία Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος.
Με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου συµπληρώνεται η περίπτωση λγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, η οποία, κατά την ισχύουσα
µορφή της, καθιερώνει υποχρέωση σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης µόνο για τους προϊσταµένους και
τους υπαλλήλους των οργανικών µονάδων δόµησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την προτεινόµενη ρύθµιση υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης καθίστανται και τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, αλλά και
οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Συµβουλίων, Περιφερειακών Συµβουλίων
και του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων, των Συµβουλίων, των Περιφερειακών Συµβουλίων και των Κεντρικών Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και
του Κεντρικού Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων.
Με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου γίνεται προσαρµογή των διατυπώσεων της περίπτωσης µδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τον δηµοσιονοµικό έλεγχο κατά το ισχύον δίκαιο.
Με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου δηµιουργείται, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, αυτοτελής κατηγορία υπόχρεων, η οποία περιλαµβάνει τα
µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τα οποία εντάσσονται σε ξεχωριστή κατηγορία υπόχρεων σύµφωνα µε τη συνταγµατική και την θεσµική τους κατοχύρωση. Τονίζεται στο παρόν σηµείο ότι η ρύθµιση του παρόντος σχεδίου νόµου δεν επηρεάζει την αυτονόητη, συνταγµατικά κατοχυρωµένη, παραδοχή ότι οι λειτουργοί
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους απολαµβάνουν,
σύµφωνα µε το άρθρο 100Α του Συντάγµατος, ισότιµης
µεταχείρισης µε τους δικαστικούς λειτουργούς σε ζητήµατα µισθολογικής, φορολογικής και υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρα 88 παράγραφος 2 και 5 και 90 παράγραφος 5 του Συντάγµατος).

Με την παράγραφο 13 η γενική περίπτωση µη΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αναριθµείται σε
περίπτωση µθ΄.
Με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου τροποποιείται η διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3213/2003. Η πρώτη βασική διαφοροποίηση της
νέας διατύπωσης αφορά στις χρήσεις για τις οποίες οφείλουν να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης οι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί από
το έτος κατά το οποίο παύουν να έχουν την αντίστοιχη ιδιότητα. Η δεύτερη διαφοροποίηση αφορά στην προσαρµογή της προθεσµίας, στην οποία θα υποβληθούν οι δηλώσεις που εκκρεµούν κατά το τρέχον έτος για όλους
τους υπόχρεους. Ειδικότερα, προβλέπεται ειδική και εξαιρετική προθεσµία που αφορά τις δηλώσεις παρελθόντων ετών που πρόκειται να υποβληθούν εκ νέου, και
παράλληλα επιχειρείται η χρονική και κατά περιεχόµενο
εναρµόνιση των δηλώσεων αυτών υπό το νέο νοµικό καθεστώς. Με την προτεινόµενη ρύθµιση χορηγείται εύλογος χρόνος, τόσο για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των δηλώσεων οικονοµικών
συµφερόντων του 2018 (χρήση 2017), όσο και για την υποβολή των δηλώσεων, που αφορούν σε προηγούµενα
έτη και χρήσεις.
Με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου η διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 προσαρµόζεται στην λειτουργία του ψηφιακού συστήµατος υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, η δε λεκτική µεταβολή στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 που προτείνεται µε την παράγραφο 16 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου συνιστά απλή προσαρµογή στην διατύπωση της παραγράφου 15.
Η αλλαγή στην διατύπωση που προτείνεται µε την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου στην παρ.
5 του άρθρου 1 του ν. 3213/2013 σχετίζεται άµεσα µε
την διατύπωση της υποπερίπτωσης ix΄ της περίπτωσης
α΄ της παρ. 1 του ν. 3213/2003, η οποία προτείνεται να
τροποποιηθεί µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου καθώς συνιστά διάταξη διευκόλυνσης κατηγοριών υπόχρεων που οφείλουν να προσθέσουν και τις
δανειακές τους υποχρεώσεις στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
Τέλος, µε την οριζόντια ρύθµιση της παραγράφου 18
προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003 και αποσαφηνίζεται ότι τα αναπληρωµατικά µέλη των αναφερόµενων στο άρθρο 1 οργάνων µόνο τότε είναι υπόχρεα
σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όταν έχουν πράγµατι συµµετάσχει σε συνεδρίαση του οργάνου και διασφαλίζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποδεικνύεται το γεγονός της συµµετοχής.
Άρθρο 2
Με το άρθρο 2 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 2
του ν. 3213/2003, µε τις οποίες ρυθµίζεται το περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του σχεδίου
νόµου µεταβάλλεται το περιεχόµενο των πρώτων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
2. Ειδικότερα, ως προς την πρώτη ηλεκτρονική δήλωση,
η προτεινόµενη ρύθµιση υποδεικνύεται από την αναγκαιότητα δηµιουργίας µίας ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων
κατά την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος ηλεκτρονι-
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κής υποβολής, η οποία θα αποτελεί µέτρο σύγκρισης και
ελέγχου της ακρίβειας των µετέπειτα περιουσιακών µεταβολών που θα δηλώνονται από τους υπόχρεους και
καθίσταται δε αναγκαία κατόπιν των τελευταίων νοµολογιακών παραδοχών περί µη σύννοµης επικαιροποίησης της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου κατά
την υποβολή της ετήσιας δήλωσης.
Με την παρ. 3 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου τροποποιούνται οι υποπεριπτώσεις v. και vi. της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003. Με τις διατάξεις αυτές αυξάνονται σηµαντικά τα κατώτατα όρια µετρητών εκτός τραπεζικών λογαριασµών, τα οποία θα
πρέπει να δηλώνονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, αλλά και η ελάχιστη αξία των κινητών σηµαντικής αξίας τα οποία επίσης θα πρέπει να περιλαµβάνονται
στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται µε βάση τα νεότερα νοµολογιακά δεδοµένα, ενώ επιχειρείται να ευρεθεί σηµείο ισορροπίας
µεταξύ των διεθνών προτύπων διαφάνειας, δια των οποίων αξιώνεται να αποτυπώνεται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
των υπόχρεων, και της προστασίας της ιδιωτικότητας
που αξιώνεται από το Σύνταγµα.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθούν τα εξής:
Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, και ειδικότερα σύµφωνα µε
την απόφασή Wypych κατά Πολωνίας (Απόφαση του
τµήµατος IV επί του παραδεκτού της αιτήσεως της 25ης
Οκτωβρίου 2005, αριθµός αίτησης 2428/2005), έχει ήδη
κριθεί ότι η απαίτηση συµπερίληψης σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης δηµοτικού συµβούλου κινητών πραγµάτων αξίας άνω των 10 χιλιάδων ζλότυ Πολωνίας (ήτοι
νοµίσµατος µε κατώτερη του ευρώ αξία) δεν συνιστά υπερβολική αξίωση από πλευράς Πολωνικού Κράτους, µε
δεδοµένο ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ζητούνται από πρόσωπα από τα οποία αξιώνεται η µέγιστη
δυνατή διαφάνεια στην οικονοµική τους δραστηριότητα.
Ακόµη, όπως προκύπτει από έγκυρες καταγραφές διεθνών φορέων, όπως είναι η Παγκόσµια Τράπεζα και ο
Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποσοστού 80% επί δείγµατος 156 χωρών ζητείται η δήλωση
κινητών µεγάλης αξίας (βλ. σχετικά στην µελέτη των
Rossi/Pop/Berger «Getting the Full Picture on Public
Officials - A How-To Guide for Effective Financial
Disclosure, 2017, σελ. 34, Εκδοση του StAR Initiative – ήτοι της κοινής πρωτοβουλίας της Παγκόσµιας Τράπεζας
και του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα επί του θέµατος της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατόπιν εγκληµατικής δραστηριότητας).
Περαιτέρω, η συνολική έκθεση αρχικών συµπερασµάτων επί του 4ου Γύρου Αξιολόγησης της Οµάδας Κρατών
κατά της Διαφθοράς που λειτουργεί υπό την αιγίδα του
Συµβουλίου της Ευρώπης (GRECO) δείχνει ότι η ένταξη
των µετρητών και ιδίως των κινητών µεγάλης αξίας στις
δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης µπορούν να συνδράµουν στην αύξηση της διαφάνειας, ενώ η ίδια η Οµάδα απηύθυνε σε περιπτώσεις αξιολογήσεων Κρατών-µελών της συστάσεις συµπερίληψης κινητών πραγµάτων
στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (βλ. σχετικά
την έκθεση της GRECO µε τίτλο «CORRUPTION
PREVENTION - Members of Parliament, Judges and

Prosecutors - CONCLUSIONS AND TRENDS», έτος έκδοσης 2017, σελ. 29-30).
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ζητήθηκε από τον
ΟΟΣΑ να καταρτίσει µία αρχική αξιολόγηση της νοµοθεσίας και της πρακτικής που αυτή οριοθετεί στο πλαίσιο
Τεχνικής Έκθεσης για το Σύστηµα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στην Ελλάδα. Η εν λόγω Τεχνική έκθεση ολοκληρώθηκε το 2018, αφού προηγήθηκε εκτεταµένη επίσκεψη των στελεχών του ΟΟΣΑ
και ανάλυση του συστήµατος υποβολής και επεξεργασίας των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στην χώρα. Η έκθεση, στο θέµα της δήλωσης των µετρητών,
προέβη σε σηµαντική ανάλυση του ζητήµατος κρίνοντας
ότι: α) τα όρια που είχαν τεθεί ήταν από µόνα τους πολύ
χαµηλά, και β) υπάρχει µεγάλη αναγκαιότητα, σύµφωνα
µε τα διεθνή πρότυπα, να παραµείνει σε ένα εύλογο τουλάχιστον µέτρο η δήλωση των κινητών µεγάλης αξίας.
Το κρίσιµο απόσπασµα από το σηµαντικό αυτό κείµενο έχει ως εξής (σελ. 25 της Έκθεσης): «κρίνεται σκόπιµο ο
Έλληνας νοµοθέτης να εξετάσει σε ποιο βαθµό η υποχρέωση δήλωσης κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας
µπορεί να διατηρηθεί, πιθανόν µε νέα µορφή και διατύπωση. Η υποχρέωση αυτή συνιστά κοινό χαρακτηριστικό
των συστηµάτων ελέγχου που εστιάζουν στον εντοπισµό του αδικαιολόγητου πλουτισµού. Σε αυτό το πλαίσιο
θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι το ελληνικό σύστηµα ελέγχου δεν προβλέπει εκτίµηση της αξίας από τους υπόχρεους, πλην ορισµένων εξαιρέσεων. […] Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι κατά τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, επισηµάνθηκε ότι η ελληνική φορολογική νοµοθεσία υποχρεώνει τους φορολογούµενους να δηλώνουν κάθε κτήση κινητών που υπερβαίνουν σε αξία τα δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. Η ρύθµιση αυτή θέτει το ερώτηµα, γιατί η
συγκεκριµένη διάταξη παραµένει συνταγµατική, ενώ το
ίδιο δεν ισχύει για το αντίστοιχο πολύ υψηλότερο όριο
της δήλωσης κινητών πραγµάτων. Επιπλέον, φαίνεται ότι η αγορά κινητών πραγµάτων µπορεί να αποδειχθεί χωρίς τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας (κάτι το οποίο δεν
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία) βάσει αποδείξεων, πιστωτικών καρτών, τραπεζικών βεβαιώσεων ή
µαρτύρων (π.χ. συγγενείς, προηγούµενους πωλητές µε
τους οποίους έχει συναλλαχθεί ο υπόχρεος, τους ίδιους
τους αγοραστές κ.λπ.). Τέλος, στο πλαίσιο ενός συστήµατος ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης το
αρµόδιο όργανο ελέγχου δεν οφείλει να αποδείξει ότι ο
υπόχρεος έχει στην κατοχή του κινητά τα οποία δεν δήλωσε. Η ίδια η υποχρέωση απειλεί τον υπόχρεο µε την επιβολή ποινών στην περίπτωση µη δήλωσης. Συνεπώς, η
υποχρέωση αυτή εξυπηρετεί τον σκοπό οι δηλώσεις να
εµποδίζουν τους (διεφθαρµένους) δηµόσιους λειτουργούς να απολαµβάνουν τα παράνοµα έσοδά τους.»
Από το σύνολο των παραπάνω κειµένων προκύπτει ότι
η υποχρεωτική δήλωση κινητών µεγάλης αξίας (και µάλιστα αξίας πολύ µεγαλύτερης από αυτή που συστήνεται
από τα διεθνή πρότυπα, τα οποία τοποθετούν την αξία
αυτή στο ποσό των 5.000 ευρώ περίπου - βλ. σχετικά
«Getting the Full Picture on Public Officials - A How-To
Guide for Effective Financial Disclosure», 2017, σελ. 38)
συνιστά µια νοµοθετική πρόβλεψη:
α) απολύτως συµβατή µε την διεθνή πρακτική (άλλωστε, από άποψη διεθνούς δικαίου το ενδεχόµενο πρόβλεψής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης καθιερώ-
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νεται από το άρθρο 8 παράγραφος 5 της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών κατά της Διαφθοράς – κυρωθείσα µε
τον ν. 3666/2008),
β) µη αντικείµενη στο διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων του
ανθρώπου, και,
γ) σηµαντική, από τεχνική-ελεγκτική πλευρά για την επίτευξη του σκοπού αύξησης της διαφάνειας της οικονοµικής δραστηριότητας των σηµαντικότερων λειτουργών
και αξιωµατούχων.
Με βάση τα παραπάνω, η διατύπωση της παραγράφου
3 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου τεκµηριώνεται επαρκώς.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου
τροποποιείται η υποπερίπτωση ix. της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, ώστε προστίθενται υπόχρεοι οι οποίοι θα πρέπει να δηλώνουν και τις
δανειακές τους υποχρεώσεις, αλλά και τις υποχρεώσεις
τους προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όπως αυτές εξειδικεύονται στο β΄ εδάφιο της εν λόγω διάταξης.
Έτσι, στα κατά βάση πολιτικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
προστίθενται και οι υπόχρεοι της περίπτωσης ιβ΄ της ίδιας διάταξης, που αφορά στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.
Με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται
η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003. Η αντικατάσταση αποσκοπεί στην άρση τυχόν ασαφειών ως προς την υποχρέωση δήλωσης από
τον υπόχρεο των περιουσιακών στοιχείων του εν διαστάσει συζύγου και του µέρους του συµφώνου συµβίωσης. Περαιτέρω, ρυθµίζονται οι περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα αρνούνται, κατά δήλωση του υπόχρεου,
και δεν συνεργάζονται µε τον υπόχρεο παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες ή επιβεβαιώνοντας το περιεχόµενο της δήλωσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των ιδίων ή των ανηλίκων τέκνων τους, µε αποτέλεσµα να µην αποτυπώνεται η πραγµατική περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου και να αλλοιώνεται το περιεχόµενο και η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου. Με την άρνηση αυτή καταστρατηγούνται οι στόχοι του συστήµατος ελέγχου, δεν αποτυπώνεται η συνολική πραγµατική
περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου και των στενά µε
αυτόν συνδεόµενων προσώπων, δεν εξασφαλίζεται έτσι
η πληρότητα του περιεχοµένου της δήλωσης και παρεµποδίζεται εν τέλει η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου.
Ειδικότερα, σε περίπτωση άρνησης των ανωτέρω προσώπων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εισάγεται ένα πρώτο στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά το οποίο τα πρόσωπα αυτά καλούνται από τα ελεγκτικά όργανα, προκειµένου να προβάλουν τους ισχυρισµούς
τους σχετικά µε την άρνησή τους αυτή. Επιπλέον, τίθεται αποκλειστική προθεσµία και παρέχεται δυνατότητα
δήλωσης των περιουσιακών τους στοιχείων και των ανηλίκων τέκνων τους. Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι η αναφορά σε κοινή υπουργική απόφαση, µε την οποία εξειδικεύονται αντίγραφα αναγκαίων εγγράφων για τα πρόσωπα
που ελέγχονται υποχρεωτικά, δεν περιλαµβάνεται στην
νέα διάταξη, διότι τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 2Α του ν. 3213/2003, το οποίο προτείνεται να θεσπιστεί µε το παρόν σχεδίου νόµου, όπως αναφέρεται
κατωτέρω.
Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου α-

ναφέρεται στην ειδική ρύθµιση της περίπτωσης δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, που αφορά στην
αναφορά εµπράγµατων δικαιοπραξιών δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και έχει να κάνει µε το αρµόδιο
όργανο που θα λαµβάνει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών και των εισαγγελικών λειτουργών, η δε προτεινόµενη τροποποίηση αποτελεί συµπληρωµατική ρύθµιση στην προτεινόµενη µε το παρόν σχεδίου νόµου ριζική µεταβολή των άρθρων 3 και 3Α του
ν. 3213/2003, για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω.
Η προτεινόµενη, µε την παράγραφο 7 του άρθρου 2
του σχεδίου νόµου, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 3213/2003 οφείλεται στην αντικατάσταση του περιεχοµένου της από το προτεινόµενο (στο παρόν σχεδίου νόµου) άρθρο 2Α του ν. 3213/2003, ενώ µε την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου προστίθενται
ορισµένα επιπλέον στοιχεία σε αυτά που κρίνεται σκόπιµο να µη δηµοσιοποιούνται. Η ρύθµιση αυτή αφορά στον
µικρό, συγκριτικά, αριθµό δηλώσεων που δηµοσιεύονται,
όπως προβλέπεται για τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003.
Τέλος, µε την τροποποίηση της νυν παράγραφο 4 (η οποία αναριθµείται σε παράγραφο 3) του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003, η οποία προτείνεται µε την παράγραφο 9
του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου, χορηγείται εν τοις
πράγµασι µεγαλύτερη προθεσµία για την αυτόβουλη συµπλήρωση των ανακριβειών των στοιχείων που δηλώθηκαν.
Άρθρο 3
Με το άρθρο 3 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου προστίθεται άρθρο 2Α στον ν. 3213/2003, µε το οποίο ρυθµίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Δ.Π.Κ.
και Δ.Ο.Σ. και προβλέπονται τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κτήση, την αξία και την
προέλευση των δηλούµενων περιουσιακών στοιχείων. Η
διάταξη αυτή σκοπείται να λειτουργήσει ως ο κινητήριος
µοχλός του συστήµατος της ηλεκτρονικής υποβολής
των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
Με το προτεινόµενο άρθρο 2Α ρυθµίζονται τεχνικής
φύσεως ζητήµατα εν γένει. Μεταξύ των πολλών ζητηµάτων που ρυθµίζονται στις εξαντλητικές ρυθµίσεις του εν
λόγω άρθρου είναι η τήρηση των πολιτικών ασφαλείας
που εξασφαλίζουν το απόρρητο, την εµπιστευτικότητα
και την ακεραιότητα των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, ορίζονται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας
και οι εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών
δεδοµένων περιουσιακής κατάστασης και τίθεται το χρονικό πλαίσιο διατήρησής τους. Η ρύθµιση είναι εξαντλητική και αντιµετωπίζει, µεταξύ άλλων, τα εξής ζητήµατα:
α) τον τρόπο πρόσβασης και τον τρόπο πιστοποίησης
των υπόχρεων, β) την δυνατότητα άντλησης στοιχείων
από συστήµατα όπως το TAXISnet, γ) τον τρόπο µε τον
οποίο καταχωρούνται πρόσφατα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, δ) καθορίζονται φορείς και όργανα που
συνεργάζονται για τη συντήρηση του συστήµατος και
την επιτυχή ένταξη των δηλώσεων στο ηλεκτρονικό σύστηµα, ε) τα στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν της
δηλώσεις οι οποίες ελέγχονται υποχρεωτικά, στ) αναφέρεται ότι τα επιµέρους στοιχεία των δηλώσεων θα προβλέπονται σε ειδικά Παραρτήµατα του παρόντος σχεδί-
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ου νόµου που αφορούν και στις δηλώσεις οικονοµικών
συµφερόντων, και ζ) περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που αφορούν στην διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των δηλούντων.
Άρθρο 4
Με το άρθρο 4 τροποποιείται το άρθρο 3 του
ν. 3213/2003, µε το οποίο καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και ρυθµίζονται ορισµένα στοιχεία της διαδικασίας
ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου, µέσω της αντικατάστασης της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 στην αρµοδιότητα
της Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
προστίθεται και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.
Με τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου ανακαθορίζεται η αρµοδιότητα ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για συγκεκριµένες κατηγορίες υπόχρεων. Ειδικότερα, µεταφέρονται ορισµένες δηλώσεις υπόχρεων-δηµοσίων υπαλλήλων στην αρµοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης,
που είναι το κατ’ εξοχήν ελεγκτικό και συντονιστικό όργανο εσωτερικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης για
τον εντοπισµό φαινοµένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Έτσι επιχειρείται ο αποτελεσµατικότερος έλεγχος
µέσω της ενοποίησης και της εποπτείας των διαδικασιών
ελέγχου.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της παραγράφου 5
του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου αντικαθίσταται η παρ. 2
του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, ούτως ώστε να προσδιορίζεται το αντικείµενο και η έκταση του ελέγχου και να
εντοπίζονται ευχερέστερα τυχόν περιπτώσεις παράνοµου πλουτισµού υπόχρεων. Επίσης εισάγεται ρύθµιση
σχετικά µε την προθεσµία διενέργειας του ελέγχου η οποία ορίζεται στη πενταετία. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία το όργανο ελέγχου εντοπίσει ευρήµατα, τα οποία αποτελούν ενδείξεις τέλεσης κακουργηµάτων, όπως αυτά προβλέπονται
στις ποινικές διατάξεις του ν. 3213/2003.
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου
προσαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003
στην νέα διατύπωση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ενώ µε
την παρ. 7 του ίδιου άρθρου του σχεδίου νόµου διατηρούνται τα δικαιώµατα ακρόασης που έχουν οι ελεγχόµενοι, χωρίς την απειλή προστίµου που προβλέπει η ισχύουσα διάταξη, αφού, κατά το ισχύον σήµερα δίκαιο,
το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται για παράλειψη η οποία
λειτουργεί εις βάρος των υπό έλεγχο προσώπων, συνεπώς η επιβολή του είναι περιττή.
Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου
προβλέπει την προσθήκη δύο νέων παραγράφων (παρ. 6
και 7) στο άρθρο 3 του ν. 3213/2003. Με την προτεινόµενη παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 εισάγεται ρύθµιση µε την οποία προβλέπεται οριζόντια η δυνατότητα
πρόσβασης των οργάνων ελέγχου σε βάσεις δεδοµένων
και στοιχείων που είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική διενέργειά του. Η προτεινόµενη παρ. 7 του ίδιου άρθρου έχει ως στόχο να καλύψει περιπτώσεις υποβολής
διπλών δηλώσεων σε περιπτώσεις γάµων ή συµφώνων
συµβίωσης µεταξύ προσώπων τα οποία είναι αµφότερα

υπόχρεα σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ιδίως δε
σε περιπτώσεις που ένας εκ των δύο υπόχρεων οφείλει
να υποβάλλει δήλωση στην επιτροπή του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003. Συνεπώς, στην περίπτωση που περιγράφηκε ανωτέρω, η επιτροπή του άρθρου 3Α είναι αρµόδια
για την υποβολή και τον έλεγχο της Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και
των δύο προσώπων.
Άρθρο 5
Με το προτεινόµενο άρθρο 5 του σχεδίου νόµου προτείνεται η ριζική αναµόρφωση της επιτροπής του άρθρου
3Α του ν. 3213/2003. Η εν λόγω αναµόρφωση καθίσταται
απαραίτητη από την στιγµή που, όπως προκύπτει από
την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου, αυξάνεται κατά πολύ ο αριθµός των ελεγχόµενων από αυτήν δηλώσεων, λαµβάνοντας υπόψη ότι προστίθενται
στο έργο της επιτροπής η λήψη και ο έλεγχος των δηλώσεων των δικαστικών και των εισαγγελικών λειτουργών. Η συγκεκριµένη διεύρυνση του αντικειµένου της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως αναγκαία συνέπεια την αύξηση των µελών της, η οποία θα πρέπει να γίνει µε µέλη
που απολαµβάνουν την µέγιστη δυνατή ανεξαρτησία.
Με βάση την παραπάνω σκέψη, κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου, µε την οποία αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 από τις νέες παραγράφους 1 έως 4 του ίδιου άρθρου, η επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α προτείνεται να αποτελείται από έντεκα (11) µέλη (έναντι εννέα
(9) µελών, τα οποία την συναπαρτίζουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4389/2016), µε την προσθήκη ενός επιπλέον Συµβούλου της Επικρατείας και ενός Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου. Εποµένως, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες διατάξεις, έξι (6) από τα έντεκα (11) µέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί
λειτουργοί. Περαιτέρω, ενόψει έλλειψης συνάφειας µε
το αντικείµενο του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, ο Συνήγορος του Πολίτη αντικαθίσταται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης. Επισηµαίνεται ότι ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες ονοµάζεται µε βάση την µετονοµασία της εν
λόγω Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 47 του πρόσφατου ν.
4557/2018 (Α΄139).
Με την προτεινόµενη νέα παρ. 3 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 ορίζεται ότι κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και των
Εισαγγελικών Λειτουργών, καθήκοντα Πρόεδρου της Επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα µέλη της. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας ή ο αναπληρωτής του,
που ορίζονται σύµφωνα µε το στοιχείο α΄ της προηγούµενης παραγράφου, συµµετέχει στην Επιτροπή ως µέλος. Ορίζεται ακόµη ότι οι δικαστές και οι εισαγγελικοί
λειτουργοί που είναι τακτικά µέλη της Επιτροπής, πλην
του Προέδρου της Αρχής Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι λοιπές νέες ρυθµίσεις των προτεινόµενων παραγράφων 1-4 του
άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 συνιστούν επανάληψη των
ισχυουσών ρυθµίσεων, µε προσαρµογή αυτών στις ως άνω κεντρικές νοµοθετικές επιλογές αλλά και στις διατάξεις του κανονισµού της Βουλής.
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Με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου
οι νυν παράγραφοι 3 έως 6 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 αναριθµούνται απλώς σε παραγράφους 4 έως 8.
Άρθρο 6
Με το άρθρο 6 του σχεδίου νόµου τροποποιούνται οι
διατάξεις του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, µε το οποίο
ρυθµίζεται η λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 3Α ίδιου νόµου. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου
6 του σχεδίου νόµου ορίζεται ότι ο Εισαγγελέας που έχει οριστεί για να επικουρεί την επιτροπή του άρθρου 3Α
του ν. 3213/2003 κατά το έργο της ως Επιτροπής Ελέγχου της πολιτικής χρηµατοδότησης σύµφωνα µε το άρθρο 21 περίπτωση ζ΄ του ν. 3023/2002 θα επικουρεί την
Επιτροπή Ελέγχου και στο πεδίο του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Το έργο που ανατίθεται
στον ως άνω εισαγγελικό λειτουργό, µετατίθεται από
τον νυν προβλεπόµενο επίκουρο Εισαγγελέα Διαφθοράς, διότι η συνδροµή του ως άνω λειτουργού θα είναι
σταθερή και δεν θα παρέχεται µόνο όταν κρίνεται κατά
περίπτωση αναγκαία. Ακόµη πρέπει να σηµειωθεί ότι η
Εισαγγελία Διαφθοράς Αθηνών έχει (ιδίως ύστερα από
την θέση σε ισχύ του ν. 4139/2013) πολύ σηµαντικό φόρτο εργασίας, στον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί µε όλους τους διαθέσιµους σε αυτήν εισαγγελικούς λειτουργούς.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του σχεδίου νόµου
προστίθεται εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 3Β του
ν. 3213/2003 µε το οποίο ορίζεται ο κανόνας της πενταετίας ως ο χρόνος εντός του οποίου επιτρέπεται να ανασυρθεί αρχειοθετηθείσα υπόθεση. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις τέλεσης κακουργήµατος της παρ. 2 του
άρθρου 6 του ν. 3213/2003 ή (της προτεινόµενης, όπως
θα παρατεθεί κατωτέρω) παράγραφο 2 του άρθρου 6Α
του ίδιου νόµου.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του σχεδίου νόµου
προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 3Β του
ν. 3213/2003. Με την προτεινόµενη διάταξη επεκτείνεται
η εφαρµογή διατάξεων που ρυθµίζουν ζητήµατα λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α και στα λοιπά
όργανα ελέγχου µε σκοπό την ενιαία εφαρµογή των διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου των οργάνων.
Άρθρο 7
Με το άρθρο 7 του σχεδίου νόµου προτείνονται συγκεκριµένες τροποποιήσεις αναφορικά µε το κυρωτικό σκέλος του ν. 3213/2003.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου σκοπείται καταρχάς
η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υποδοµής για την υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων εντός των προβλεπόµενων
στην διάταξη σύντοµων προθεσµιών. Με αυτό το σκεπτικό, η δήλωση που υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την λήξη της προθεσµίας επιτρέπεται ύστερα
από την από πληρωµή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού
διακοσίων (200) ευρώ. Συνεπώς το χρηµατικό ποσό, το
οποίο, µε βάση το ισχύον δίκαιο, οφείλουν να καταβάλλουν οι υπόχρεοι σε δήλωση, που προβαίνουν σε εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης δεν θα έχει τον χαρακτήρα
προστίµου (άρα διοικητικής κύρωσης), αλλά θα αποτελεί
το τίµηµα παραβόλου που θα είναι απαραίτητο προκειµέ-

νου να ολοκληρωθεί η κατάθεση εκπρόθεσµης δήλωσης.
Η επιπλέον καινοτοµία της προτεινόµενης ρύθµισης
της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί µε την πρώτη παράγραφο του
άρθρου 7 του σχεδίου νόµου, έγκειται στην κλιµάκωση
του ποσού του παραβόλου που απαιτείται για την υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης. Συνακόλουθα, εφόσον η εκπρόθεσµη δήλωση υποβληθεί µετά από τριάντα ηµέρες
από την λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, το πληρωτέο ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων
(200) ευρώ. Εάν πάλι παρέλθουν οι τριάντα (30) ηµέρες,
επιτρέπεται µεν υποβολή δήλωσης, αλλά µόνο µε την
πληρωµή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους οκτακοσίων
(800) ευρώ, χωρίς η τελευταία ενέργεια να απαλλάσσει
αναγκαστικά τον υπόχρεο από την ποινική ευθύνη, όπως
θα αναπτυχθεί αµέσως παρακάτω.
Με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 7 του σχεδίου
νόµου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3213/2003. Η νέα ρύθµιση επιφέρει αλλαγές, οι οποίες
κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις. Αναλυτικά:
Α) Με το πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης
µετατίθεται ο χρόνος από το πέρας του οποίου η παράλειψη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης καθίσταται αξιόποινη. Με τη νέα ρύθµιση αξιόποινος καθίσταται ο υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλλει δήλωση µε την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, ενώ στον παρόντα νόµο προβλέπεται η έναρξη της ποινικής ευθύνης από την πάροδο
30 ηµερών από την παρέλευση της ίδιας προθεσµίας.
Η ρύθµιση έχει ως στόχο να µην οδηγούνται απευθείας στις εισαγγελικές αρχές οι υπόχρεοι που καθυστερούν για µικρό χρονικό διάστηµα την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, ενώ µε το ίδιο τρόπο τα ελεγκτικά σώµατα επιτυγχάνουν την απόκτηση πρόσβασης στις δηλώσεις περισσότερων υπόχρεων. Με βάση
την προτεινόµενη νέα διατύπωση του πρώτου εδαφίου
της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 6 του
ν. 3213/2003, σε συνδυασµό µε την νέα παράγραφο 1
του ίδιου άρθρου, θα πρέπει να γίνουν οι εξής διακρίσεις, ανάλογα µε τον χρόνο υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης:
I. Αν η δήλωση υποβληθεί εµπρόθεσµα (όπως η προθεσµία ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003), δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση του υπόχρεου.
II. Αν η δήλωση υποβληθεί εντός τριάντα (30) ηµερών
από την πάροδο της ως άνω προθεσµίας, τότε η δήλωση
επιβαρύνεται µε την πληρωµή παραβόλου ύψους διακοσίων (200) ευρώ, χωρίς να υπέχει ο υπόχρεος ποινική
ευθύνη.
III. Αν η δήλωση υποβληθεί µετά την πάροδο τριάντα ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας αλλά πριν
την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την πάροδο αυτής
(της προθεσµίας) τότε η δήλωση επιβαρύνεται µε την
πληρωµή παραβόλου ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ, χωρίς να υπέχει ο υπαίτιος ποινική ευθύνη.
IV. Αν, τέλος, ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση µετά την
πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, τότε,
αφενός µεν η δήλωση επιβαρύνεται µε την πληρωµή παραβόλου οκτακοσίων (800) ευρώ, αφετέρου δε ο υπόχρεος υπέχει ποινική ευθύνη καταρχήν για µη υποβολή
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δήλωσης περιουσιακής κατάστασης τουλάχιστον σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
3213/2003. Ο υπαίτιος υπόχρεος µπορεί να επιθυµήσει
την υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης προκειµένου να έχει ευµενέστερη ποινική µεταχείριση (αναγνώριση ελαφρυντικών, ενδεχοµένως αµέλειας κ.λπ.).
Β) Περαιτέρω, µεταξύ των νυν πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 προστίθεται εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο «ανακριβής είναι
και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία,
ή η επαύξηση αυτών δε δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νοµίµως αποκτηθέντα εισοδήµατα του υπόχρεου». Η διατύπωση αυτή προστίθεται για ερµηνευτικούς
λόγους, ώστε να καθίσταται απολύτως σαφές ότι ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εκτείνεται και στην προέλευση των δηλούµενων εισοδηµάτων. Η ερµηνευτική, κατά βάση, διάταξη έχει ως
στόχο να οριοθετήσει το πεδίο του ελέγχου των δηλώσεων. Υπενθυµίζεται και στο σηµείο αυτό ότι σύµφωνα
µε πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003
(η οποία, κατά το σηµείο αυτό, δεν µεταβάλλεται µε το
παρόν σχεδίου νόµου) «ο έλεγχος, εκτός από τη διαπίστωση του αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης, περιλαµβάνει, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση αν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάµενων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων σε συνδυασµό µε τις δαπάνες διαβίωσης των
υπόχρεων σε δήλωση προσώπων». Συνεπώς, η αναντιστοιχία µεταξύ δηλούµενων περιουσιακών στοιχείων και
πηγών (νόµιµης) προέλευσής τους συνιστά νόµιµα ελέγξιµο δεδοµένο και η αναντιστοιχία αυτή δύναται να καταστήσει την δήλωση περιουσιακής κατάστασης «ανακριβή», πράγµα που προέκυπτε µε βάση και το νυν ισχύον δίκαιο.
Γ) Με την προσθήκη εδαφίου, µετά το πρώτο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου, το νυν δεύτερο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 καθίσταται τρίτο εδάφιο. Με την εν λόγω διάταξη, καταστρώνεται η (απλώς)
διακεκριµένη παραλλαγή των αδικηµάτων της παράλειψης υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή της
υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης. Η διάταξη
τροποποιείται προς δύο κατευθύνσεις:
α) Από την µία πλευρά, και προκειµένου να υπάρχει
σαφής διάκριση µεταξύ των παραλλαγών των αδικηµάτων που προβλέπονται στα δύο εδάφια του άρθρου 6,
προβλέπεται ότι η επιβαρυµένη ποινή του β΄ εδαφίου θα
δύναται να επιβληθεί µόνο όταν υπάρχει σκοπός απόκρυψης περιουσίας άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ.
β) Από την άλλη πλευρά, διαγράφεται η ρήτρα που τέθηκε το πρώτον µε το άρθρο 227 του ν. 4281/2014, σύµφωνα µε την οποία για να υπάρξει αυστηρότερη τιµωρία
δεν αρκεί η απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου, αλλά απαιτείται το αποκρυφθέν περιουσιακό στοιχείο να έχει αποκτηθεί από τον υπόχρεο µε εκµετάλλευση της ιδιότητάς του. Ο λόγος της διαγραφής έγκειται στο ότι η απόκρυψη περιουσίας που προκύπτει από την εκµετάλλευση
της ιδιότητας υπόχρεου συνιστά από µόνη της ποινικό αδίκηµα (όπως αυτά της δωροληψίας κατά τα άρθρα 159,
235, 237 ΠΚ της εµπορίας επιρροής του άρθρου 237Α

ΠΚ, της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα κατά το άρθρο
237Β ΠΚ ή των εγκληµάτων περί την υπηρεσία ή του εγκλήµατος της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες), ενώ η προσθήκη της ρήτρας καθιστούσε την διάταξη πρακτικά ανεφάρµοστη. Συνεπώς, η
µερική επαναφορά στις ρυθµίσεις του ν. 3849/2010 (µε
τον ποσοτικό περιορισµό που αναπτύχθηκε παραπάνω)
συνιστά την πλέον πρόσφορη και ισορροπηµένη δικαιοπολιτικά λύση, που θα έχει βέβαια επίδραση και στην εφαρµογή των ιδιαίτερα διακεκριµένων κακουργηµατικών
υπαλλαγών τέλεσης που προβλέπονται στην παρ. 3 του
άρθρου 6 του ν. 3213/2003.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου
προτείνεται προσαρµογή της αναφοράς της διάταξης σε
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 στην
µορφή που η διάταξη λαµβάνει µε την προτεινόµενη τροποποίηση.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου
προστίθεται, ως προς τους τρίτους που παρέχουν ειδικού τύπου συνδροµή στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων, ρήτρα ότι η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 εφαρµόζεται µόνο εάν δεν τιµωρείται η συµπεριφορά βαρύτερα. Με την ισχύουσα µορφή της διάταξης, καθιερώνεται ειδική, έναντι των γενικών διατάξεων περί συµµετοχής, ρύθµιση µορφών συµµετοχής σε όλα τα αδικήµατα υποβολής ανακριβούς δήλωσης (άρα και στην περίπτωση κακουργηµατικής υποβολής ανακριβούς δήλωσης). Συνεπώς, η εν γνώσει σύµπραξη σε υποβολή ανακριβούς δήλωσης δύναται να έχει πληµµεληµατικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 ΠΚ (κατά το οποίο οι
διατάξεις του γενικού µέρους του ποινικού κώδικα εφαρµόζονται στους ειδικούς ποινικούς νόµου αν δεν ορίζεται διαφορετικά), ακόµη και αν το βασικό αδίκηµα συνιστά για τον αυτουργό της υποβολής ανακριβούς δήλωσης κακούργηµα. Με την νέα, προτεινόµενη, διατύπωση
της διάταξης, εάν η «σύµπραξη» στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης από τρίτο συνιστά (απλή ή άµεση) συνέργεια σε κακουργηµατική υποβολή ανακριβούς δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης, τότε θα τιµωρείται ως τέτοια
και το αδίκηµα της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003
θα συρρέει φαινοµενικά κατ’ ιδέαν. Τέλος, επισηµαίνεται
ότι η αξιόποινη πράξη συνέργειας από πρόσωπο που δεν
είναι «τρίτο» στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (όπως π.χ. ο/η σύζυγος του υπόχρεου), τιµωρείται ήδη µε βάση τις διατάξεις περί συµµετοχής (βλ.
σχετικά ΑΠ 175/2017) εποµένως η παρούσα ρύθµιση δεν
έχει επίδραση σε αυτές τις περιπτώσεις.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου
προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 6, σύµφωνα µε
την οποία οι δικαστικές και φορολογικές αρχές, που επιλαµβάνονται κατόπιν πορίσµατος των Οργάνων Ελέγχου, διαβιβάζουν στο αρµόδιο όργανο ελέγχου αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή του βουλεύµατος ή του φύλλου ελέγχου.
Τέλος, µε την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του σχεδίου
νόµου τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 3213/2003 τόσο για να προσαρµοστεί στην προτεινόµενη, µε την παρ. 14 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου,
διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όσο για να καλύψει τους υπόχρεους αποστολής των κα-
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ταστάσεων που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες υπόχρεων, χωρίς να περιορίζεται στην αποσπασµατική αναφορά της ισχύουσας διάταξης.

πανοµοιότυπες µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 3691/2008. Οι µεταβολές αποτελούν λογικό επακόλουθο των µεταβολών που τελούνται µε το άρθρο 1 του σχεδίου νόµου.

Άρθρο 8
Άρθρο 12
Με το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 6Α στον
ν. 3213/2003. Η διατάξεις του νέου άρθρου θεσπίζουν
ποινικά αδικήµατα σε πλήρη αντιστοιχία µε τις διατάξεις
των παρ. 2 επ. του άρθρου 6 του ν. 3213/2003. Με τις
διατάξεις αυτές επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις στα
πρόσωπα, τα οποία καλούνται από τα αρµόδια όργανα ελέγχου σύµφωνα µε την προτεινόµενη διατύπωση της
περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003, αλλά αρνούνται να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία (όπως και τα στοιχεία των τυχόν ανήλικων τέκνων τους). Τα αδικήµατα που θεσπίζονται µε
τις διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 3213/2003 δύνανται
να διαπραχθούν µόνο από σύζυγο, εν διαστάσει σύζυγο,
ή από µέρος του συµφώνου συµβίωσης που παραλείπει
να δηλώσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία ή των ανηλίκων τέκνων τους µετά την πάροδο της προθεσµίας των
ενενήντα (90) ηµερών από την κλήση του οργάνου ελέγχου, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ή δηλώσει αυτά ανακριβώς ή ελλιπώς. Η κλιµάκωση των κυρώσεων και οι συµπληρωµατικές ρυθµίσεις ακολουθούν κατά τα λοιπά την δοµή του
άρθρου 6 του ν. 3213/2003.

Με το άρθρο 12 του σχεδίου νόµου προστίθεται άρθρο
19 στον ν. 3213/2003. Ο λόγος της θέσπισης είναι να ενταχθούν οι ρυθµίσεις του άρθρου 229 του ν. 4281/2014
στο σώµα του ν. 3213/2003. Παράλληλα συµπληρώνονται και ορισµένες ρυθµίσεις πλαισίου που αφορούν στις
δηλώσεις οικονοµικών συµφερόντων που προβλέπονται
µε την ήδη υφιστάµενη διάταξη. Ο τύπος της δήλωσης
προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙ που προσαρτάται στο
σχέδιο νόµου.
Η ρύθµιση του προτεινόµενου άρθρου 19 του
ν. 3213/2003 ως προς το τεχνικό της σκέλος εναρµονίζεται µε το προτεινόµενο άρθρο 2Α του ίδιου νόµου, µε το
οποίο εφαρµόζεται συµπληρωµατικά.
Άρθρο 13
Με το άρθρο 13 του σχεδίου νόµου ορίζεται η έναρξη
ισχύος του νόµου.
Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Άρθρο 9
Με το άρθρο 9 του σχεδίου νόµου η βασική περί καταλογισµού χρηµατικών ποσών διάταξη του άρθρου 12 του
ν. 3213/2003 τροποποιείται ούτως ώστε να προσαρµοστεί στην πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του σχεδίου νόµου, ώστε να δύναται να γίνει καταλογισµός και κατά προσώπου που έχει συνάψει σύµφωνο
συµβίωσης µε υπόχρεο ο οποίος απέκτησε περιουσιακά
οφέλη η προέλευση των οποίων δεν δικαιολογείται.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Μ. Καλογήρου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 10
Δ. Παπαγγελόπουλος
Οι διατάξεις του άρθρου 10 του σχεδίου νόµου είναι
µεταβατικού χαρακτήρα, µε δεδοµένο ότι έχει δηµιουργηθεί εκκρεµότητα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης χρήσεων περασµένων ετών. Με τις προτεινόµενες µεταβατικές διατάξεις επιχειρείται η χρονική και η
κατά περιεχόµενο εναρµόνιση των δηλώσεων που πρόκειται να υποβληθούν υπό το νέο νοµικό καθεστώς και
χορηγείται εύλογος χρόνος για την εκ νέου υποβολή
των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ..
Επιπλέον, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της
αποφυγής περιττών διοικητικών βαρών, επιλέγεται η δυνατότητα των υπόχρεων, εφόσον δεν υποχρεούνται σε
µεταβολή του περιεχοµένου τους, να επιβεβαιώσουν και
να εγκρίνουν το περιεχόµενο των ήδη υποβληθεισών δηλώσεών τους, οι οποίες θα λαµβάνουν νέο πρωτόκολλο
και αποδεικτικό υποβολής και θα ισχύουν ως νέες.
Άρθρο 11
Με το άρθρο 11 του σχεδίου νόµου τροποποιούνται
διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 48
του ν. 4557/2018, οι οποίες, κατά το σηµείο αυτό, είναι
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επείγουσες ρυθµίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309)
1. Η φράση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
(Α΄ 309) «Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης,
των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:» αντικαθίσταται από τη φράση: «Δήλωση της
περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή
των προσώπων µε τα οποία έχουν συνάψει σύµφωνο
συµβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:».
2. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Οι Αντιδήµαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των επιτροπών των Δήµων, οι Πρόεδροι και τα µέλη των Δηµοτικών Συµβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές 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 Δήµων.
Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι
διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασµών αυτών.»
3. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. Οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα
εκτελεστικά µέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές 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 Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως
µέτοχος.»
4. α. Οι λέξεις «των επιτροπών διαγωνισµών προµηθειών και παροχής υπηρεσιών» του πρώτου εδαφίου της
περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίστανται από τις λέξεις «των επιτροπών διαγωνισµών προµηθειών, µελετών και παροχής
υπηρεσιών».
β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ια΄ της παρ.1
του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο Πρόεδρος και τα µέλη όλων των επιτροπών διαγωνισµών δηµοσίων έργων
των ανωτέρω φορέων, εφόσον ο προϋπολογισµός του
έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.»
5. Στην περίπτωση ιβ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 απαλείφεται η φράση «και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους».
6. Η περίπτωση ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι
πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και τα εκτελεστικά
µέλη του Δ.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.»
7. Η περίπτωση κε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«κε. Το αστυνοµικό προσωπικό, µε εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς µόνιµης διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε
την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 και το άρθρο
14 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84), οι συνοριακοί φύλακες, οι
ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί
στην Ελληνική Αστυνοµία, το προσωπικό του Λιµενικού
Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εξαιρουµένων των
στελεχών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς µόνιµης διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του π.δ. 27/2014
(Α΄ 46), καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού
Σώµατος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
ν.δ. 330/1947, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 9 του ν. 1813/1988 (Α΄ 243).»
8. Στο τέλος της περίπτωσης κθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 προστίθενται οι λέξεις: «και οι
κατά νόµον αναπληρωτές τους».
9. Στην περίπτωση λ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 οι λέξεις «το προσωπικό της Υπηρεσίας Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «το προσωπικό της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος».
10. Η περίπτωση λγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«λγ. Οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών
µονάδων δόµησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη, καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Συµβουλίων, Περιφερειακών Συµβουλίων και του Κεντρικού
Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων, των Συµβουλίων, των Περιφερειακών Συµβουλίων
και των Κεντρικών Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και του Κεντρικού
Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων.»
11. Η περίπτωση µδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«µδ. Οι επικεφαλής των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και των Δηµοσιονοµικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»
12. H περίπτωση µη΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«µη. Τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.»
13. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 προστίθεται περίπτωση µθ΄ ως εξής:
«µθ. Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νόµου.»
14. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από
τους υπόχρεους µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την
απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα επόµενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το
διάστηµα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας
ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για
την επόµενη χρήση. Ειδικά δε, για τους υπόχρεους των
περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1
για τρεις (3) περαιτέρω χρήσεις, µετά το έτος της απώλειας της ιδιότητας ή της λήξης της θητείας. Η δήλωση
υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)
µηνών µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων, αρχικές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη
2016, 2017 και 2018 έως τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017
(χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από
1.12.2018 έως 28.2.2019.»
15. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ο αρµόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, µέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής, την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων και να την οριστικοποιήσει. Η κατάσταση 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 µηδενικής κατάστασης από πιστοποιηµένο
χρήστη του 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, κατάσταση των οικείων προσώπων.»
16. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αµφισβητήσεις αποκλειστικά και µόνο 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 της αίτησης
του ενδιαφεροµένου ή των οργάνων, που είναι αρµόδια
να υποβάλουν την κατά την προηγούµενη παράγραφο,
κατάσταση υπόχρεων.»
17. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί
του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους ή την ηµεροµηνία κτήσης της ιδιότητας του υπόχρεου, σε περίπτωση αρχικής
δήλωσης. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων
α΄ έως ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1, τα τραπεζικά και τα
κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, οµοίως
χωρίς επιβάρυνση και µέσα στην ίδια προθεσµία, να εκδίδουν αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών των
ως άνω υπόχρεων κατά την 31η Δεκεµβρίου του προη-

γούµενου έτους ή κατά την ηµεροµηνία κτήσης της ιδιότητας.»
18. Στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, µε το οποίο ρυθµίζονται περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής Δ.Π.Κ. µελών συλλογικών οργάνων, υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι τα αναπληρωµατικά µέλη των οργάνων αυτών, εφόσον έχουν συµµετάσχει σε συνεδριάσεις τους, όπως αυτό
προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσηµα πρακτικά των
συνεδριάσεων του οργάνου.»
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του ν. 3213/2003
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαµβάνει τα υφιστάµενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά
στοιχεία, την αξία και τον τρόπο κτήσης τους.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση
περιλαµβάνει τα υφιστάµενα, κατά το χρόνο αναφοράς
της, περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιµη.»
3. Οι υποπεριπτώσεις v και vi της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίστανται
ως εξής:
«v. Η µίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταµιευτήρια και
άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης,
το σύνολο των µετρητών, που δεν περιλαµβάνονται στην
περίπτωση iv εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το προαναφερόµενο ποσό αφορά αθροιστικά τον υπόχρεο, τον σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα και το πρόσωπο, µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης.
vi. Κάθε κινητό που η αξία του υπερβαίνει το ποσό των
σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.. Αν η αξία κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του
ποσού αυτού, τα αποκτηθέντα, όµως, πράγµατα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο,
για τον υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η αξία
όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Η δηλούµενη
αξία συνοδεύεται από τα παραστατικά αγοράς ή τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά ή εκτίµηση της εµπορικής
αξίας του κινητού από εκτιµητή που περιλαµβάνεται στο
µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Σε περίπτωση κατά την οποία τα
κινητά είναι ασφαλισµένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιµώµενη αξία δεν µπορεί
να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη σχετική
σύµβαση.»
4.α. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«ix. Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1, περιλαµβάνει και τις δανειακές τους υ-
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ποχρεώσεις προς ηµεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και
τραπεζικά ιδρύµατα, λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η
Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους.»
β. Οι λέξεις «κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους» του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003 αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά την ηµεροµηνία του προηγουµένου εδαφίου».
5. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια δήλωση οι
υπόχρεοι δηλώνουν τις µεταβολές που έχουν επέλθει επί της συνολικής περιουσιακής τους κατάστασης κατά το
χρονικό διάστηµα που αφορά η δήλωση. Ο υπόχρεος υποβάλλει, την αρχική ή την ετήσια, δήλωση µε τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του και στην περίπτωση
διάστασης, ή του προσώπου µε το οποίο έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης και εκάστου των ανήλικων τέκνων
τους, ακόµα και αν αυτά ενηλικιώθηκαν εντός του χρονικού διαστήµατος που αφορά η δήλωση. Η δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο και εγκρίνεται υποχρεωτικά από
τον σύζυγό του ή το πρόσωπο µε το οποίο έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης για τα δικά του στοιχεία και από
αµφότερους για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων
τέκνων τους. Τις ίδιες υποχρεώσεις προς έγκριση του αντίστοιχου περιεχοµένου της δήλωσης του υπόχρεου
που αφορά τους ίδιους και τα ανήλικα τέκνα τους, έχουν
και οι εν διαστάσει σύζυγοι. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας του συζύγου του υπόχρεου, του εν διαστάσει
συζύγου ή του προσώπου µε το οποίο ο υπόχρεος έχει
συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, η δήλωση υποβάλλεται, χωρίς έγκριση, µόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να αναφέρει συγχρόνως ως παρατήρηση το γεγονός της άρνησης ή της αδυναµίας, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του ετέρου προσώπου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το όργανο ελέγχου καλεί τον σύζυγο, τον εν διαστάσει σύζυγο, ή το
πρόσωπο µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, προκειµένου να δηλώσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία και αυτά των ανήλικων τέκνων τους,
ενώπιον του αρµοδίου, για τον υπόχρεο, οργάνου κατά
τις διατάξεις του παρόντος, τάσσοντας αποκλειστική
προς τούτο προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών.
Ειδικότερα, τα πρόσωπα που ελέγχονται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το άρθρο 3Β παράγραφος 2 του παρόντος νόµου και κατά τους ορισµούς του άρθρου 48 παρ.
4 περίπτωση γ' στοιχεία αα' έως και στστ΄ του ν.
4557/2018, επισυνάπτουν στη δήλωση αντίγραφα των αναγκαίων εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η δηλούµενη περιουσιακή κατάσταση.»
6. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003 η φράση «στον Πρόεδρο της Γ΄ Μονάδας
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» αντικαθίσταται από τη φράση
«στον Πρόεδρο της Επιτροπής της παραγράφου 3 του
άρθρου 3Α».
7. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 καταργείται.
8. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του

ν. 3213/2003 αναριθµούνται σε παραγράφους 2 και 3. Το
πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003, όπως αναριθµείται, αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη δηµοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και
της οικογένειάς του, όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθµοί
κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων, αριθµός φορολογικού
µητρώου, τα χρήµατα και κινητά των υποπεριπτώσεων v
και vi της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003 κ.λπ.».
9. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως αναριθµείται, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης επιτρέπεται
να συµπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορµήτως, σε
προθεσµία ενός (1) µηνός από τη λήξη της προθεσµίας
για την υποβολή της δήλωσης.»
Άρθρο 3
Προσθήκη του άρθρου 2Α στο ν. 3213/2003
Μετά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 προστίθεται άρθρο
2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης και
δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων
1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά διαδικτυακώς µέσω ενιαίας εφαρµογής προς το αρµόδιο, αναλόγως της δηλούµενης ιδιότητας, όργανο ελέγχου και υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδοµένων, µετά την οποία πρέπει να προκύπτει ευκρινώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
και η αξία τους ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων,
καθώς και η χρονολογία κτήσης.
2. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης
των υπηρεσιών του TAXISnet, για να υποβάλει τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω ενιαίας διαδικτυακής
εφαρµογής. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον υπόχρεο και
αφορά την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, της συζύγου ή του προσώπου µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης και των ανήλικων τέκνων του.
3. Η ταυτοποίηση του υπόχρεου και των προσώπων, τα
περιουσιακά στοιχεία των οποίων συνυποβάλλονται, 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, καθώς και
το πρόσωπο µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, προκειµένου να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική έγκριση των περιουσιακών στοιχείων που
δηλώθηκαν από τον υπόχρεο και αφορούν τα ανωτέρω
πρόσωπα και τα ανήλικα τέκνα.
4. Το περιεχόµενο της Δ.Π.Κ., οι οδηγίες συµπλήρωσης των πεδίων της και οι πίνακες παραµετρικών τιµών,
περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού.
5. Κατά την υποβολή της Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο, τα
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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. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ανακρίβειας των
στοιχείων των λοιπών προσώπων, που αναφέρονται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
6. Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου, όπως αριθµός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, δηλώνονται ως έχουν κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της
Δ.Π.Κ.. Τα λοιπά στοιχεία, όπως υπηρεσιακά και οικογενειακά, ως και η ιδιότητα του υπόχρεου δηλώνονται όπως είχαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση.
7. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου, κατά τη χρήση που αφορά η δήλωση, δηλώνονται
υποχρεωτικώς ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης (τίµηµα που καταβλήθηκε), 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 τίµηµα που έχει εισπραχθεί. Ειδικά
για την περίπτωση εκποίησης κινητών µεγάλης αξίας της
υποπερίπτωσης vi της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 2, η δήλωση του εισπραχθέντος τιµήµατος
συνοδεύεται από τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και
από εκτίµηση της εµπορικής αξίας του κινητού από εκτιµητή που περιλαµβάνεται στο µητρώο πιστοποιηµένων
εκτιµητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονοµικών.
8. 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. Αν 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.
9. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας εµπράγµατου δικαιώµατος επί του ίδιου ακινήτου κατά τη χρήση,
που αφορά τη δήλωση, δηλώνονται και οι δύο µεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήµατα, τα
πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και για
τις συµµετοχές σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση, µε
την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 8.
10. 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 αυτή την διαδικασία, 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 τα στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά στη Α.Α.Δ.Ε..
11. Όλα τα δεδοµένα των ανωτέρω δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, όπως έχουν διαµορφωθεί, κατά την
οριστική υποβολή της Δ.Π.Κ., από 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 και των προσώ-

πων του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
κατά την ηµεροµηνία της ανωτέρω παραγράφου, επισυνάπτονται αυτόµατα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόµενη
Δ.Π.Κ..
12. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.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.
13. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου των Δ.Π.Κ., όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 3, η φορολογική διοίκηση χορηγεί στα αρµόδια όργανα ελέγχου, ύστερα από αίτησή
τους, στοιχεία για όλες τις πιθανές τροποποιήσεις των
παραπάνω δηλώσεων εισοδήµατος και ακινήτων των υπόχρεων αρµοδιότητάς τους, οι οποίες τηρούνται ηλεκτρονικά.
14. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος µπορεί να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της Δ.Π.Κ. που έχει υποβληθεί, όπου
εµφανίζονται ο αριθµός αυτής και η ηµεροµηνία υποβολής της.
15. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες
ελέγχονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε το άρθρο 3Β του
παρόντος νόµου ή κατά προτεραιότητα σύµφωνα µε το
πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά
τα αναγκαία έγγραφα, εφάπαξ κατά την υποβολή της
αρχικής δήλωσης και εφόσον υπάρχουν µεταβολές κατά
την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, από τα οποία προκύπτει η δηλούµενη περιουσιακή κατάσταση και ειδικότερα:
α. Συµβόλαια των ακινήτων.
β. Βεβαιώσεις επενδυτικών προϊόντων και χαρτοφυλακίων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στην υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2, 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 από
τα οποία αποδεικνύεται η µίσθωση θυρίδων.
ε. Παραστατικά αγοραπωλησίας ή πράξεις φορολογικής αρχής για τα κινητά µεγάλης αξίας άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ή εκτίµηση της εµπορικής αξίας του κινητού από εκτιµητή που περιλαµβάνεται στο
µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών που τηρείται στο
Υπουργείο Οικονοµικών, και, στην περίπτωση που τα κινητά αυτά είναι ασφαλισµένα κατά κινδύνων κλοπής,
πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, αντίγραφο της σχετικής
σύµβασης.
στ. Αδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων µεταφορικών µέσων, καθώς και των οχηµάτων οποιασδήποτε
χρήσης και, σε περίπτωση απόκτησης ή εκποίησης των
πιο πάνω µέσων κατά τη διάρκεια του χρόνου που αφορά
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η δήλωση, επιπλέον παραστατικά αγοράς ή πώλησης.
ζ. Παραστατικά για συµµετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση.
16. Στις δηλώσεις των υπόχρεων, που ελέγχονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3Β,
επισυνάπτονται επίσης παραστατικά από τα οποία προκύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις προς ηµεδαπά και
αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύµατα, λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά
πρόσωπα, όπως αυτές διαµορφώνονται κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της δήλωσης, και, στην περίπτωση αρχικής, κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας. Επίσης, επισυνάπτονται παραστατικά για κάθε οφειλή άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, που υφίσταται κατά τις άνω
ηµεροµηνίες και προέρχεται από διοικητικά πρόστιµα,
χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο
και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη
προς Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και εισφορές
προς Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
17. Το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου µε τα συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών,
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.
18. Υπεύθυνοι επεξεργασίας της αυτοτελούς ειδικής
βάσης των δεδοµένων περιουσιακής κατάστασης, είναι
τα όργανα ελέγχου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, αποκλειστικά και µόνο για τους ελεγχόµενους της αρµοδιότητάς τους και στην περίπτωση της παραγράφου 7
του άρθρου 3 το όργανο που είναι αποκλειστικά αρµόδιο.
19. Εκτελούντες την επεξεργασία της παραπάνω βάσης δεδοµένων κατ’ εντολή των υπευθύνων επεξεργασίας, είναι τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και τα ίδια τα όργανα ελέγχου αποκλειστικά και µόνο για τους ελεγχόµενους της αρµοδιότητάς τους.
20. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών, ως Φορέας Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων αναλαµβάνει:
α. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία
των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων που εξυπηρετούν την κατάρτιση των καταστάσεων υπόχρεων και
την ηλεκτρονική υποβολή και τον έλεγχο των Δ.Π.Κ. και
Δ.Ο.Σ., καθώς και την αυτοµατοποίηση της συµπλήρωσής τους, σύµφωνα µε τις επιχειρησιακές απαιτήσεις
των οργάνων ελέγχου, µε ενηµέρωση του Γ.Ε.Δ.Δ..
β. Την υποστήριξη των οργάνων ελέγχου για την ενηµέρωση και τη διευκόλυνση των υπόχρεων για τη διαδικασία υποβολής των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., καθώς και των
φορέων για την κατάρτιση καταστάσεων υπόχρεων.
21. Η Γ.Γ.Π.Σ. σχεδιάζει και βελτιώνει την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω πληροφοριακών συστηµάτων,
σύµφωνα µε την ισχύουσα πολιτική ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών και εκδίδει δεσµευτικές οδηγίες
ορθής και ασφαλούς χρήσης των εφαρµογών, για όλους

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες των πληροφοριακών συστηµάτων, µε ενηµέρωση του Γ.Ε.Δ.Δ.. Μέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ
των οργάνων ελέγχου και του φορέα λειτουργίας. Στο
πρωτόκολλο θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων, οι ρόλοι των εµπλεκόµενων φορέων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίας.
22. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Ε.Δ.Δ.) αναλαµβάνει την κατάρτιση, τη διοίκηση και
τη διαχείριση των απαραίτητων συµβάσεων ανάπτυξης,
βελτίωσης και συντήρησης των ηλεκτρονικών εφαρµογών των ανωτέρω πληροφοριακών συστηµάτων και παρακολουθεί την πορεία παραλαβής και υλοποίησης του
έργου.
23. Για τις ανάγκες του ελέγχου των Δ.Π.Κ. σύµφωνα
µε το άρθρο 3, κάθε όργανο ελέγχου ορίζει τους υπαλλήλους του 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. Οι ενέργειες των υπαλλήλων αυτών εντός του ηλεκτρονικού
συστήµατος καταγράφονται ηλεκτρονικά.
24. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών µπορεί
να τίθενται εκτός λειτουργίας τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήµατα, ύστερα από αίτηµα των οργάνων ελέγχου ή του φορέα λειτουργίας για λόγους συντήρησης, αναβάθµισης και προσαρµογής στις αλλαγές της νοµοθεσίας για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των εξήντα
(60) ηµερών ανά έτος. Κατά το διάστηµα αυτό αναστέλλεται η προθεσµία υποβολής της αρχικής και ετήσιας δήλωσης του άρθρου 1 της παρ.2 του ν. 3213/2003.
25. Ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων (Δ.Ο.Σ.) του άρθρου 19 του παρόντος περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος αυτού. Η Δ.Ο.Σ. υποβάλλεται από τον υπόχρεο
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ταυτόχρονα µε την υποβολή της
Δ.Π.Κ., αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής. Η υποβολή της δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων αποδεικνύεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.
26. Τα δεδοµένα που καταχωρίζονται στις δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης διατηρούνται µόνο κατά τη
διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του αρµόδιου για τον έλεγχο οργάνου, για
την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής και της
επεξεργασίας τους.
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του ν. 3213/2003
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,».
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2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αα΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτωσεις στ΄ έως και ια΄, ιγ΄ έως και κδ΄, κζ΄, λδ΄ έως και
λι΄, µα΄, µβ΄, µστ΄, µη΄ και µθ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1, στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες.».
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
κστ΄, κθ΄, λ΄ έως και λγ΄, µ΄, µγ΄ έως και µε΄ και µζ΄
στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης,».
4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
κε΄ και κη΄ στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας Εισαγγελικό
Λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από την οικεία υπηρεσία, καθώς
και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τις δηλώσεις που αφορούν στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο έλεγχος διενεργείται εντός πέντε (5) ετών από
τη λήξη του έτους υποβολής. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης των ποινικών αδικηµάτων της
παραγράφου 3 του άρθρου 6 ή της παραγράφου 2 του
άρθρου 6Α, ο έλεγχος µπορεί κατ’ εξαίρεση να διενεργηθεί µέχρι τη συµπλήρωση της ποινικής παραγραφής
των αδικηµάτων. Ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη διαπίστωση του αληθούς περιεχοµένου, ανακριβειών και ελλείψεων για τα περιουσιακά στοιχεία που υφίστανται κατά τον χρόνο κτήσης της ιδιότητας. Για τα
επόµενα έτη, ο έλεγχος της ετήσιας δήλωσης αφορά
στη διαπίστωση του αληθούς περιεχοµένου, ανακριβειών και ελλείψεων, για τις µεταβολές που επήλθαν στην
περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστηµα που
αφορά η δήλωση. Ο έλεγχος, εκτός από τη διαπίστωση
του αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης, περιλαµβάνει,
σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση αν η απόκτηση νέων
περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάµενων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων σε
συνδυασµό µε τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε
δήλωση προσώπων. Η δήλωση δεν θεωρείται ανακριβής
ή ελλιπής σε περίπτωση µη ουσιώδους ανακρίβειας ή έλλειψης ή εφόσον, ύστερα από πρόσκληση του οργάνου
ελέγχου, αποδεικνύεται η νοµιµότητα της πηγής προέλευσης του στοιχείου που ανακριβώς έχει δηλωθεί.».
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 οι λέξεις «εδάφια α΄ και β΄» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εδάφια γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄».
7. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου
µπορεί να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκοµίσουν συµπληρωµατικά παραστατικά στοιχεία εντός ρητής προθεσµίας, που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες, η οποία µπορεί να
παραταθεί για διάστηµα δέκα (10) ηµερών. Σε έκτακτες

περιπτώσεις αδυναµίας των ελεγχόµενων προσώπων
για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, το όργανο
ελέγχου δύναται κατ’ εξαίρεση να παρεκτείνει την προθεσµία µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση.».
8. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Τα όργανα ελέγχου δεν υπόκεινται, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών τους, σε περιορισµούς
διατάξεων περί τραπεζικού, χρηµατιστηριακού, φορολογικού και επαγγελµατικού απορρήτου των στοιχείων, τηρουµένων σε κάθε περίπτωση των περί εχεµύθειας διατάξεων του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα και µε
την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας. Οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση στο
«Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών» σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και στα λοιπά πληροφοριακά συστήµατα και τις βάσεις δεδοµένων που διαχειρίζονται
άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και στα στοιχεία φορολογικών ελέγχων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστήµατος και µπορεί να τους επιβληθούν οι κυρώσεις του
πιο πάνω νόµου.
7. Αν σύζυγος ή το µέρος συµφώνου συµβίωσης µε ελεγχόµενο από την Επιτροπή του άρθρου 3Α έχει ιδιότητα υπόχρεου ενώπιον διαφορετικού οργάνου ελέγχου, η
Επιτροπή του άρθρου 3Α είναι αρµόδια για την υποβολή
και τον έλεγχο της Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και των δύο (2) προσώπων.».
Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄
και ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανατίθεται σε Επιτροπή Ελέγχου η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και αποτελείται από έντεκα (11) µέλη
µε ισάριθµους αναπληρωτές.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του, που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
β) Αρεοπαγίτη ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή
του.
γ) Δύο (2) Συµβούλους της Επικρατείας, ως τακτικά
µέλη, µε τους αναπληρωτές τους.
δ) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό
µέλος, µε τον αναπληρωτή του.
Οι δικαστικοί λειτουργοί-µέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση των Προέδρων
των οικείων δικαστηρίων, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
ε) Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του που ορίζεται µε πράξη του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, µετά από ερώτηµα του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
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στ) τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες,
ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του,
ζ) τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του,
η) τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε
απόφαση του Διοικητή της, µετά από ερώτηµα του Προέδρου της Βουλής,
θ) βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής οµάδας που µετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε ενυπόγραφη δήλωση του Προέδρου της εν λόγω κοινοβουλευτικής οµάδας,
ι) βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής οµάδας που δεν µετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του ,που ορίζονται µε ενυπόγραφη δήλωση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
3. Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και των Εισαγγελικών Λειτουργών, καθήκοντα Πρόεδρου της Επιτροπής ασκεί ο
αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα µέλη της. Οι
δικαστές και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που είναι τακτικά µέλη της Επιτροπής, πλην του Προέδρου της Αρχής
Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και απολαµβάνουν, µαζί µε τα υπόλοιπα
µέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζονται σύµφωνα µε το στοιχείο
α΄ της προηγούµενης παραγράφου, κατά τον έλεγχο
των δηλώσεων της παρούσας παραγράφου, συµµετέχει
στην Επιτροπή ως µέλος.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος, που
υπηρετεί στην υπηρεσία της παραγράφου 6, όπως αναριθµείται, µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής.
4. Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής
και της υπηρεσίας της παραγράφου 6 που αφορούν στον
έλεγχο των ΔΠΚ εγγράφονται στον προϋπολογισµό της
Βουλής, αποτυπώνονται σε χωριστό πίνακα και εγκρίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της και
καλύπτονται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις εντός
των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Θέµατα οικονοµικής
διαχείρισης ρυθµίζονται µε ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Επιτροπή και
εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.»
2. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 3Α του ν.
3213/2003 αναριθµούνται σε 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα.
Άρθρο 6
Τροποποιήσεις του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003
1. Τo τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3Β του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή επικουρείται και για τις υποθέσεις του
παρόντος νόµου από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της
περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ανάσυρση υπόθεσης, που έχει αρχειοθετηθεί και έχει παρέλθει πενταετία από την υποβολή της δήλωσης επιτρέπεται, όταν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του εγκλήµατος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α και µέχρι τη συµπλήρωση της
ποινικής παραγραφής.»
3. Στο άρθρο 3Β του ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 6 εφαρµόζονται και στα λοιπά όργανα ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εφόσον δεν ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.»
Άρθρο 7
Τροποποιήσεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3213/2003
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της
προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
1 του ν. 3213/2003 όπως επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα από πληρωµή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού διακοσίων (200) ευρώ. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ηµερών του προηγούµενου εδαφίου, η υποβολή
δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωµή ηλεκτρονικού παραβόλου οκτακοσίων (800) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δύναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την παρέλευση
της προθεσµίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ. Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα
περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νοµίµως αποκτηθέντα εισοδήµατα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκηµα µε σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε
χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.»
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 η φράση «Ο υπαίτιος του δεύτερου εδαφίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο υπαίτιος του τρίτου εδαφίου».
4. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 προστίθεται η φράση: «, εκτός αν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη
διάταξη».
5. Στο άρθρο 6 του ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι δικαστικές και φορολογικές αρχές, που επιλαµβάνονται κατόπιν πορίσµατος των Οργάνων Ελέγχου,
διαβιβάζουν στο αρµόδιο Όργανο Ελέγχου αντίγραφο
της σχετικής δικαστικής απόφασης ή του βουλεύµατος ή
του φύλλου ελέγχου.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με την ίδια ποινή τιµωρείται, επίσης, όποιος, παρ’
ότι είναι υπεύθυνος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1, για την ηλεκτρονική καταχώρι-
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ση κατάστασης υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 1
του ίδιου άρθρου, παραλείπει την καταχώριση της κατάστασης αυτής.»
Άρθρο 8
Προσθήκη του άρθρου 6Α στο ν. 3213/2003
Μετά το άρθρο 6 του ν. 3213/2003 προστίθεται άρθρο
6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
1. Ο σύζυγος, ο εν διαστάσει σύζυγος ή το µέρος του
συµφώνου συµβίωσης που παραλείπει να δηλώσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία ή των ανηλίκων τέκνων
τους µετά την πάροδο της προθεσµίας των ενενήντα
(90) ηµερών από την κλήση του οργάνου ελέγχου, κατά
τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 2, ή δηλώσει αυτά ανακριβώς ή ελλιπώς, τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση
αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νοµίµως αποκτηθέντα εισοδήµατα του υπόχρεου. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα τελούν το αδίκηµα µε
σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιµωρούνται
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική
ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ.
2. Ο υπαίτιος του τρίτου εδαφίου της προηγούµενης
παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και µε χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, αν η συνολική αξία των αποκρυπτόµενων περιουσιακών στοιχείων
των ιδίων και των ανηλίκων τέκνων τους υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται µε τη µη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς
δήλωσης.
3. Αν οι πράξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
1 τελέστηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται χρηµατική ποινή. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιµώντας
ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, µπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιµώρητες.
4. Τρίτος, ο οποίος εν γνώσει του συµπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη
δήλωσης περιουσιακών στοιχείων ,τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή, εκτός αν τιµωρείται βαρύτερα
από άλλη διάταξη.
5. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νοµικών
προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 που παραβιάζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος τιµωρούνται µε φυλάκιση
µέχρι δύο (2) ετών.
6. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τα ενδεικνυόµενα
µέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε καταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένης της ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο, καθώς και της πλήρους ή µερικής δηµοσίευσής της στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.»

Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3213/2003
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε βάρος του ελεγχόµενου καταλογίζεται χρηµατικό
ποσό µέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήµατος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή το πρόσωπο µε
το οποίο έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή το ανήλικο
τέκνο του, εφόσον η προέλευση του περιουσιακού οφέλους δεν δικαιολογείται.»
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι καταστάσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του
ν. 3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Π.Κ. και
Δ.Ο.Σ. 2018 καταχωρίζονται έως τις 22.11.2018.
2. Όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης µε τον παρόντα νόµο, υποβάλλουν τη σχετική (αρχική) δήλωσή τους µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος, χωρίς να υπολογίζεται το διάστηµα κατά το οποίο η ενιαία διαδικτυακή
εφαρµογή τίθεται εκτός λειτουργίας, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο. Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει τα υφιστάµενα, κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας, περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και για διάστηµα
έως δύο (2) µηνών τίθεται εκτός λειτουργίας η ενιαία
διαδικτυακή εφαρµογή του άρθρου 2Α του ν. 3213/2003,
προκειµένου να προσαρµοστεί στις ρυθµιζόµενες µε τον
παρόντα νόµο τροποποιήσεις.
4. Υπόχρεοι που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται µεταβολή του περιεχοµένου τους κατά τις διατάξεις του
παρόντος. Αρχικές δηλώσεις µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 που υποβλήθηκαν έως τη δηµοσίευση του παρόντος, αρκεί να περιέχουν τα
υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής τους περιουσιακά
στοιχεία και δεν απαιτείται µεταβολή τους για µόνο το
λόγο αυτόν. Έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί για τις δηλώσεις που επιβεβαιώνονται κατά την παράγραφο αυτή
θεωρούνται έγκυροι.
5. Ειδικά για τις Δ.Π.Κ. 2016 (χρήση 2015) και 2017
(χρήση 2016) τα τραπεζικά και κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµατα υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 1
παρ. 5 του ν. 3213/2003.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του άρθρου 48 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 48 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) διαγράφεται
και οι υποπεριπτώσεις εε΄, στστ΄ και ζζ΄ αναριθµούνται
σε δδ΄, εε΄ και στστ΄ αντίστοιχα.
2. Στην αναριθµούµενη, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης γ΄ της
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παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018, µεταξύ των λέξεων «των ιδιοκτητών,» και «των βασικών µετόχων»
προστίθενται οι λέξεις «, των εκδοτών,».
Άρθρο 12
Προσθήκη του άρθρου 19 στο ν. 3213/2003 και
κατάργηση του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)
1. Στο ν. 3213/2003 προστίθεται άρθρο 19 ως εξής:
«Άρθρο 19
Δήλωση Οικονοµικών Συµφερόντων
1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης
κατά το ν. 3213/2003 υποβάλλουν, στην ίδια προθεσµία,
Δήλωση Οικονοµικών Συµφερόντων των ιδίων, των συζύγων ή των προσώπων µε τα οποία έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, η οποία περιλαµβάνει:
α) τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες,
β) τη συµµετοχή τους στη διοίκηση πάσης φύσεως νοµικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και
µη κυβερνητικών οργανώσεων,
γ) οποιαδήποτε αµειβόµενη τακτική δραστηριότητα
που αναλαµβάνουν παράλληλα, µε την άσκηση των καθηκόντων τους, είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούµενοι,
δ) οποιαδήποτε αµειβόµενη περιστασιακή δραστηριότητα (περιλαµβανοµένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συµβουλών)
που αναλαµβάνουν παράλληλα µε την άσκηση των καθηκόντων τους, εάν η συνολική αµοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά ηµερολογιακό έτος,
ε) τη συµµετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, όταν αυτή
η συµµετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δηµόσια
πολιτική ή όταν δίνει στον υπόχρεο τη δυνατότητα σηµαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας
ή σύµπραξης,
στ) για την περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε
αιρετή δηµόσια θέση, οποιαδήποτε οικονοµική υποστήριξη από τρίτους, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που
χορηγείται σε συνάρτηση µε τη δηµόσια δραστηριότητά
τους, µε ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, εάν
η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά ηµερολογιακό έτος,
ζ) οποιαδήποτε συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα
που προκάλεσαν άµεση ή δυνητική σύγκρουση συµφερόντων σε σχέση µε τα καθήκοντά τους. Ως σύγκρουση
συµφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συµφέρον που θα µπορούσε να επηρεάσει αθέµιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Σύγκρουση συµφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση
που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος µόνο ως µέλος
του γενικότερου κοινού ή µίας ευρύτερης κατηγορίας ατόµων.
2. Το περιεχόµενο της Δ.Ο.Σ. περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού.
3. Η Δήλωση Οικονοµικών Συµφερόντων υποβάλλεται
ηλεκτρονικά µέσω ενιαίας εφαρµογής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2Α του ν. 3213/2003 και περιλαµβάνει τα
συµφέροντα και δραστηριότητες των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στο προηγούµενο της υποβολής οι-

κονοµικό έτος, υποβάλλεται από τον υπόχρεο για τα δικά του στοιχεία και εγκρίνεται υποχρεωτικά από τον σύζυγο ή το µέρος µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης για τα δικά τους στοιχεία. Την ίδια
υποχρέωση προς έγκριση του αντίστοιχου περιεχοµένου
της δήλωσης του υπόχρεου που τους αφορά, έχουν και
οι εν διαστάσει σύζυγοι. Η διαδικασία της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 εφαρµόζεται αναλόγως.
4. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κατά το νόµο δηµοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης,
µπορεί, υπό τους ίδιους όρους, να δηµοσιοποιηθούν και
στοιχεία των δηλώσεων οικονοµικών συµφερόντων.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 καταργούνται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά ή παραποµπή στις ρυθµίσεις του άρθρου 229 του
ν. 4281/2014, νοούνται στο εξής οι αντίστοιχες ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 13
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως.
Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Μ. Καλογήρου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ. Παπαγγελόπουλος

Αριθµ. 261/11/ 2018

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Επείγουσες
ρυθµίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, τροποποιείται η ισχύουσα νοµοθεσία (κατά βάση ο ν. 3213/2003) που διέπει την
υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.)
και Δηλώσεων Οικονοµικών Συµφερόντων (Δ.Ο.Σ.) από
τα υπόχρεα πρόσωπα και, σε σχέση µε τα ήδη ισχύοντα,
επέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές:
1.α. Επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων
προσώπων, στα οποία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι εκδότες διαδικτυακών και έντυπων ενηµερωτικών µέσων, οι κατά νόµον αναπληρωτές των Προϊσταµένων των Δασαρχείων
και των Δασονοµείων, τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης
Προσφυγών Αυθαιρέτων κ.λπ..
Περαιτέρω, ορίζεται ρητά ότι η υποχρέωση για υποβολή Δ.Π.Κ. καταλαµβάνει και το πρόσωπο µε το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, ενώ διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στις σχολικές επιτροπές, υπόχρεοι είναι οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασµών αυτών.
β. Τίθενται εκ νέου οι προθεσµίες υποβολής της αρχικής δήλωσης και των δηλώσεων για τα επόµενα έτη (κατά τη διάρκεια της θητείας/απόκτησης της ιδιότητας των

υπόχρεων προσώπων, καθώς και για την επόµενη χρήση
ή τρεις περαιτέρω χρήσεις, κατά περίπτωση), ενώ προβλέπεται ειδική προθεσµία για την υποβολή δηλώσεων
παρελθόντων ετών.
γ. Επανακαθορίζεται, επίσης, το περιεχόµενο της
Δ.Π.Κ. και προβλέπεται ότι, κατ’ εξαίρεση, η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαµβάνει τα υφιστάµενα,
κατά το χρόνο αναφοράς της, περιουσιακά στοιχεία και
την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιµη. Περαιτέρω, αυξάνονται το κατώτατο όριο του συνόλου των µετρητών που δεν περιλαµβάνονται στις κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία πρέπει να δηλώνονται, καθώς και η ελάχιστη αξία των κινητών που πρέπει να δηλώνονται
στις Δ.Π.Κ. και ορίζονται εκ νέου τα συνοδευτικά παραστατικά.
δ. Ρυθµίζονται λοιπά διαδικαστικά ζητήµατα (ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων, µέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής, επίλυση αµφισβητήσεων, έγκριση της Δ.Π.Κ. από συζύγους, πρόσωπα µε τα οποία έχει συναφθεί σύµφωνο συµβίωσης, εν
διαστάσει συζύγους, κατάργηση της διαδικασίας σύνταξης Δ.Π.Κ. σε ειδικό έντυπο κ.λπ.).
(άρθρα 1, 2)
2. Θεσπίζεται διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. µέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής
και, µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
α. Ο υπόχρεος απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης
των υπηρεσιών του TAXISnet, η ταυτοποίηση γίνεται µε
τη χρήση των προσωπικών κωδικών και τόσο ο υπόχρεος
όσο και ο/η σύζυγος αυτού, καθώς και το πρόσωπο µε το
οποίο έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης πρέπει να διαθέτουν διακριτούς προσωπικούς κωδικούς TAXISnet,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική έγκριση
των περιουσιακών στοιχείων που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο.
β. Καθορίζονται αναλυτικά τα επιµέρους στάδια της
διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δ.Π.Κ. (περιεχόµενο και οδηγίες συµπλήρωσης, απαιτούµενα στοιχεία του υπόχρεου, µεταφορά στοιχείων από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, επισύναψη αναγκαίων
εγγράφων και παραστατικών κ.λπ.).
γ. Θεσπίζονται ρυθµίσεις για τη διασφάλιση του απορρήτου της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου µε
τα συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και της εµπιστευτικότητας και ακεραιότητας των τηρούµενων στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων (ψηφιακό πιστοποιητικό, κρυπτογράφηση, πολιτικές
ασφάλειας).
δ. Ορίζονται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας της αυτοτελούς ειδικής βάσης των δεδοµένων περιουσιακής κατάστασης τα προβλεπόµενα όργανα ελέγχου κατά λόγο
αρµοδιότητας.
ε. Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της Γ.Γ.Π.Σ. (σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων, υποστήριξη των
οργάνων ελέγχου για την ενηµέρωση και διευκόλυνση
των υπόχρεων στην υποβολή των δηλώσεων και των φορέων για την κατάρτιση των καταστάσεων υπόχρεων)
και του Γ.Ε.Δ.Δ. (κατάρτιση, διοίκηση και διαχείριση των
απαραίτητων συµβάσεων ανάπτυξης των ανωτέρω πληροφοριακών συστηµάτων και παρακολούθηση της παραλαβής και υλοποίησης του έργου).
(άρθρο 3)
3.α. Ανατίθεται στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων
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Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003, ο έλεγχος των Δ.Π.Κ. των δικαστικών και
εισαγγελικών λειτουργών.
Ανατίθεται, επίσης, στον Γ.Ε.Δ.Δ. ο έλεγχος των
Δ.Π.Κ. συγκεκριµένων κατηγοριών υπόχρεων που έχουν
κατά βάση την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου.
β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία, το αντικείµενο και η
έκταση του ελέγχου, ο οποίος πραγµατοποιείται εντός
πενταετίας από τη λήξη του έτους υποβολής και, κατ’ εξαίρεση, µέχρι τη συµπλήρωση της ποινικής παραγραφής των αδικηµάτων, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αυτών.
γ. Ορίζεται ότι τα όργανα ελέγχου δεν υπόκεινται, κατά τη διάρκεια του διενεργούµενου ελέγχου, σε περιορισµούς περί τραπεζικού, χρηµατιστηριακού, φορολογικού
και επαγγελµατικού απορρήτου των στοιχείων, έχουν
δε πρόσβαση στο Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών (άρθρο 62 του
ν. 4170/2013) και σε λοιπά πληροφοριακά συστήµατα,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστήµατος, µπορεί δε να τους επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
δ. Επανακαθορίζεται ο αριθµός και η ιδιότητα των
µελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρο 3Α του
ν. 3213/2003, ο συνολικός αριθµός των οποίων ανέρχεται σε έντεκα (11) [από εννέα (9) που ισχύει]. Συγκεκριµένα, αυξάνεται κατά ένας (1), ο αριθµός των Συµβούλων της Επικρατείας, ως τακτικών µελών, εισάγεται, ως
τακτικό µέλος, ένας (1) Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ορίζεται ο Γ.Ε.Δ.Δ. ως τακτικό µέλος (αντί για το
Συνήγορο του Πολίτη, που ισχύει).
Παράλληλα, καταργούνται οι ισχύουσες διατάξεις που
προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
ε. Η ανωτέρω Επιτροπή Ελέγχου επικουρείται στο έργο της από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών που έχει ορισθεί για την υποβοήθηση της Επιτροπής ελέγχου των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων
βουλευτών (άρθρο 21 παρ. 2 περ. ζ΄του ν. 3023/2002).
στ. Παρέχεται η δυνατότητα ανάσυρσης υπόθεσης
που έχει αρχειοθετηθεί, όταν προκύπτουν ενδείξεις µη
υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 4 - 6)
4.α. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο εκπρόθεσµης υποβολής Δ.Π.Κ. από τα υπόχρεα πρόσωπα, µε την κατάργηση των επιβαλλόµενων, µε βάση τα ισχύοντα, διοικητικών προστίµων και την πρόβλεψη πληρωµής ηλεκτρονικού παραβόλου ως ακολούθως:
- ποσού διακοσίων (200) ευρώ, για την υποβολή της
Δ.Π.Κ. εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας,
- ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ, για την υποβολή της
Δ.Π.Κ. µετά την πάροδο των τριάντα (30) ηµερών από τη
λήξη της προθεσµίας.
Με κοινή υπουργική απόφαση, µπορεί να τροποποιείται το ποσό του ανωτέρω παραβόλου.
Εάν η δήλωση υποβληθεί µετά την πάροδο εξήντα (60)
ηµερών [αντί τριάντα (30) ηµερών που ισχύει], το υπόχρεο πρόσωπο υπέχει και ποινική ευθύνη, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

β. Επανακαθορίζονται η έννοια της ανακριβούς δήλωσης καθώς και οι επιβαλλόµενες ποινικές κυρώσεις, κατά περίπτωση [πρόθεση απόκρυψης περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, συνολική αξία των αποκρυπτόµενων περιουσιακών
στοιχείων κ.λπ.].
Περαιτέρω, θεσπίζονται ποινικά αδικήµατα και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινές στην περίπτωση που
σύζυγος, µέρος του συµφώνου συµβίωσης ή εν διαστάσει σύζυγος παραλείπει να δηλώσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία ή των ανήλικων τέκνων τους µετά την πάροδο της προβλεπόµενης προθεσµίας ή εάν δηλώσει αυτά ανακριβώς ή ελλιπώς.
Επίσης, ορίζεται ότι:
- Τρίτος, ο οποίος εν γνώσει του συµπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, τιµωρείται µε φυλάκιση
και χρηµατική ποινή, εκτός εάν τιµωρείται βαρύτερα µε
άλλη διάταξη.
- Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νοµικών
προσώπων του άρθρου 5 του ν.3691/2008 (πιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί κ.λπ.) που παραβιάζουν την υποχρέωση της αµελλητί ενηµέρωσης
των αρµοδίων οργάνων ελέγχου, όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις παράβασης των προβλεπόµενων υποχρεώσεων εκ µέρους των ελεγχοµένων (άρθρο
3 παρ. 5 του ν. 3213/2003), τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών.
(άρθρα 7, 8)
5.α. Περιλαµβάνεται και το πρόσωπο που έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης µε τον υπόχρεο, σε αυτούς εις βάρος των οποίων µπορεί να διενεργείται καταλογισµός από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Τίθενται µεταβατικής ισχύος διατάξεις για την υποβολή των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. έτους 2018.
γ. Ενσωµατώνονται στο ν. 3213/2003 οι ρυθµίσεις του
άρθρου 229 του ν.4281/2014 αναφορικά µε την υποβολή
των Δ.Ο.Σ. από τα υπόχρεα πρόσωπα, ορίζεται ότι, οµοίως, οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω ενιαίας εφαρµογής και ρυθµίζονται επιµέρους συναφή ζητήµατα.
(άρθρα 9 - 12)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί των προϋπολογισµών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,
Ε.Φ.Κ.Α. Μετοχικό Ταµείο Στρατού), τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού από την ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής υποβολής των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ. από τα υπόχρεα πρόσωπα, µέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής.
(άρθρο 3)
2. Ενδεχόµενη αύξηση δηµοσίων εσόδων από την είσπραξη: α) των επιβαλλόµενων προστίµων εις βάρος
των ελεγκτών που έχουν πρόσβαση στο «Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών» και τα λοιπά πληροφοριακά συστήµατα και παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου των
στοιχείων (άρθρο 4 παρ. 8) και
β) του ποσού του ηλεκτρονικού παραβόλου που κατα-
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βάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα, σε περίπτωση υποβολής Δ.Π.Κ. µετά την παρέλευση των προβλεπόµενων
προθεσµιών (άρθρο 7 παρ. 1).
Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός περιπτώσεων που εµπίπτουν στη
ρύθµιση, ύψος προστίµων και παραβόλων κ.λπ.), καθώς
και από την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Ενδεχόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων και των
εσόδων των ανωτέρω φορέων, από την είσπραξη των
χρηµατικών ποινών και τη µετατροπή σε χρηµατικές των
στερητικών της ελευθερίας ποινών που επιβάλλονται
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 7 και 8.
Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός παραβάσεων, ύψος χρηµατικών
ποινών, µετατροπή σε χρηµατικές των στερητικών της ελευθερίας ποινών κ.λπ.).
4. Εξοικονόµηση δαπάνης του Κρατικού Προϋπολογισµού από την κατάργηση της διάταξης για την καταβολή
αποζηµίωσης στα µέλη της Επιτροπής του άρθρου 3Α
του ν. 3213/2003 τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
(άρθρο 5)
Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2018
Η Γενική Διευθύντρια
Ιουλία Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες
διατάξεις»
Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού δαπάνη από
την ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και των Δηλώσεων Οικονοµικών
Συµφερόντων (Δ.Ο.Σ.) από τα υπόχρεα πρόσωπα, µέσω
ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής.
(άρθρο 3)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Μ. Καλογήρου
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

«Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης και άλλες διατάξεις».

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με τις διατάξεις του παρόντος σχέδιο νόμου ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα αναφορικά με
τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, με την προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα, όπως
αυτά έχουν προκύψει από την εφαρμογή

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Η τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και τις
δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων περιλαμβάνει εν πολλοίς τις κάτωθι ρυθμίσεις, οι οποίες
αποσκοπούν στην επίτευξη των εξής βασικών νομοθετικών στόχων:
α) την βελτίωση του προσδιορισμού των κατηγοριών των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής
κατάσταση προσώπων, με σκοπό την προσαρμογή αυτών στις νεότερες νομοθετικές και
διοικητικές εξελίξεις,
β) την εξειδίκευση του τρόπου και του περιεχομένου του ελέγχου των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης. Επίσης αντιμετωπίζονται ζητήματα που άπτονται των
υποκειμενικών και των χρονικών ορίων του ελέγχου αυτών.
γ) την προσαρμογή του ελεγκτικού πεδίου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο
σύγχρονο οικογενειακό (εν ευρεία εννοία) δίκαιο,
δ) την ολοκλήρωση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και την πλήρη εκμετάλλευση
των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας για την κατάρτιση των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων,
ε) την αναμόρφωση του πεδίου αρμοδιότητας των ελεγκτικών οργάνων, λαμβάνοντας
ιδιαίτερη μέριμνα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών.
Ταυτόχρονα, τροποποιούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις πλαισίου για ορισμένες κατηγορίες
υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την βελτίωση
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ρυθμίσεων σε περιπτώσεις που υπόχρεοι, με βάση το ισχύον δίκαιο, υποχρεούνται να
δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε περισσότερα του ενός ελεγκτικά σώματα,
στ) την περαιτέρω ενδυνάμωση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, με
αύξηση των μελών της από 9 σε 11, με εξασφάλιση ότι η πλειοψηφία της θα απαρτίζεται από
ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,
ζ) την βελτίωση του προσδιορισμού των συνεπειών της υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης, αλλά και την βελτιωμένη αποτύπωση των διακεκριμένων
υπαλλαγών τέλεσης των εγκλημάτων μη υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
η) την παροχή σύντομου μεν, εύλογου δε χρονικού διαστήματος, προκειμένου τα ελεγκτικά
όργανα και οι συναρμόδιοι φορείς να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου νόμου, και
θ) την ένταξη των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων που καθιερώθηκαν με το άρθρο 229
του ν. 4281/2014 στο σώμα του ν. 3213/2003.
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης

Μετά την ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης, η οποία ξεκίνησε με την ψήφιση του ν. 4389/2016 προέκυψαν εκ της
εφαρμογής του και του δικαστικού ελέγχου αυτού σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν με τρόπο αφενός ικανοποιητικό για την συνεκτικότητα του συστήματος
υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, αφετέρου
1.2.

Αναφέρατε

τους

στόχους

που

επιδιώκει

η

αξιολογούμενη

ρύθμιση

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων

Η τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με τις δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης και τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων αποσκοπεί στην επίτευξη των εξής
βασικών νομοθετικών στόχων:
α) την βελτίωση του προσδιορισμού των κατηγοριών των υπόχρεων σε δήλωση
περιουσιακής κατάσταση προσώπων, με σκοπό την προσαρμογή αυτών στις νεότερες
νομοθετικές και διοικητικές εξελίξεις,
β) την εξειδίκευση του τρόπου και του περιεχομένου του ελέγχου των δηλώσεων
περιουσιακής

κατάστασης.

Επίσης

αντιμετωπίζονται

ζητήματα

που

άπτονται

των

υποκειμενικών και των χρονικών ορίων του ελέγχου αυτών.
γ) την προσαρμογή του ελεγκτικού πεδίου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
στο σύγχρονο οικογενειακό (εν ευρεία εννοία) δίκαιο,
δ) την ολοκλήρωση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και την πλήρη
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας για την κατάρτιση των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων,
ε) την αναμόρφωση του πεδίου αρμοδιότητας των ελεγκτικών οργάνων, λαμβάνοντας
ιδιαίτερη μέριμνα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών.
Ταυτόχρονα, τροποποιούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις πλαισίου για ορισμένες κατηγορίες
υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την βελτίωση
ρυθμίσεων σε περιπτώσεις που υπόχρεοι, με βάση το ισχύον δίκαιο, υποχρεούνται να
δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε περισσότερα του ενός ελεγκτικά σώματα,
στ) την περαιτέρω ενδυνάμωση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν.
3213/2003, με αύξηση των μελών της από 9 σε 11, με εξασφάλιση ότι η πλειοψηφία της θα
απαρτίζεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,
ζ) την βελτίωση του προσδιορισμού των συνεπειών της υποβολής εκπρόθεσμης
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αλλά και την βελτιωμένη αποτύπωση των διακεκριμένων

123

υπαλλαγών τέλεσης των εγκλημάτων μη υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
η) την παροχή σύντομου μεν, εύλογου δε χρονικού διαστήματος, προκειμένου τα
ελεγκτικά όργανα και οι συναρμόδιοι φορείς να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου
νόμου, και
θ) την ένταξη των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων που καθιερώθηκαν με το
άρθρο 229 του ν. 4281/2014 στο σώμα του ν. 3213/2003.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα
και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο
της επιρροής

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αφορά ευρύ κύκλο κρατικών λειτουργών, καθώς και
ορισμένων προσώπων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον δημόσιο βίο
(ΜΜΕ) ή που συναλλάσσονται με το δημόσιο.

2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών

Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έχει αποδειχτεί (και διεθνώς, βλ.
σχετικά τις εκθέσεις του 4ου κύκλου αξιολόγησης της GRECO) ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό
εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι ποινικές δε διατάξεις του άρ. 6 του ν.
3213/2003 έχουν αξιολογηθεί ότι ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του κυρωτικού πεδίου
κατά της διαφθοράς, ιδίως εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι καθιστούν δυνατή την ανάκτηση των
προϊόντων της χωρίς καταδίκη για πράξη δωροδοκίας ή άλλη αξιόποινη πράξη.
2.2. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν,

προκειμένου

να εφαρμοστεί

πλήρως η

αξιολογούμενη

ρύθμιση

και

περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την
εφαρμογή της

Α) (Δυνητική) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία

μπορεί να τίθεται εκτός λειτουργίας η ενιαία

διαδικτυακή εφαρμογή, ύστερα 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 (παρ. 24 του άρθρου 2 Α του ν. 3213/2003,
σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο 3 του ΣχΝ).
Β) Αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής και των λοιπών αρμόδιων οργάνων
προκειμένου για την επιλογή των μελών της επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003.
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Γ) Ενδεχόμενες συμπληρώσεις της ΠΟΛ. 1163 03/07/2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) και
απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες προκειμένου για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών
παραβόλων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 1 του ΣχΝ, δια του οποίου τροποποιείται η
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003.
Δ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δια των οποίων δύναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων
της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003.

3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση

Κατά βάση όσες εμπλέκονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις δημόσιες
συμβάσεις, στα μέτρο που μέλη της διοίκησης αυτών υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τη δομή της αγοράς.
3.3.

Προσδιορίστε

αναλυτικά

τα

οφέλη

ή

την

επιβάρυνση

του

κρατικού

προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ενδεχομένως να προκύψουν επιπλέον οφέλη στον
κρατικό προϋπολογισμό εκ της καταβολής των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 7 του
σχεδίου νόμου παραβόλων.
3.4. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας και την
καταστολή της διαφθοράς μέσω του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των
υπόχρεων. Δεν προξενούν άμεσα συνέπειες στην αγορά ή στην οικονομία.

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των πολιτών στη διαφανή και σύννομη άσκηση των αρμοδιοτήτων των
κρατικών λειτουργών, και συνακόλουθα της λειτουργίας των θεσμών.

5. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
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5.1.

Περιγράψτε

ξεχωριστά

και

αναλυτικά

τις

αναμενόμενες

συνέπειες

της

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης

Με το παρόν νομοσχέδιο αναμένεται ανάπτυξη των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής
λήψης και επεξεργασίας των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από τα ελεγκτικά όργανα.
Αυτό το δεδομένο αναμένεται να προκαλέσει βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας των συναρμόδιων φορέων.
5.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)

6. Αρμοδιότητα
6.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση

της

αξιολογούμενης

ρύθμισης,

αιτιολογώντας

ειδικά

τους

λόγους

συναρμοδιότητας

Υπουργείο Δικαιοσύνης, εν όψει του ότι έχει αρμοδιότητα για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας. Το Υπουργείο οικονομικών διότι σε αυτό ανήκει
η ΑΑΔΕ, και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και η εποπτεία της
αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (που
προβλέπεται, σήμερα, στον ν. 4557/2018). Το Υπουργείο διοικητικής ανασυγκρότησης διότι
έχει αρμοδιότητα σχετικά με τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Υπουργείο
Εσωτερικών διότι έχει αρμοδιότητα για ζητήματα αστυνομίας. Αρμοδιότητα έχει και η Βουλή
των Ελλήνων.
6.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης

Υπουργείο Οικονομικών.
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

6.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Επιτροπή Ελέγχου του άρ. 3 Α του ν. 3213/2003.
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.
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Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

7. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
7.1. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη

Βλ. τον ήδη κατατεθέντα πίνακα τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων.

