
Κατάθεση                       : ....................................... Αριθµός Πρωτοκόλλου : .................................................. 

Ταχυδροµικώς                : ....................................... Ηµεροµηνία                   : .................................................. 

    

∆ΗΛΩΣΗ 

περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 

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 ............032769456...................Α∆Τ……ΑΑ 442741......... Αρµόδια ∆.Ο.Υ……Α’  ΒΟΛΟΥ……......... 

Επώνυµο…ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ……………………………Όνοµα……ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ………………………………….…… 

όνοµα πατέρα…∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ……… όνοµα µητέρας……∆ΕΣΠΟΙΝΑ.....……Ηµ/νία Γέννησης…24 – 9 - 1963…… 

ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ∆ΗΜ. ΣΥΜΒ. ΒΟΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ, ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 

επάγγελµα…ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ. διεύθυνση επαγγέλµατος…ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ – ΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΟΥ τηλ…2421072369. 

∆ιεύθυνση κατοικίας…ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 122….... τηλ…2421056038 - 6978333151 

Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά (µε την ιδιότητα του υπόχρεου)...1 – 1- 2011........................................ 

 

2. Στοιχεία του ή της συζύγου  

ΑΦΜ ..063047550....................................Α∆Τ…ΑΖ 276940.......... Αρµόδια ∆.Ο.Υ…Α΄ ΒΟΛΟΥ…......... 

Επώνυµο…ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΗΤΡΗ…. Όνοµα…ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ…………………………………………………….…… 

όνοµα πατέρα…ΚΥΡΙΑΚΟΣ όνοµα µητέρας…ΕΥΤΣΤΑΘΙΑ…….......……Ηµ/νία Γέννησης…23 – 3 - 1966 

ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση………………….…………………………..………………….……………. 

επάγγελµα…ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ διεύθυνση επαγγέλµατος……ΡΟΖΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ……τηλ….. 

∆ιεύθυνση κατοικίας… ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 122…….... τηλ……2421056038……………….. 

 

3. Στοιχεία ανήλικων παιδιών   

3.1  Επώνυµο..ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ..................................Όνοµα..∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ.................έτος γεννήσεως....1993................... 

3.2  Επώνυµο...ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ................................Όνοµα....ΚΥΡΙΑΚΗ.....................έτος γεννήσεως....1998............. 

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...... ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ.......................Όνοµα...... ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ...........σχέση συγγένειας.....ΠΑΤΕΡΑΣ............ 

4.2    Επώνυµο........ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ.....................Όνοµα.....∆ΕΣΠΟΙΝΑ...............σχέση συγγένειας.....ΜΗΤΕΡΑ........ 

4.3    Επώνυµο........ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ......................Όνοµα.......ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ...σχέση συγγένειας.....Α∆ΕΡΦΟΣ............ 

4.4    Επώνυµο.........ΜΟΥΣΗ................................Όνοµα......ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.........σχέση συγγένειας.ΣΥΖΥΓΟΣ Α∆ΕΡΦΟΥ 

.5    Επώνυµο......ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ............Όνοµα.....∆ΗΜΗΤΡΗΣ............σχέση συγγένειας..Α∆ΕΡΦΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ 

4.6    Επώνυµο....ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΗΤΡΗ..............Όνοµα....ΕΥΣΤΑΘΙΑ..............σχέση συγγένειας.ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 

4.7    Επώνυµο...ΦΩΤΑΚΗ...................Όνοµα..ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ................σχέση συγγένειας..ΣΥΖ. ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΗΤΡΗ ∆. 

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. 

 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ €) 

 

 Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ OIKONOMIKO ΈΤΟΣ 2009 

(1-1-2008 έως 31-12-2008) 

OIKONOMIKO ΈΤΟΣ 2010 

(1-1-2009 έως 31-12-2009) 

OIKONOMIKO ΈΤΟΣ 2011 

(1-1-2010 έως 31-12-2010) 

 

    1 2 2 2  

 1  0  21731,37 22001,67   19592,31  

 2  1  20974,47  22488,28 19987,96   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

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. 

 

OIKONOMIKO ΈΤΟΣ 2012 

(1-1-2011 έως 31-12-2011) Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 

ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  ΕΣΟ∆Α (ΟΙΚΟΝ. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ∆ΑΝΕΙΑ, ∆ΩΡΕΕΣ Κ.ΛΠ.) 

 1 2 3 4 

1 0 20949,24   

2 1 19139,95   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     



 

 

 

Α.1.2 Ακίνητα καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά. 

 
 

 

Α/Α 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η 

Ή 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 

ΝΟΜΟΣ 
∆ΗΜΟΣ 

Η 

ΚΟΙΝΟΤΗ

ΤΑ 

 

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 0 0 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠ
ΟΥΛΟΥ 

122 

∆ΙΑΜΕΡΙ
ΣΜΑ 

 152 2001 ΠΛΗΡΗΣ 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

100 ΑΝΕΓΕΡ
ΣΗ 

80000 ∆ΑΝΕΙΟ 122/2000 

2 0 0 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠ
ΟΥΛΟΥ 

122 

∆ΙΑΜΕΡΙ
ΣΜΑ 

 104 1973 ΨΙΛΗ 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

100 ΓΟΝΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ 

  887/15-12-

93 

3 0 0 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠ
ΟΥΛΟΥ 

122 

∆ΙΑΜΕΡΙ
ΣΜΑ 

 63 1973 ΨΙΛΗ 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

100 ΓΟΝΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ 

  29746/1990 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

                

                

 

 

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

 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕ €) 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ή 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 
1 2 3 4 5 6 7α 7β 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

         

         

 

 

 

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

 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

(Ηµ/νία υπολοίπου     /    /2012) 

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 
ΕΠΙΒΑΤΙΚ

Ο 
ΒΟΤ 9358 1600  100 2007 ΑΓΟΡΑ 16000 ΜΕΤΡΗΤΑ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

            

            

            

 

Α.1.6  Συµµετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. 

 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ή 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΈΤΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ €) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

        

        



 

 

 

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) 

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 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ 

 

(υπογραφή) 

 Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ 

 

(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.)  

Σηµείωση Για ακίνητα τα οποία στη θέση 2 σηµειώθηκαν µε 0 δεν συµπληρώνονται οι θέσεις 12, 13 και 14  δεδοµένου ότι οι θέσεις 

αυτές έχουν συµπληρωθεί κατά το έτος κτήσης 

∆) 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 το είδος του τίτλου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ III) 

4. Στη θέση 4 σηµειώνεται ο εκδότης  του τίτλου. 

5. Στη θέση 5 σηµειώνεται η ποσότητα του τίτλου. 

6. Στη θέση 6 σηµειώνεται ο τρόπος κτήσης των τίτλων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII) 

7. Στις θέσεις 7α και 7β 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 

θέσεις7α και 7β 

Ε) Στον Πίνακα Α1.4 Καταχωρούνται οι κατεχόµενες καταθέσεις σε Τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύµατα κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.  

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 κατάθεσης.  
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) 

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 Ι  Για µεταφορικά µέσα τα οποία στη θέση 2 σηµειώθηκαν µε 0 δεν συµπληρώνονται οι θέσεις 9,10 και 11 

Σηµείωση ΙΙ ∆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 είδος της επιχείρησης. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VI) 

5. Στη θέση 5 σηµειώνεται το έτος κτήσεως της συµµετοχής. 
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται το κεφάλαιο εισφοράς. 
7. Στη θέση 7 σηµειώνεται η προέλευση των χρηµάτων σε περίπτωση επαύξηση υπάρχουσας ή νέας συµµετοχής.(βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) 

 
Σηµείωση: Για συµµετοχές οι οποίες στη θέση 2 σηµειώθηκαν µε 0 δεν συµπληρώνεται η θέση 7.  

 



 

 

 

ΠΙΝ. Ι ΕΙ∆ΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΠΙΝ. ΙΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

1 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  1 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 

2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ  2 ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

3 ΟΙΚΟΠΕ∆Ο  3 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

4 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ  4 ∆ΩΡΕΑ 

5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ  5 ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

6 ΟΙΚΙΑ  6 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

7 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ  7 ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ 

8 ΑΠΟΘΗΚΗ  8 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

9   ΠΑΡΚΙΝΓΚ     

10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΠΙΝ. III ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ 

11 ΓΡΑΦΕΙΟ  1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

12 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

   3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΠΙΝ. IV ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   5 ΟΜΟΛΟΓΑ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ  6 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 

3 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ  7 ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

4 ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟ  8 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

5 ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  9 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ξ.Ν. 

6 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ  10 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

7   ΒΑΡΚΑ     

8 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ  ΠΙΝ. V ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9 ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ  1 ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ Α.Ε. 

10 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  2 ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΠΕ 

   3 ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

ΠΙΝ. VI ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  4 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ  5 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  6 ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

3 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  7 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

4   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ     

5 ΑΤΟΜΙΚΗ  ΠΙΝ. VII ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ  1 ΑΓΟΡΑ 

7 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ  2 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

8 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  3 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

9 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  4 ∆ΩΡΕΑ 

   5 ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1983 ΚΤΗΣΕΙΣ 

ΠΙΝ. VIII ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  6 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1   ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ     

2   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞ Α∆ΙΑΙΡΕΤΟΥ     

3   ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ     

4   ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ     

5   ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ     

 

 


