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∆ΗΛΩΣΗ 
περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 
του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
 
Παραλήπτης της δήλωσης: Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης 
Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και 
Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 
 
1. Στοιχεία του υπόχρεου ΑΦΜ; 025107827.Α∆Τ:ΑΙ 275597 Αρµόδια ∆.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ Όνοµα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ όνοµα πατέρα ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ όνοµα µητέρας 
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ Ηµ/νία Γέννησης 3/10/1958 
ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ επάγγελµα 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ. διεύθυνση επαγγέλµατος ΛΗΞΟΥΡΙ τηλ 2671091338 
∆ιεύθυνση κατοικίας ΑΜΜΟΥΣΑ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ τηλ 2671093396 
Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά (µε την ιδιότητα του 
υπόχρεου).................................................................. 
 
2. Στοιχεία του ή της συζύγου  
ΑΦΜ 033344648 Α∆Τ Λ812328 Αρµόδια ∆.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Επώνυµο ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ 
Όνοµα ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ όνοµα πατέρα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ όνοµα µητέρας∆ΙΑΤΣΕΝΤΑ Ηµ/νία 
Γέννησης 10/9/1964 ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ΣΥΖΥΓΟΣ επάγγελµα 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ διεύθυνση επαγγέλµατος ΛΗΞΟΥΡΙ τηλ 2671091338 
∆ιεύθυνση κατοικίας ΑΜΜΟΥΣΑ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. Τηλ 2671093396 
 
3. Στοιχεία ανήλικων παιδιών  
3.1 Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ.Όνοµα ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣέτος γεννήσεως1991 3.2 Επώνυµο 
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ .Όνοµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έτος γεννήσεως 1993 3.3 
Επώνυµο..............................................................Όνοµα..........................................έτος 
γεννήσεως................................. 
3.4 Επώνυµο..............................................................Όνοµα..........................................έτος 
γεννήσεως................................. 
3.5 Επώνυµο..............................................................Όνοµα..........................................έτος 
γεννήσεως................................. 
3.6 Επώνυµο..............................................................Όνοµα..........................................έτος 
γεννήσεως................................. 
 
4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β’ Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ’ αίµατος και εξ’ αγχιστείας 
σε ευθεία γραµµή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, µεµνηστευµένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών 
καθώς και µνηστήρες αδελφών) 
4.1 Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ Όνοµα ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ .σχέση συγγένειας ΜΗΤΕΡΑ 4.2 
Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ Όνοµα. ΜΑΡΙΑ σχέση συγγένειας Α∆ΕΡΦΗ 4.3 Επώνυµο 
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ Όνοµα ΠΕΤΡΟΣ σχέση συγγένειας Α∆ΕΡΦΟΣ 4.4 Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ 
.Όνοµα ΡΕΓΓΙΝΑ σχέση συγγένειας Α∆ΕΡΦΗ 4.5 Επώνυµο ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ Όνοµα. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ σχέση συγγένειας ΠΕΘΕΡΟΣ 4.6 Επώνυµο ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Όνοµα 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑσχέση συγγένειας ΚΟΥΝΙΑ∆Α 
4.7 Επώνυµο.........................................................Όνοµα........................................σχέση 
συγγένειας................................... 
4.8 Επώνυµο.........................................................Όνοµα........................................σχέση 
συγγένειας................................... 
4.9 Επώνυµο.........................................................Όνοµα........................................σχέση 
συγγένειας................................... 
4.10 Επώνυµο.........................................................Όνοµα........................................σχέση 
συγγένειας..................................  
 
Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτοµερώς τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής 
περιουσιακά στοιχεία 
Α.1. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόµενου. 



Α.1.1α Έσοδα από κάθε πηγή κατά τα τρία (3) προηγούµενα οικονοµικά έτη. 
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ €)  
OIKONOMIKO ΈΤΟΣ 2011 
(1-1-2010 έως 31-12-2010) OIKONOMIKO ΈΤΟΣ 2012 
(1-1-2011 έως 31-12-2011) OIKONOMIKO ΈΤΟΣ 2013 
(1-1-2012 έως 31-12-2012)  
1 2 2 2  
1 0 25.181,24 28.347,94 24.745,33  
2 1 21.800,53 21.166,49 21.751,39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτοµερώς τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής 
περιουσιακά στοιχεία. 
Α.1. Περιουσιακά Στοιχεία Ελεγχόµενου. 
Α.1.1β Έσοδα από κάθε πηγή κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. 
 
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ OIKONOMIKO ΈΤΟΣ 2014 
(1-1-2013 έως 31-12-2013) ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟ∆Α (ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ∆ΑΝΕΙΑ, 
∆ΩΡΕΕΣ Κ.ΛΠ.) 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΙ∆ΟΣ 
1 2 3 4 5 
1 0 20.455,34  
2 1 20.739,36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Α.1.2 Ακίνητα καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά. 
 
 
 
Α/Α  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
ΝΟΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
Η 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
ΕΙ∆ΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΈΚΤΑΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΣΕ M2 ΈΚΤΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ M2  
ΈΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ  
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
%  
ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ Ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ €)  
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 0 ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΑΜΜΟΥΣΑ 6 324,56 128 τ.µ. 2010 1 100% 1 200.000 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.1.3 Μετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, οµόλογα, και κάθε είδους οµολογίες, 
αµοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 
 
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕ €) 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
1 2 3 4 5 6 7 8α 8β 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.1.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, Ταµιευτήρια και άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Πιστωτικά 
Ιδρύµατα ανά λογαριασµό κατά την ηµεροµηνία υποβολής . 
 
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΕΙ∆ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
(Ηµ/νία υπολοίπου / /2014) ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΧΩΡΑ 
( ΓΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.1.5 Πλωτά και εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήµατα. 
 
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή 



ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
- ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ % 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΈΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ Ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ €) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 0 0 1 ΚΕΑ 6490 1.600 50% 1998 1 - 5 
2 1 0 1 ΚΕΑ 6490 1.600 50% 1998 1 - 5 
3 1 0 1 ΚΕΖ 2082 995 100% 2010 4 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.1.6 Συµµετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. 
 
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΈΤΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ €) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1. Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήµατος του ελεγχοµένου έτους (δηλ.Ε1). 
2. Αν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, εκτός από το Ε1 του ελεγχόµενου έτους θα 
προσκοµίζονται και τα Ε1 των τριών (3) προηγούµενων ετών. Επισηµαίνεται ότι στην 
περίπτωση που η δήλωση φόρου εισοδήµατος (Ε1) έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή µέσω 
ταχυδροµείου, θα προσκοµίζεται και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος, εφόσον 
τούτο έχει εκδοθεί. 
3. Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9. 
4. Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσεως περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή 
εκποιήθηκαν και αναφέρονται στην παράγραφο Α. Στη περίπτωση που η δήλωση 
υποβάλλεται για δεύτερη, τρίτη, κ.λπ. φορά προσκοµίζονται µόνο οι τίτλοι κτήσεως ή 
εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόµενο έτος. 
5. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής 
περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση 
αντίγραφα των οικείων παραστατικών. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την ορκωµοσία ή την 
ανάληψη καθηκόντων και επαναλαµβάνεται µέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, εφόσον οι υπόχρεοι 
διατηρούν την ιδιότητα αυτή και επί τρία (3) χρόνια µετά την απώλειά της. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Γ' Μονάδα της Αρχής είτε αυτοπροσώπως, είτε µε 
αντιπρόσωπο, είτε ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: 
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Γ' ΜΟΝΑ∆Α) 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92, 11853, ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες στα τηλ.: 2103401 951, 946, 945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία 
των ανήλικων παιδιών) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 
∆ΗΛΩΣΗΣ 
Παρατήρηση : Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι πίνακες δεν επαρκούν συµπληρώνονται 
πρόσθετοι. 
Α) Στον Πίνακα Α1.1α Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά τα τρία (3) τελευταία 
οικονοµικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της δήλωσης, όπως αυτά δηλώθηκαν στις 
αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος (έντυπο Ε1)  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο , µε 1 για τον/την σύζυγο του 
και µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται για κάθε έτος ξεχωριστά το σύνολο των εισοδηµάτων 
(πραγµατικών και όχι τεκµαρτών) από κάθε πηγή προέλευσης. 
Β) Στον Πίνακα Α1.1β Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά το τρέχον οικονοµικό 
έτος, όπως αυτά δηλώθηκαν στη δήλωση φόρου εισοδήµατος (έντυπο Ε1) 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο , µε 1 για τον/την σύζυγο του 
και µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται το φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το εισόδηµα που 
φορολογείται αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο  
3. Στη θέση 3 σηµειώνεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, το αφορολόγητο εισόδηµα 
4. Στη θέση 4 σηµειώνεται το σύνολο των λοιπών εσόδων από κάθε πηγή προέλευσης  
Γ) Στον Πίνακα Α1.2 Καταχωρούνται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία καθώς και εµπράγµατα 
δικαιώµατα σε αυτά κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης (άρθρο 2 Ν.3213/2003) 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σηµειώνεται ο κάτοχος του ακινήτου µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την 
σύζυγο του και µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στο ακίνητο 
µε 0 για το ακίνητο που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να 
υπάρχει κατά τον χρόνο υποβολής, µε 1 για το ακίνητο που αποκτήθηκε κατά τη χρονική 
περίοδο που αφορά η δήλωση, µε 2 για το ακίνητο που εκποιήθηκε αντίστοιχα και µε 3 για το 
ιδιόκτητο ακίνητο που ευρίσκεται υπό ανέγερση κατά τη χρονική περίοδο που αφορά η 
δήλωση. 
3. Στη θέση 3 σηµειώνεται ο Νοµός στον οποίο ευρίσκεται το ακίνητο. 
4. Στη θέση 4 σηµειώνεται ο ∆ήµος ή η Κοινότητα στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο. 
5. Στη θέση 5 σηµειώνεται η Οδός ή η Τοποθεσία στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο. 
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται το είδος του ακινήτου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ I) 
7. Στη θέση 7 σηµειώνεται η έκταση του εδάφους σε τετραγωνικά µέτρα (m²). 
8. Στη θέση 8 σηµειώνεται η έκταση των κτισµάτων σε τετραγωνικά µέτρα (m²). 
9. Στη θέση 9 σηµειώνεται το έτος κτήσης του ακινήτου. 
10. Στη θέση 10 σηµειώνεται το εµπράγµατο δικαίωµα επί του ακινήτου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VIII) 
11. Στη θέση 11 σηµειώνεται το ποσοστό επί του ακινήτου που κατέχει ο υπόχρεος. 
12. Στη θέση 12 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του ακινήτου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII) 
13. Στη θέση 13 σηµειώνεται το τίµηµα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από 
την διαγραφή του ακινήτου.  
14. Στη θέση 14 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση κτήσης του 
ακινήτου. (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) 
15. Στη θέση 15 σηµειώνεται ο τίτλος µεταβολής κατάστασης του ακινήτου. (πχ. αριθµός 
συµβολαίου αγοράς, αριθµός οικοδοµικής άδειας, αριθµός σύµβασης γονικής παροχής κλπ.)  
 
∆) Στον Πίνακα Α1.3 Καταχωρούνται Μετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, 
εισηγµένων ή µη σε χρηµατιστήρια, οµόλογα, και οµολογίες κάθε είδους, µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την σύζυγο του 
και µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στους 
πάσης φύσεως τίτλους µε 0 για τους τίτλους που προϋπάρχουν της περιόδου που αφορά η 
δήλωση και εξακολουθούν να υπάρχουν κατά τον χρόνο υποβολής, µε 1 για τους τίτλους που 



αποκτήθηκαν κατά την περίοδο που αφορά η δήλωση και µε 2 για τους τίτλους που 
εκποιήθηκαν αντίστοιχα. 
 
3. Στη θέση 3 σηµειώνεται ο χειριστής µερίδας Επενδυτή, δηλαδή η Χρηµατιστηριακή, 
Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.∆.Α.Κ. ή οποισδήποτε φορέας µεσολάβησε στην αγορά του τίτλου. 
4. Στη θέση 4 σηµειώνεται το είδος του τίτλου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ III) 
5. Στη θέση 5 σηµειώνεται ο εκδότης του τίτλου. 
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται η ποσότητα του τίτλου. 
7. Στη θέση 7 σηµειώνεται ο τρόπος κτήσης των τίτλων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII) 
8. Στις θέσεις 8α και 8β σηµειώνεται κατά περίπτωση το τίµηµα που καταβλήθηκε για την 
απόκτηση ή εισπράχθηκε από την εκποίηση του τίτλου. 
 
Σηµείωση: Σε περιπτώσεις κτήσεως τίτλου από δωρεές, κληρονοµιές, γονικές παροχές ή 
προικοσύµφωνα δεν συµπληρώνονται οι θέσεις 8α και 8β 
Ε) Στον Πίνακα Α1.4 Καταχωρούνται οι κατεχόµενες καταθέσεις σε Τράπεζες, ταµιευτήρια και 
άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύµατα ανά λογαριασµό κατά τον χρόνο υποβολής 
της δήλωσης.  
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την σύζυγο του 
και µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. Οι υπόχρεοι οφείλουν να αναφέρουν και τους 
λογαριασµούς, στους οποίους οι παραπάνω είναι συνδικαιούχοι µε τρίτα πρόσωπα.  
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος του λογαριασµού (Προθεσµιακός, Ταµιευτηρίου κ.τλ.).  
3. Στη θέση 3 σηµειώνεται το ποσό της κατάθεσης και η ηµεροµηνία αναφοράς του 
υπολοίπου.  
4. Στη θέση 4 σηµειώνεται το νόµισµα της κατάθεσης.  
5. Στη θέση 5 σηµειώνεται το Πιστωτικό Ίδρυµα στο οποίο τηρείται η κατάθεση. 
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται η Χώρα για καταθέσεις σε Πιστωτικό Ίδρυµα εξωτερικού.  
7. Στη θέση 7 σηµειώνεται η προέλευση των κεφαλαίων της κατάθεσης. (βλ. ΠΙΝΑΚΑ II) 
 
Σηµείωση: Στη θέση 3 να σηµειώνεται το ποσό της κατάθεσης στο σύνολό του και να µην 
επιµερίζεται ανά συνδικαιούχο, σε περίπτωση που υφίσταται αυτός. 
ΣΤ) Στον Πίνακα Α1.5 Καταχωρούνται τα πλωτά και εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα 
οχήµατα κάθε χρήσης, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σηµειώνεται ο κάτοχος του µεταφορικού µέσου µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 
για τον/την σύζυγο του και µε 2 για το/τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στο 
µεταφορικό µέσο µε 0 για το µεταφορικό µέσο που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η 
δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει κατά την ηµέρα υποβολής, µε 1 για το µεταφορικό µέσο 
που αποκτήθηκε κατά την περίοδο που αφορά η δήλωση και 2 για το µεταφορικό µέσο που 
εκποιήθηκε αντίστοιχα. 
3. Στη θέση 3 σηµειώνεται το είδος του µεταφορικού µέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ IV) 
4. Στη θέση 4 σηµειώνεται ο αριθµός νηολογίου ή κυκλοφορίας κατά περίπτωση. 
5. Στη θέση 5 σηµειώνεται η χωρητικότητα ή ο κυβισµός κατά περίπτωση. 
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται ο λιµένας νηολόγησης σε περίπτωση πλωτών µεταφορικών 
µέσων. 
7. Στη θέση 7 σηµειώνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του µεταφορικού µέσου. 
8. Στη θέση 8 σηµειώνεται το έτος κτήσης του µεταφορικού µέσου. 
9. Στη θέση 9 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του µεταφορικού µέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII) 
10. Στη θέση 10 σηµειώνεται το τίµηµα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από 
την εκποίηση του µεταφορικού µέσου.  
11. Στη θέση 11 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση κτήσης του 
µεταφορικού µέσου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ II) 
 
Σηµείωση : ∆εν περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα Α1.5 µεταφορικά µέσα που 
προέρχονται από LEASING (χρηµατοδοτική µίσθωση) ή χρονοµίσθωση. 
 
Ζ) Στον Πίνακα Α1.6 Καταχωρούνται οι συµµετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση κατά τον 
χρόνο υποβολής της δήλωσης. 
 



ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
1. Στη θέση 1 σηµειώνεται ο κάτοχος της συµµετοχής µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για 
τον/την σύζυγο του και µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 
2. Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στη 
συµµετοχή µε 0 για την συµµετοχή που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και 
εξακολουθεί να υπάρχει κατά την ηµέρα υποβολής, µε 1 για την επαύξηση της ήδη 
υπάρχουσας ή τη νέα συµµετοχή κατά τη χρονική περίοδο που αφορά η δήλωση και µε 2 για 
την µείωση προϋπάρχουσας συµµετοχής ή την εκποίηση αντίστοιχα. 
3. Στη θέση 3 σηµειώνεται το είδος της συµµετοχής (βλ. ΠΙΝΑΚΑ V) 
4. Στη θέση 4 σηµειώνεται το όνοµα της επιχείρησης. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VI) 
5. Στη θέση 5 σηµειώνεται το είδος της επιχείρησης. 
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται το έτος κτήσεως της συµµετοχής. 
7. Στη θέση 7 σηµειώνεται το κεφάλαιο εισφοράς. 
8. Στη θέση 8 σηµειώνεται το ποσοστό συµµετοχής στην επιχείρηση. 
9. Στη θέση 9 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση επαύξηση 
υπάρχουσας ή νέας συµµετοχής.(βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) 
 
 
 

 
άθεση  
Κατ                     : 

...................................

.... 
Αριθµός 
Πρωτοκόλλου : 

.............................................

..... 
Ταχυδροµικώς           
     : 

...................................

.... 
Ηµεροµηνία              
     : 

.............................................

..... 
        

∆ΗΛΩΣΗ 

περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 

του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

  

Παραλήπτης της δήλωσης: Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης 
Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και 
Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 

  

1. Στοιχεία του υπόχρεου ΑΦΜ; 025107827.Α∆Τ:ΑΙ 275597 Αρµόδια ∆.Ο.Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ Όνοµα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  όνοµα πατέρα ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ  όνοµα 

µητέρας ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ Ηµ/νία Γέννησης 3/10/1958 

ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ επάγγελµα 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ. διεύθυνση επαγγέλµατος ΛΗΞΟΥΡΙ τηλ 2671091338 

∆ιεύθυνση κατοικίας ΑΜΜΟΥΣΑ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ τηλ 2671093396 

Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά (µε την ιδιότητα του 

υπόχρεου).................................................................. 



  

2. Στοιχεία του ή της συζύγου  

ΑΦΜ  033344648 Α∆Τ Λ812328 Αρµόδια ∆.Ο.Υ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                                                                                Επώνυµο 

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ                         Όνοµα 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ                                                                                                                          

            όνοµα πατέρα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ            όνοµα µητέρας∆ΙΑΤΣΕΝΤΑ              Ηµ/νία 

Γέννησης 10/9/1964                                                    ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η 

δήλωση ΣΥΖΥΓΟΣ                                                                                                        

 επάγγελµα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ         διεύθυνση επαγγέλµατος       ΛΗΞΟΥΡΙ         τηλ 

2671091338 

∆ιεύθυνση κατοικίας   ΑΜΜΟΥΣΑ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ.                        Τηλ 2671093396 

  

3. Στοιχεία ανήλικων παιδιών   

3.1  Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ.Όνοµα ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣέτος 

γεννήσεως1991                                                                              3.2  Επώνυµο 

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ .Όνοµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έτος γεννήσεως 

1993                                                                                                                                

          3.3  

Επώνυµο..............................................................Όνοµα..........................................έτος 

γεννήσεως................................. 

3.4  Επώνυµο..............................................................Όνοµα..........................................έτος 

γεννήσεως................................. 

3.5  Επώνυµο..............................................................Όνοµα..........................................έτος 

γεννήσεως................................. 

3.6  Επώνυµο..............................................................Όνοµα..........................................έτος 

γεννήσεως................................. 

  

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

4.1    Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ Όνοµα ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ .σχέση συγγένειας 

ΜΗΤΕΡΑ                                                                4.2    Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ Όνοµα. 



ΜΑΡΙΑ σχέση συγγένειας Α∆ΕΡΦΗ                                                                             4.3    

Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ  Όνοµα ΠΕΤΡΟΣ σχέση συγγένειας 

Α∆ΕΡΦΟΣ                                                                       4.4    Επώνυµο ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ 

.Όνοµα ΡΕΓΓΙΝΑ σχέση συγγένειας Α∆ΕΡΦΗ  

                                                                      4.5    Επώνυµο ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ Όνοµα. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ σχέση συγγένειας ΠΕΘΕΡΟΣ                                                             4.6    

Επώνυµο ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Όνοµα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑσχέση συγγένειας ΚΟΥΝΙΑ∆Α 

4.7    Επώνυµο.........................................................Όνοµα........................................σχέση 

συγγένειας................................... 

4.8    Επώνυµο.........................................................Όνοµα........................................σχέση 

συγγένειας................................... 

4.9    Επώνυµο.........................................................Όνοµα........................................σχέση 

συγγένειας................................... 

4.10  Επώνυµο.........................................................Όνοµα........................................σχέση 

συγγένειας.................................. 

 
 

  

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

Α.1. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόµενου.  
Α.1.1α Έσοδα από κάθε πηγή κατά τα τρία (3) προηγούµενα οικονοµικά έτη.  

  

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ €)   

  OIKONOMIKO 
ΈΤΟΣ 2011 

(1-1-2010 έως 31-
12-2010) 

OIKONOMIKO 
ΈΤΟΣ 2012 

(1-1-2011 έως 31-
12-2011) 

OIKONOMIKO 
ΈΤΟΣ 2013 

(1-1-2012 έως 31-
12-2012) 

  

      1 2 2 2   

  1  0  25.181,24  28.347,94  24.745,33   

  2  1  21.800,53  21.166,49  21.751,39   

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

  

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

   Α.1. Περιουσιακά Στοιχεία Ελεγχόµενου. 

           Α.1.1β Έσοδα από κάθε πηγή κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. 

  

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

OIKONOMIKO ΈΤΟΣ 2014 

(1-1-2013 έως 31-12-2013) 

ΛΟΙΠΑ ΕΝ 
ΓΕΝΕΙ  ΕΣΟ∆Α 

(ΟΙΚΟΝ. 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, 

∆ΑΝΕΙΑ, 
∆ΩΡΕΕΣ Κ.ΛΠ.) 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΙ∆ΟΣ 

  1 2 3 4 5 

1 0 20.455,34       

2 1 20.739,36       

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Α.1.2 Ακίνητα καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά. 

  
  

  

Α

/
Α 

  

ΚΩ∆ΙΚ

ΟΣ 

ΥΠΟΧ

ΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣ

ΤΑΣΗ 

Ή 

ΜΕΤΑΒ

ΟΛΗ 

  

ΝΟΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ 

Η 

ΚΟΙΝΟ

ΤΗΤΑ 

  

ΤΟΠΟΘΕ

ΣΙΑ 

  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΚΙΝ

ΗΤΟΥ 

ΈΚΤ

ΑΣΗ 
Ε∆ΑΦ

ΟΥΣ 
ΣΕ 
M2 

ΈΚΤΑΣ

Η 
ΚΤΙΣΜ

ΑΤΩΝ 
ΣΕ M2 

  

ΈΤΟ

Σ 
ΚΤΗ

ΣΗΣ 

  

ΕΜΠΡΑΓ

ΜΑΤΟ 
∆ΙΚΑΙΩ

ΜΑ 

  

∆ΙΚΑΙ

ΩΜΑ 

% 

  

ΤΡΟ

ΠΟΣ 
ΚΤΗ

ΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛ

ΗΘΕΝ Ή 
ΕΙΣΠΡΑ

ΧΘΕΝ 
ΤΙΜΗΜ

Α (ΣΕ €) 

  

ΠΡΟΕΛ

ΕΥΣΗ 
ΧΡΗΜ

ΑΤΩΝ 

  

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

ΜΕΤΑΒ

ΟΛΗΣ 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 0 ΚΕΦ/

ΝΙΑΣ 
ΚΕΦ/
ΝΙΑΣ 

ΑΜΜ

ΟΥΣΑ 
6 324,

56 
128 
τ.µ. 

201
0 

1 100
% 

1 200.00
0 

5   

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  

  

  

  

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

  

Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚ

ΟΣ 

ΥΠΟΧΡ

ΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤ

ΑΣΗ 

Ή 

ΜΕΤΑΒΟ

ΛΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤ

ΗΣ 
ΜΕΡΙ∆Α

Σ 
ΕΠΕΝ∆

ΥΤΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΧΡΕΟΓΡΑ

ΦΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΧΡΕΟΓΡΑ

ΦΟΥ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΡΟΠ

ΟΣ 

ΚΤΗΣ

ΗΣ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

(ΣΕ €) 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣ

ΗΣ 

ΑΞΙΑ 
∆ΙΑΓΡΑ

ΦΗΣ 

  1 2 3 4 5 6 7 8α 8β 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  

  

  

  

  

Α.1.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, Ταµιευτήρια και άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Πιστωτικά 
Ιδρύµατα ανά λογαριασµό κατά την ηµεροµηνία υποβολής . 

  

Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟ

Υ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Υ 

ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σ 

(Ηµ/νία 
υπολοίπου     

/    /2014) 

ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚ

Ο Ι∆ΡΥΜΑ 

ΧΩΡΑ 

( ΓΙΑ 
ΚΑΤΕΘΕΣΕΙ

Σ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Υ) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣ

Η 
ΧΡΗΜΑΤΩ

Ν 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σ 

 

  

  1 2 3 4 5 6 7 
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  



                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

  

  

  

  

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

  

Α

/
Α 

ΚΩ∆ΙΚ

ΟΣ 

ΥΠΟΧ

ΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣ

ΤΑΣΗ 

Ή 

ΜΕΤΑ

ΒΟΛΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΟΧΗΜ

ΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΝΗΟΛΟΓ

ΙΟΥ 

ΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΙΑΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚ

ΟΤΗΤΑ 

- 
ΚΥΒΙΣΜ

ΟΣ 

ΛΙΜΕΝ

ΑΣ 
ΝΗΟΛΟ

ΓΗΣΗΣ 

% 

Ι∆ΙΟΚΤ

ΗΣΙΑΣ 

ΈΤΟ

Σ 
ΚΤΗ

ΣΗΣ 

ΤΡΟ

ΠΟΣ 

ΚΤΗ

ΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒ

ΛΗΘΕΝ 
Ή 

ΕΙΣΠΡΑ

ΧΘΕΝ 
ΤΙΜΗΜ

Α (ΣΕ €) 

ΠΡΟΕΛ

ΕΥΣΗ 
ΧΡΗΜ

ΑΤΩΝ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 0 1 
ΚΕΑ 
6490 

1.600   50% 
199
8 

1 - 5 

2 1 0 1 
ΚΕΑ 
6490 

1.600   50% 
199
8 

1 - 5 

3 1 0 1 
ΚΕΖ 
2082 

995   100% 
201
0 

4 - - 

                        



                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  

  

  

Α.1.6 Συµµετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. 

  

Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚ

ΟΣ 

ΥΠΟΧΡ

ΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣ

ΤΑΣΗ 

Ή 

ΜΕΤΑΒ

ΟΛΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤ

ΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡ

ΗΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡ

ΗΣΗΣ 

ΈΤΟΣ 
ΕΝΑΡ

ΞΗΣ 

ΚΕΦΑ

ΛΑΙΟ 

ΕΙΣΦΟ

ΡΑΣ 
(ΣΕ €) 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο 
ΣΥΜΜΕΤ

ΟΧΗΣ 

ΠΡΟΕΛ

ΕΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑ

ΤΩΝ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                    

                    

                    

                    

                    



                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  

1.      Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήµατος του ελεγχοµένου έτους 
(δηλ.Ε1). 

2.      Αν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, εκτός από το Ε1 του 
ελεγχόµενου έτους θα προσκοµίζονται και τα Ε1 των τριών (3) προηγούµενων 
ετών. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που η δήλωση φόρου εισοδήµατος 
(Ε1) έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή µέσω ταχυδροµείου, θα προσκοµίζεται και 
αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος, εφόσον τούτο έχει εκδοθεί. 

3.      Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9. 

4.      Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσεως περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν και αναφέρονται στην παράγραφο Α. Στη 
περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται για δεύτερη, τρίτη, κ.λπ. φορά 
προσκοµίζονται µόνο οι τίτλοι κτήσεως ή εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν 
χώρα κατά το ελεγχόµενο έτος. 

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

  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 



Η υποβολή της δήλωσης γίνεται µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την ορκωµοσία ή την 
ανάληψη καθηκόντων και επαναλαµβάνεται µέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, εφόσον οι 
υπόχρεοι διατηρούν την ιδιότητα αυτή και επί τρία (3) χρόνια µετά την απώλειά της. 
  
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Γ' Μονάδα της Αρχής είτε αυτοπροσώπως, είτε µε 
αντιπρόσωπο, είτε ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: 
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(Γ' ΜΟΝΑ∆Α) 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92, 11853, ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες στα τηλ.: 2103401 951, 946, 945 

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 
 

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

 

 
Αθήνα,  ............................................20....... 
  

      

 Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ 

  

(υπογραφή) 
  

 

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ 

  

(υπογραφή) 
  

 

 

  



  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

  

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

Αθήνα,        /       /20 

Ο /Η Υπάλληλος 

  
  



 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

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

Α)               Στον Πίνακα Α1.1α Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά τα τρία (3) 
τελευταία οικονοµικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της δήλωσης, όπως αυτά δηλώθηκαν 
στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος (έντυπο Ε1)     

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

1.          Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο , µε 1 για τον/την σύζυγο του και  
µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 

2.          Στη θέση 2 σηµειώνεται για κάθε έτος ξεχωριστά το σύνολο των εισοδηµάτων (πραγµατικών 
και όχι τεκµαρτών) από κάθε πηγή προέλευσης. 

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

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

1.          Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο , µε 1 για τον/την σύζυγο του και  
µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 

2.          Στη θέση 2 σηµειώνεται το φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το εισόδηµα που φορολογείται 
αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο  

3.          Στη θέση 3 σηµειώνεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, το αφορολόγητο εισόδηµα 

4.          Στη θέση 4 σηµειώνεται το σύνολο των λοιπών εσόδων από κάθε πηγή προέλευσης  

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

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

1.          Στη θέση 1 σηµειώνεται ο κάτοχος του ακινήτου µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την 
σύζυγο του και  µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 

2.          Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στο ακίνητο µε 0 
για το ακίνητο που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει κατά 
τον χρόνο υποβολής, µε 1 για το ακίνητο που αποκτήθηκε κατά τη χρονική περίοδο που αφορά η 
δήλωση, µε 2 για το ακίνητο που εκποιήθηκε αντίστοιχα και µε 3 για το ιδιόκτητο ακίνητο που 
ευρίσκεται υπό ανέγερση κατά τη χρονική περίοδο που αφορά η δήλωση. 

3.          Στη θέση 3 σηµειώνεται ο Νοµός στον οποίο ευρίσκεται το ακίνητο. 

4.          Στη θέση 4 σηµειώνεται ο ∆ήµος ή η Κοινότητα στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο. 

5.          Στη θέση 5 σηµειώνεται η Οδός ή η Τοποθεσία στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο. 



6.          Στη θέση 6 σηµειώνεται το είδος του ακινήτου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ I) 

7.          Στη θέση 7 σηµειώνεται η έκταση του εδάφους σε τετραγωνικά µέτρα (m²). 

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

9.          Στη θέση 9 σηµειώνεται το έτος κτήσης του ακινήτου. 

10.       Στη θέση 10 σηµειώνεται το εµπράγµατο δικαίωµα επί του ακινήτου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VIII)  

11.       Στη θέση 11 σηµειώνεται το ποσοστό επί του ακινήτου που κατέχει ο υπόχρεος. 

12.       Στη θέση 12 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του ακινήτου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII)  

13.       Στη θέση 13 σηµειώνεται το τίµηµα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από την 
διαγραφή του ακινήτου.  

14.       Στη θέση 14 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση κτήσης του ακινήτου. (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) 

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

  

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

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

1.          Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την σύζυγο του και  
µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 

2.          Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στους πάσης 
φύσεως τίτλους µε 0 για τους τίτλους που προϋπάρχουν της περιόδου που αφορά η δήλωση και 
εξακολουθούν να υπάρχουν κατά τον χρόνο υποβολής, µε  1 για τους τίτλους που αποκτήθηκαν κατά 
την περίοδο που αφορά η δήλωση και µε  2 για τους τίτλους που εκποιήθηκαν αντίστοιχα. 

  

3.          Στη θέση 3 σηµειώνεται ο χειριστής µερίδας Επενδυτή, δηλαδή η Χρηµατιστηριακή, 
Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.∆.Α.Κ. ή οποισδήποτε φορέας µεσολάβησε στην αγορά του τίτλου. 

4.          Στη θέση 4 σηµειώνεται το είδος του τίτλου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ III)  

5.          Στη θέση 5 σηµειώνεται ο εκδότης  του τίτλου. 

6.          Στη θέση 6 σηµειώνεται η ποσότητα του τίτλου. 

7.          Στη θέση 7 σηµειώνεται ο τρόπος κτήσης των τίτλων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII)  

8.          Στις θέσεις 8α και 8β σηµειώνεται κατά περίπτωση το τίµηµα που καταβλήθηκε για την 
απόκτηση ή εισπράχθηκε από την εκποίηση του τίτλου. 



  

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

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

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

1.          Στη θέση 1 σηµειώνεται ο υπόχρεος µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την σύζυγο του και  
µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. Οι υπόχρεοι οφείλουν να αναφέρουν και τους λογαριασµούς, στους 
οποίους οι παραπάνω είναι συνδικαιούχοι µε τρίτα πρόσωπα.  

2.          Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος του  λογαριασµού (Προθεσµιακός, Ταµιευτηρίου κ.τλ.).  

3.          Στη θέση 3 σηµειώνεται το ποσό της κατάθεσης και η ηµεροµηνία αναφοράς του υπολοίπου.  

4.          Στη θέση 4 σηµειώνεται το νόµισµα της κατάθεσης.  

5.          Στη θέση 5 σηµειώνεται το Πιστωτικό Ίδρυµα στο οποίο τηρείται η κατάθεση. 

6.          Στη θέση 6 σηµειώνεται η Χώρα για καταθέσεις σε Πιστωτικό Ίδρυµα εξωτερικού.  

7.          Στη θέση 7 σηµειώνεται η προέλευση των κεφαλαίων της κατάθεσης. (βλ. ΠΙΝΑΚΑ II)  

  

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

ΣΤ)            Στον Πίνακα Α1.5 Καταχωρούνται τα πλωτά και εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς 
και τα οχήµατα κάθε χρήσης, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

1.          Στη θέση 1 σηµειώνεται ο κάτοχος του µεταφορικού µέσου µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για 
τον/την σύζυγο του και  µε 2 για το/τα ανήλικα τέκνα του. 

2.          Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στο µεταφορικό 
µέσο µε  0 για το µεταφορικό µέσο που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και 
εξακολουθεί να υπάρχει κατά την ηµέρα υποβολής, µε 1 για το µεταφορικό µέσο που αποκτήθηκε 
κατά την περίοδο που αφορά η δήλωση και 2 για το µεταφορικό µέσο που εκποιήθηκε αντίστοιχα. 

3.          Στη θέση 3 σηµειώνεται το είδος του µεταφορικού µέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ IV)  

4.          Στη θέση 4 σηµειώνεται ο αριθµός νηολογίου ή κυκλοφορίας κατά περίπτωση. 

5.          Στη θέση 5 σηµειώνεται η χωρητικότητα ή ο κυβισµός κατά περίπτωση. 

6.          Στη θέση 6 σηµειώνεται ο λιµένας νηολόγησης σε περίπτωση πλωτών µεταφορικών µέσων. 

7.          Στη θέση 7 σηµειώνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του µεταφορικού µέσου. 



8.          Στη θέση 8 σηµειώνεται το έτος κτήσης του µεταφορικού µέσου. 

9.          Στη θέση 9 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του µεταφορικού µέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII)  

10.       Στη θέση 10 σηµειώνεται το τίµηµα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από την 
εκποίηση του µεταφορικού µέσου.  

11.       Στη θέση 11 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση κτήσης του µεταφορικού 
µέσου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ II)  

  

Σηµείωση : ∆εν περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα Α1.5 µεταφορικά µέσα που προέρχονται 
από LEASING (χρηµατοδοτική µίσθωση) ή χρονοµίσθωση. 

  

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

  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

1.          Στη θέση 1 σηµειώνεται ο κάτοχος της συµµετοχής µε 0 για τον/την υπόχρεο, µε 1 για τον/την 
σύζυγο του και  µε 2 για τα ανήλικα τέκνα του. 

2.          Στη θέση 2 σηµειώνεται το είδος της κατάστασης ή της µεταβολής που επήλθε στη συµµετοχή 
µε 0 για την συµµετοχή που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να 
υπάρχει κατά την ηµέρα υποβολής, µε 1 για την επαύξηση της ήδη υπάρχουσας ή τη νέα συµµετοχή 
κατά τη χρονική περίοδο που αφορά η δήλωση και µε 2 για την µείωση προϋπάρχουσας συµµετοχής ή 
την εκποίηση αντίστοιχα. 

3.          Στη θέση 3 σηµειώνεται το είδος της συµµετοχής (βλ. ΠΙΝΑΚΑ V) 

4.          Στη θέση 4 σηµειώνεται το όνοµα της επιχείρησης. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VI)  

5.          Στη θέση 5 σηµειώνεται το είδος της επιχείρησης. 

6.          Στη θέση 6 σηµειώνεται το έτος κτήσεως της συµµετοχής. 

7.          Στη θέση 7 σηµειώνεται το κεφάλαιο εισφοράς. 

8.          Στη θέση 8  σηµειώνεται το ποσοστό συµµετοχής στην επιχείρηση. 

9.          Στη θέση 9 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση επαύξηση υπάρχουσας ή 
νέας συµµετοχής.(βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) 

  
 


