∆ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 229 ν.4281/2014 στην Επιτροπή Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
(Άρθρου 3Α ν.3213/2003 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 225 του ν.4281/2014 ΦΕΚ Α 160 8/8/2014) από τους
υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης µε τις ίδιες προθεσµίες. Η δήλωση περιλαµβάνει τα συµφέροντα και
δραστηριότητες που αφορούν στο προηγούµενο της υποβολής οικονοµικό έτος. Η δήλωση υπογράφεται χωριστά από
τον υπόχρεο ή τη σύζυγο για τα στοιχεία εκάστου.

1. Υπόχρεος
Επώνυµο:

ΓΑΚΗΣ

Όνοµα:

ΜΙΧΑΗΛ

2. Σύζυγος
Επώνυµο:

ΑΝ∆ΡΟΝΗ

Όνοµα:

ΚΛΕΟΝΙΚΗ

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω υπεύθυνα και µε πλήρη επίγνωση του άρθρου 229 του
Ν.4281/2014 ότι:
(Α) Σύµφωνα µε το άρθρο 229(a) του ν.4281/2014 δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες
µου

Α/Α
1

Κωδικός

Επαγγελµατική δραστηριότητα ή συµµετοχή

Υπόχρεου
0

ΙΑΤΡΟΣ

(Β) Σύµφωνα µε το άρθρο 229)(β) του ν.4281/2014 δηλώνω τη συµµετοχή µου στη διοίκηση πάσης
φύσεως νοµικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και µη κυβερνητικών οργανώσεων
Α/Α

Κωδικός

Συµµετοχή ή δραστηριότητα

Υπόχρεου

(Γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 229(γ) του ν.4281/2014 δηλώνω οποιαδήποτε αµειβόµενη τακτική
δραστηριότητα που αναλαµβάνω παράλληλα, µε την άσκηση των καθηκόντων µου, είτε ως
υπάλληλος είτε ως αυτοαπασχολούµενος:
Α/Α

Κωδικός
Υπόχρεου

∆ραστηριότητα

(∆) Σύµφωνα µε το άρθρο 229 (δ) του ν.4281/2014 δηλώνω οποιαδήποτε αµειβόµενη περιστασιακή
δραστηριότητα (περιλαµβανοµένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της
παροχής συµβουλών), που αναλαµβάνω παράλληλα µε την άσκηση των καθηκόντων µου, εάν η
συνολική αµοιβή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ ανά ηµερολογιακό έτος:
Α/Α

Κωδικός

Περιστασιακή δραστηριότητα εάν η συνολική αµοιβή υπερβαίνει τα 5000

Υπόχρεου

ευρώ σε ένα ηµερολογιακό έτος

(Ε) Σύµφωνα µε το άρθρο 229 (ε) του ν.4281/2014 δηλώνω οποιαδήποτε συµµετοχή σε εταιρεία ή
κοινοπραξία, όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δηµόσια πολιτική ή όταν µου δίνει τη
δυνατότητα σηµαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρίας ή σύµπραξης:

Α/Α

Κωδικός
Υπόχρεου

Συµµετοχή σε εταιρεία ή σύµπραξη
που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί
της δηµόσιας πολιτικής

Συµµετοχή µε δυνατότητα σηµαντικής
επιρροής

(ΣΤ) (Συµπληρώνεται µόνο από πρόσωπα που υπηρετούν σε αιρετή δηµόσια θέση). Σύµφωνα µε το
άρθρο 229 (στ) του ν.4281/2014 δηλώνω οποιαδήποτε οικονοµική υποστήριξη από τρίτους, σε
προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που µου χορηγείται σε συνάρτηση µε τη δηµόσια δραστηριότητά
µου, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ:
Α/Α

Κωδικός

Οικονοµική Υποστήριξη

(*) Που χορηγήθηκε από

Υπόχρεου

Α/Α

Α/Α

Κωδικός

Υποστήριξη σε

Υπόχρεου

προσωπικό

Κωδικός

Υποστήριξη σε υλικούς

Υπόχρεου

πόρους

(*) Ταυτότητα του (των) εµπλεκοµένου (ων) τρίτου (ων).

(*) Που χορηγήθηκε από

(*) Που χορηγήθηκε από

(Ζ) Σύµφωνα µε το άρθρο 229 (ζ) του ν.4281/2014 δηλώνω οποιαδήποτε άλλα οικονοµικά
συµφέροντα που µπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων µου:
Α/Α

Κωδικός

Οικονοµικό Συµφέρον

Υπόχρεου

Αθήνα, …………………………….20…..

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ

O/Η ΣΥΖΥΓΟΣ

(υπογραφή)

(υπογραφή)

