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Νόµος 3213/2003 
ΦΕΚ Α 309/31.12.2003 

 
∆ήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης  
βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων,  

ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης  
και άλλων κατηγοριών προσώπων.  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ 
( Ο Νόµος 3213/2003 τίθεται Κωδικοποιηµένος , µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις των Νόµων : Ν.3242/2004, 
Ν.3327/2005, Ν.3613/2007 , Ν.3849/2010, Ν.3932/2011 ) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

  
Άρθρο 1 

Υπόχρεοι σε δήλωση 
 1. ∆ήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων 
τους υποβάλλουν: 
α. Ο Πρωθυπουργός. 
β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 
γ. Οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί. 
δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. 
ε. Όσοι διαχειρίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α'), τα 
οικονοµικά των πολιτικών κοµµάτων. 
στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραµµατείς υπουργείων και της Βουλής, ο γενικός γραµµατέας του 
Υπουργικού Συµβουλίου, οι γενικοί γραµµατείς περιφερειών, καθώς και οι υπάλληλοι ή 
σύµβουλοι ειδικών θέσεων και οι µετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι διορίζονται µε πράξη 
µονοµελούς ή συλλογικού κυβερνητικού οργάνου. 
ζ. Οι πρόεδροι των διευρυµένων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι νοµάρχες, οι βοηθοί 
νοµάρχες, οι πρόεδροι των νοµαρχιακών επιτροπών, καθώς, επίσης, οι πρόεδροι των 
διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των αµιγών ή µεικτών 
επιχειρήσεων των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 
η. Οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι και τα µέλη των δηµαρχιακών επιτροπών, καθώς και οι 
πρόεδροι των διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των 
αµιγών ή µεικτών δηµοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσµων δήµων, 
κοινοτήτων και δήµων και κοινοτήτων. 
θ. Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι και οι γενικοί διευθυντές νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων, δηµοσίων οργανισµών, καθώς και 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το 
∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. 
ι. Οι πρόεδροι και τα µέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών για τις προµήθειες των κρατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προµηθειών των ενόπλων δυνάµεων, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των νοµικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που 
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, των δηµόσιων επιχειρήσεων και των δηµόσιων 
οργανισµών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, 
καθώς επίσης οι Γενικοί ∆ιευθυντές και ∆ιευθυντές της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών και οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο ∆ηµόσιο και στα ανωτέρω νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους δηµόσιους 
οργανισµούς. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη των επιτροπών διενέργειας 
και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών παροχής υπηρεσιών, στους ανωτέρω φορείς και 
υπό τον ίδιο περιορισµό ποσού, καθώς και οι πρόεδροι και τα µέλη των επιτροπών διαγωνισµού 
και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α') και του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'), εφόσον ο προϋπολογισµός του 
έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. 
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«ια. Οι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, καθώς επίσης τα µέλη του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους.». ( 1) 
ιβ. Οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυµάτων. 
ιγ. Οι µέτοχοι και εταίροι κάθε µορφής εταιρειών, οι οποίες κατέχουν άδεια λειτουργίας 
τηλεοπτικών σταθµών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών 
υπηρεσιών, καθώς και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθµών. 
ιδ. Οι µέτοχοι και εταίροι κάθε µορφής εταιρειών, οι οποίες εκδίδουν ηµερήσια ή περιοδικά 
έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας. 
ιέ. Οι δηµοσιογράφοι µέλη των οικείων ενώσεων συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν 
δηµοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα 
ενηµέρωσης µε σύµβαση εργασίας ή έργου. 
 2. « Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους µέσα σε ενενήντα (90) 
ηµέρες από την ορκωµοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την απόκτηση της άδειας ή 
την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος τους.» ( 2) 
 3. Το Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή του άρθρου 21 
του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α') ή «στη Γ΄ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 
3691/2008» (3), κατάλογος των ελεγχόµενων προσώπων. Ο κατάλογος συντάσσεται από τον 
Πρόεδρο της Βουλής για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ε' της παρ. 
1 του παρόντος άρθρου, από τον αρµόδιο υπουργό, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις στ', θ', ι', ία', από τους γενικούς γραµµατείς περιφερειών για τα πρόσωπα των 
περιπτώσεων ζ' και η', από το ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύµατος 
για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση ιβ' και από τον πρόεδρο της οικείας ένωσης 
για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιγ', ιδ' και ιέ'. 
 4. Αµφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου στις περιπτώσεις στ' έως και ιέ' της παρ. 
1 επιλύονται µε πράξη «της Γ΄ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008» (4), η 
οποία εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου 
ή των οργάνων, που είναι αρµόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούµενη παράγραφο, 
του παρόντος άρθρου, κατάσταση υπόχρεων. 
   

Άρθρο 2 
Περιεχόµενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 

 1.α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτοµερώς, τα υφιστάµενα κατά το χρόνο 
υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. 
Ως περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται, ιδίως: 
i. Τα έσοδα, από κάθε πηγή, κατά τα τρία τελευταία οικονοµικά έτη πριν από την αρχική 
υποβολή της δήλωσης και κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος για τις µετέπειτα 
υποβαλλόµενες δηλώσεις. 
ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, µε ακριβή προσδιορισµό τους. 
iii. Οι µετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα οµόλογα και οµολογίες κάθε είδους, τα 
µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κάθε 
είδους. 
iv. Οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα. 
ν. Τα πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήµατα. 
vi. Η συµµετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση. 
β.i. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφιστάµενου, στη 
δήλωση περιλαµβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική 
παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης µνηµονεύεται 
το εισπραχθέν τίµηµα. 

                                                 
1  Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.1 του 
Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
2 Σχόλια: Η παρ.2 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 13 παρ.4 του Ν.3242/2004. Στη συνέχεια η 
ίδια παρ. 4α ορίζει ότι : Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, εφόσον η 
σχετική υποχρέωση ανέκυψε µετά τη διενέργεια των εκλογών της 7ης Μαρτίου 2004. 
3  Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, η φράση «στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου» 
αντικαθίσταται από τη φράση «στη Γ΄ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008» µε το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3932/2011 
(ΦΕΚ Α-49) 
4  Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, η φράση «της πενταµελούς Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου» 
αντικαθίσταται από τη φράση «της Γ΄ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008» µε το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3932/2011 
(ΦΕΚ Α-49) 
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ii. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση και αντίγραφα των οικείων 
παραστατικών. 
γ. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, αν σε αυτή 
αναγράφονται µόνον τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, από τη σύζυγο του, αν αναγράφονται 
µόνο δικά της στοιχεία, και από αµφότερους τους συζύγους, αν αναγράφονται περιουσιακά 
στοιχεία και των δύο ή των ανήλικων τέκνων τους. 
«Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του υποχρέου συνοδεύεται από αντίγραφο της 
φορολογικής του δήλωσης για το προηγούµενο οικονοµικό έτος και αντίγραφο του τελευταίου 
Εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρµόδια ∆ΟΥ.» ( 5) 
δ. «Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν «στον Πρόεδρο της Αρχής του άρθρου 7 
του ν. 3691/2008». (6), αντίγραφο κάθε συµβολαιογραφικού εγγράφου, που συντάσσεται από 
αυτούς, µε το οποίο µεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή 
τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωµα. Το αυτό ισχύει και 
για την αποδοχή κληρονοµιάς.» ( 7) 
2.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α' έως και ε' της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου συντάσσονται σε ειδικό έντυπο, το οποίο 
υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδοµένων, που εγκαθίσταται 
για το σκοπό αυτόν. Το περιεχόµενο τούτου, αναφορικά µε τον τρόπο αναλυτικής παράθεσης 
των περιουσιακών στοιχείων, καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής. 
β. «Το αντίστοιχο περιεχόµενο του ειδικού εντύπου των δηλώσεων, για τα λοιπά υπόχρεα 
πρόσωπα, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Το έντυπο υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση 
δεδοµένων, που εγκαθίσταται για το σκοπό αυτόν.». ( 8) 
3. Η δηµοσίευση στον τύπο των παραπάνω δηλώσεων επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι 
δηµοσιεύεται ολόκληρο το κείµενο τους. ∆εν είναι επίσης επιτρεπτή η επιλεκτική 
δηµοσιοποίηση ονοµαστικών στοιχείων. 
  

Άρθρο 3 
Όργανα και διαδικασία ελέγχου 

 1.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α' έως και ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου υποβάλλονται στην Επιτροπή του 
άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ146 Α'). 
β.i. Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης, περιλαµβάνει, 
σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση, εάν 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. 
ii. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στο αντικείµενο, στη διαδικασία ελέγχου, 
καθώς επίσης στην οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής για την εξέλεγξη των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω προσώπων. 
γ.i. Η Επιτροπή συγκαλείται ειδικά για τον έλεγχο των δηλώσεων µε απόφαση του προέδρου 
της, µετά την περάτωση του ελέγχου των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων, κατά την 
πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002. 
ii.Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια 
λογιστικής ή οικονοµικής πραγµατογνωµοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς 
ελεγκτές και ειδικούς επιστήµονες, οι οποίοι εξετάζουν λεπτοµερώς τα στοιχεία των δηλώσεων 
και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της. Στον έλεγχο που διεξάγεται για τον ανωτέρω 

                                                 
5 Σχόλια: Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄),που 
προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3327/2005 (ΦΕΚ 70 Α΄) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
6  Στην παρ. 1 περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, η φράση «στον αρµόδιο για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης 
των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου» αντικαθίσταται από τη φράση «στον Πρόεδρο της 
Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008» µε το άρθρο 8 παρ.3 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49) 
7 Σχόλια: Η δ΄ περίπτωση προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3327/2005. 
8 Σχόλια: Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
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σκοπό δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηµατιστηριακό και φορολογικό 
απόρρητο. (9) 
2. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
στ΄ έως και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου υποβάλλονται στη Γ΄ Μονάδα 
της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008.» (10) 
 3. Κατά την έρευνα που διεξάγεται «από την Επιτροπή της παραγράφου 1, τόσο η ίδια» (11) 
όσο και οι ορκωτοί ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη και πρόσφορη για την επίτευξη 
του σκοπού του ελέγχου νόµιµη ενέργεια.  
«Μπορούν ιδίως: α) να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από οποιαδήποτε αρχή και από 
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχουν αντιστοίχως, την υποχρέωση να δώσουν τις 
ζητούµενες πληροφορίες και τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους και β) να 
διατάσσουν την προσκόµιση εγγράφων και την κλήση µαρτύρων, τους οποίους εξετάζουν 
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Κατά την έρευνα αυτή δεν 
εφαρµόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηµατιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.» (12) 
 4. «Μετά το πέρας του ελέγχου από την Επιτροπή της παραγράφου 1, αν δεν διαπιστωθεί 
παράβαση και η δήλωση κριθεί ειλικρινής, συντάσσεται στο σώµα της πράξη του 
διενεργήσαντος τον έλεγχο και τίθεται στο αρχείο. Εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις του 
νόµου και συντρέχει περίπτωση καταλογισµού κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόµου, 
συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο 
αρµόδιο για την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο. 
Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεµάτων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα 
φορολογικής ή άλλης αρχής, η έκθεση αποστέλλεται στην αρχή αυτή.» (13) 
5. « Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η Επιτροπή της παραγράφου 1, δια του προέδρου της, 
µπορεί να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκοµίσουν 
συµπληρωµατικά παραστατικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, η οποία 
µπορεί να παραταθεί, µε απόφαση του προέδρου της, για ισόχρονο διάστηµα.» (14) 
6. «Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µπορεί να ζητά από 
την Επιτροπή της παραγράφου 2 να διενεργεί έλεγχο σε συγκεκριµένα πρόσωπα τα οποία 
υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 1, όταν υπάρχει σε βάρος τους 
επώνυµη καταγγελία, η οποία υποβάλλεται απευθείας στον Υπουργό από οποιοδήποτε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο ή από Ανεξάρτητες Αρχές ή από ελεγκτικά σώµατα της δηµόσιας διοίκησης ή 
όταν µε οποιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποιούνται στοιχεία σε βάρος τους. Όταν η διεξαγωγή του 
ελέγχου στηρίζεται σε προηγούµενη καταγγελία, τηρείται η ανωνυµία του καταγγέλλοντος.»( 15) 
 

Άρθρο 4 
Παράνοµος πλουτισµός ( 16) 

1. Υπόχρεος σε δήλωση, ο οποίος επωφελούµενος από την ιδιότητά του αποκτά ή προσπορίζει 
σε τρίτον αθέµιτο περιουσιακό όφελος, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και 
µε χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000) ευρώ. 

                                                 
9  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003,το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ υποπερίπτωση ii 
διαγράφεται µε το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49) 
10  Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως άνω µε το άρθρο 9 παρ.2 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-
49). Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται η Επιτροπή καταπολέµησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και η πενταµελής Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 
3213/2003, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 9 του παρόντος νόµου σύµφωνα µε το άρθρο 13 
παρ. 1 του Ν.3932/2011. 
11  Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, η φράση «από τις Επιτροπές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
αυτού, τόσο οι ίδιες» αντικαθίσταται από τη φράση «από την Επιτροπή της παραγράφου 1, τόσο η ίδια» µε το άρθρο 9 
παρ.3  του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49) 
12 Σχόλια: Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3  αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.6 του Ν.3327/2005. 
13  Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως άνω µε το άρθρο 9 παρ.4 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-
49) 
14  Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως άνω µε το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-
49) 
15 Σχόλια: Η παρ.6 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ.4 του 
Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
16 Σχόλια: Το  άρθρο 4 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 2 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
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2. Ο υπαίτιος των παραπάνω πράξεων τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και µε 
χρηµατική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες 
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ: 
(α) αν το αποκτηθέν ή προσπορισθέν αθέµιτο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει συνολικά το 
ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, ή 
(β) αν ενεργεί κατ’ επάγγελµα ή είναι υπότροπος. 
3. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 τιµωρούνται και οι τρίτοι που πορίζονται το αθέµιτο 
όφελος που προκύπτει από τα αδικήµατα των παραγράφων 1 και 2 εν γνώσει της τέλεσης 
αυτών από τον υπόχρεο σε δήλωση. 
4. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται, εφόσον η πράξη του υπόχρεου σε δήλωση ή του 
τρίτου δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.» 
  
  

Άρθρο 5 
Προσφορά για άσκηση επιρροής ( 17) 

1. Όποιος αξιώνει, λαµβάνει ή δέχεται υπόσχεση οικονοµικού ανταλλάγµατος για τον ίδιο ή 
τρίτο, προκειµένου ο ίδιος ή ο τρίτος να ασκήσει επιρροή σε πρόσωπο υπόχρεο σε δήλωση 
ώστε να λάβει απόφαση που ανάγεται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως 
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και αυτός που 
υπόσχεται ή προσφέρει οικονοµικό αντάλλαγµα σε άλλον, προκειµένου αυτός που το λαµβάνει 
ή τρίτος να ασκήσει επιρροή σε πρόσωπο υπόχρεο σε δήλωση ώστε να λάβει απόφαση που 
ανάγεται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι αδιάφορο αν η επιρροή ασκήθηκε ή όχι ή αν η επιρροή που ασκήθηκε οδηγεί 
ή όχι στο σκοπούµενο αποτέλεσµα. 
2. Εάν η αξία των ανταλλαγµάτων υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων 
(73.000) ευρώ ή αν ο υπαίτιος ενεργεί κατ’ επάγγελµα ή είναι υπότροπος, επιβάλλεται 
κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ µέχρι 
ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.»  
  

Άρθρο 6 
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης ( 18) 

1. Υπόχρεος σε δήλωση που παραλείπει να υποβάλλει δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή 
δήλωση τιµωρείται 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 των παραπάνω πράξεων 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 της αποκρυπτόµενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για 
τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων 
(300.000) χιλιάδων ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται µε τη µη υποβολή 
δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης. 
3. Αν οι πράξεις της παραγράφου 1 τελέστηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται χρηµατική ποινή από 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ» . «Όµως το δικαστικό 
συµβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, µπορεί να κρίνει τις 
πράξεις αυτές ατιµώρητες» (19) 
   

Άρθρο 7 
Παρακώλυση ελέγχου - Μη σύννοµη δηµοσίευση δήλωσης ( 20) 

1. Τρίτος, ο οποίος αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και όποιος 
παρεµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο «της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου 
προσώπου» (21) τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 

                                                 
17 Σχόλια: Το  άρθρο 5 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 3 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
18 Σχόλια: Το  άρθρο 6 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 4 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
19  Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως άνω µε το άρθρο 10 του Ν.3932/2011 
(ΦΕΚ Α-49) 
20 Σχόλια: Το  άρθρο 7 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 5 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
21  Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3213/2003, η φράση «που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου» αντικαθίσταται µε τη φράση «της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου προσώπου» ως άνω µε το άρθρο 11 
παρ.1 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49) 
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2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος δηµοσιεύει τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης 
υπόχρεου ή υπόχρεων προσώπων µε τρόπο που αντιβαίνει στις διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 2.» 
«3. Με την ίδια ποινή τιµωρείται, επίσης, όποιος, παρ’ ότι είναι υπεύθυνος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1, για τη σύνταξη και διαβίβαση καταλόγου των 
υπόχρεων προσώπων των περιπτώσεων ζ΄, η΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 του 
ίδιου άρθρου, παραλείπει τη σύνταξη και διαβίβαση του καταλόγου αυτού.» (22) 
 

Άρθρο 8 
Συµµετοχή σε εξωχώρια εταιρεία ( 23) 

1. Στα µέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς, στους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων 
που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους βουλευτές και 
ευρωβουλευτές, στον γενικό γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου, στους γενικούς και 
ειδικούς γραµµατείς Υπουργείων, στους γενικούς γραµµατείς περιφερειών, στους προέδρους 
των διευρυµένων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, στους νοµάρχες και τους δηµάρχους, στους 
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους προέδρους, διοικητές, υποδιοικητές και 
γενικούς διευθυντές πιστωτικών ιδρυµάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα 
πρόσωπα των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαγορεύεται να 
συµµετέχουν είτε οι ίδιοι είτε µε παρένθετα πρόσωπα στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εξωχώριων 
εταιρειών. 
2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε εξωχώρια εταιρεία 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.» 
 

Άρθρο 9 
Γενικές ποινικές διατάξεις ( 24) 

1. Όπου στις διατάξεις των προηγούµενων άρθρων προβλέπεται αθροιστικά ποινή στερητική 
της ελευθερίας και χρηµατική, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 83 περ. ε΄ του Ποινικού Κώδικα. 
2. Στον υπαίτιο των αδικηµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 παράγραφοι 1 και 2 και 
8 παράγραφος 2 επιβάλλεται και αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων από ένα (1) έως 
πέντε (5) έτη, αν η ποινή είναι φυλάκιση, και από δύο (2) έως δέκα (10) έτη, αν η 
ποινή είναι κάθειρξη. Η έκπτωση του υπαιτίου από το αιρετό δηµόσιο, δηµοτικό ή κοινοτικό 
αξίωµα ή τη δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική θέση που κατέχει, ως συνέπεια της αποστέρησης 
των πολιτικών του δικαιωµάτων, επέρχεται αυτοδικαίως µόλις η καταδικαστική απόφαση 
καταστεί αµετάκλητη και δεν µπορεί να αποκλειστεί µε εφαρµογή του άρθρου 64 του Ποινικού 
Κώδικα. 
3.α. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν κάποιου από τα αδικήµατα των άρθρων 4 
και 5 ή που αποκτήθηκαν αµέσως ή εµµέσως από προϊόν τέτοιων αδικηµάτων δηµεύονται µε 
την καταδικαστική απόφαση. 
Αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία έχουν αναµιχθεί µε περιουσία που αποκτήθηκε από 
νόµιµες πηγές, η περιουσία αυτή υπόκειται σε δήµευση µέχρι την καθορισµένη αξία των 
αναµειχθέντων περιουσιακών στοιχείων. 
Το εισόδηµα ή άλλα οφέλη που προέρχονται από την αξιοποίηση του προϊόντος κάποιου από τα 
αδικήµατα των άρθρων 4 και 5 ή από περιουσία που αποκτήθηκε µε τα προϊόντα αυτά ή από 
περιουσία µε την οποία έχουν αυτά αναµιχθεί, υπόκεινται επίσης σε δήµευση στον ίδιο βαθµό, 
όπως τα προϊόντα του αδικήµατος. 
β. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν στην περίπτωση κάποιου από τα αδικήµατα 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 δηµεύονται µε την καταδικαστική απόφαση, εκτός αν ο 
υπαίτιος αποδεικνύει τη νόµιµη προέλευσή τους. 
γ. Το µερίδιο συµµετοχής που ανήκει άµεσα ή έµµεσα στον υπαίτιο του αδικήµατος της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8 και τα προϊόντα, το εισόδηµα ή τα άλλα οφέλη που αποκτήθηκαν 
από το µερίδιο αυτό ή τη συµµετοχή στη διοίκηση της εξωχώριας εταιρείας δηµεύονται 
υποχρεωτικά µε την καταδικαστική απόφαση. 
δ. Αν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήµευση, σύµφωνα µε τις παραπάνω 
διατάξεις, δεν υπάρχουν πλέον, δεν έχουν βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν ή 

                                                 
22  Στο άρθρο 7 του ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 3 ως άνω µε το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-
49) 
23 Σχόλια: Το  άρθρο 8 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 6 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
24 Σχόλια: Το  άρθρο 9 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 7 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
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ανήκουν σε τρίτο σε βάρος του οποίου δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί δήµευση, δηµεύονται 
περιουσιακά στοιχεία του υπαιτίου ίσης αξίας µε αυτά κατά το χρόνο της καταδικαστικής 
απόφασης, όπως προσδιορίζονται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει και 
χρηµατική ποινή µέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κρίνει ότι δεν 
υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήµευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας 
των υποκειµένων σε δήµευση. 
4. Η διάταξη του άρθρου 263Β του Ποινικού Κώδικα εφαρµόζεται και στα εγκλήµατα των 
άρθρων 4, 5 και 8 παρ. 2 του παρόντος νόµου.» 
 

Άρθρο 10 
Ποινική διαδικασία ( 25) 

1. Για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 8, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων των άρθρων 62, 85 και 86 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγµατος, του Κανονισµού 
της Βουλής και του νόµου για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, η ποινική δίωξη ασκείται 
από τον αρµόδιο εισαγγελέα εφετών και ενεργείται απευθείας ανάκριση στο Εφετείο, ύστερα 
από παραγγελία του εισαγγελέα και ορισµό του εφέτη ανακριτή από την Ολοµέλεια του οικείου 
Εφετείου. 
Προς το σκοπό αυτόν, στην αρχή κάθε δικαστικού έτους, η Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών 
ορίζει δύο εφέτες ανακριτές, µε τους αναπληρωτές τους, και η Ολοµέλεια των υπολοίπων 
Εφετείων της χώρας έναν εφέτη ανακριτή, µε τον αναπληρωτή του. Για την κατηγορία, εφόσον 
αυτή έχει χαρακτήρα κακουργήµατος, αποφαίνεται το συµβούλιο εφετών σε πρώτο και 
τελευταίο βαθµό. 
2. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πράξεων αυτών είναι το τριµελές εφετείο σε 
πρώτο βαθµό και το πενταµελές εφετείο σε δεύτερο βαθµό. 
3. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.» 
 

Άρθρο 11 
∆έσµευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων ( 26) 

1. Όταν η τακτική ανάκριση αφορά κάποιο από τα αδικήµατα των άρθρων 4, 5, 6 παράγραφοι 
1 και 2 και του άρθρου 8, µπορεί ο ανακριτής, µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, να 
απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων 
που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, καθώς και το άνοιγµα των 
θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουµένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους 
µεάλλο πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι οι λογαριασµοί, οι τίτλοι, τα  
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν περιουσιακά στοιχεία που µπορούν να 
υπαχθούν σε δήµευση σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9. Σε 
περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης, η απαγόρευση της κίνησης των 
λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή του ανοίγµατος των θυρίδων µπορεί 
να διαταχθεί από το δικαστικό συµβούλιο. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευµα του 
συµβουλίου επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς προηγούµενη κλήση του 
ατηγορούµενου ή του τρίτου, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριµένο λογαριασµό, 
τίτλο, χρηµατοπιστωτικό προϊόν ή θυρίδα και επιδίδεται στον κατηγορούµενο και στο νόµιµο 
εκπρόσωπο του πιστωτικού ιδρύµατος ή του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού ή στον διευθυντή 
του υποκαταστήµατος του τόπου όπου εδρεύει ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Σε περίπτωση 
κοινών λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας, επιδίδεται και 
στον τρίτο. 
2. Η απαγόρευση της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από τη χρονική στιγµή της επίδοσης 
στο πιστωτικό ίδρυµα ή στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό της διάταξης του ανακριτή ή του 
βουλεύµατος. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγµα της θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του 
∆ηµοσίου εκταµίευση χρηµάτων από το λογαριασµό ή εκποίηση τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών 
προϊόντων. ∆ιευθυντικό στέλεχος ή υπάλληλος 
του πιστωτικού ιδρύµατος ή του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, που παραβαίνει µε πρόθεση 
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και µε 
χρηµατική ποινή. 
3. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, ο ανακριτής ή το δικαστικό συµβούλιο 
µπορεί να διατάξει την απαγόρευση εκποίησης ορισµένου ακινήτου του κατηγορουµένου. Η 
διάταξη του ανακριτή ή το βούλευµα επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς 
                                                 
25 Σχόλια: Το  άρθρο 10 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 8 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
26 Σχόλια: Το  άρθρο 11 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 9 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
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προηγούµενη κλήση του κατηγορουµένου και επιδίδεται στον κατηγορούµενο και στον 
προϊστάµενο του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου, ο οποίος 
υποχρεούται να προβεί την ίδια ηµέρα σε σχετική σηµείωση στα οικεία βιβλία και να 
αρχειοθετήσει το έγγραφο που του κοινοποιήθηκε. Κάθε δικαιοπραξία, υποθήκη, κατάσχεση ή 
άλλη πράξη που εγγράφεται στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου 
µετά την εγγραφή της πιο πάνω σηµείωσης είναι άκυρη έναντι του ∆ηµοσίου. 
Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
4. Ο κατηγορούµενος, σε βάρος του οποίου διενεργείται προκαταρκτική εξέταση και ο τρίτος 
δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή ή την ανάκληση του 
βουλεύµατος, µε αίτηση που απευθύνεται προς το δικαστικό συµβούλιο και κατατίθεται στον 
ανακριτή ή στον εισαγγελέα, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την επίδοση σε αυτόν τις διάταξης 
ή του βουλεύµατος. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διάταξης ή του 
βουλεύµατος. Η διάταξη ή το βούλευµα µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, αν προκύψουν νέα 
στοιχεία.» 
 

Άρθρο 12 
Καταλογισµός ( 27) 

Εις βάρος του ελεγχοµένου καταλογίζεται χρηµατικό ποσό ίσης αξίας µε το περιουσιακό 
όφελος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή ανήλικο τέκνο του, εφόσον η προέλευση 
του περιουσιακού οφέλους δεν δικαιολογείται. Ο καταλογισµός γίνεται υπέρ του ∆ηµοσίου από 
το αρµόδιο τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.» 
 

 Άρθρο 13  
Περιορισµοί διενέργειας χρηµατιστηριακών συναλλαγών ( 28) 

1. Οι περιορισµοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) 
επεκτείνονται στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραµµατέα του Υπουργικού 
Συµβουλίου, στους γενικούς γραµµατείς περιφερειών, στους προέδρους των διευρυµένων 
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, στους νοµάρχες και στους δηµάρχους, καθώς επίσης στα 
πρόσωπα των περιπτώσεων θ΄, ι΄ και ια΄ της παραγράφου 1 του παρόντος νόµου. Στους 
ίδιους περιορισµούς υπόκεινται οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και οι γενικοί 
διευθυντές πιστωτικών ιδρυµάτων που ελέγχονται από το κράτος, όταν ενεργούν ατοµικά, 
καθώς και για λογαριασµό των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους. 
2. «Ως Επιτροπή κατά την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2843/2000 θεωρείται η αντίστοιχη της 
παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου ή η Γ΄ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 
3691/2008.»  (29) 
 
 

Άρθρο 14 
Ειδικές ρυθµίσεις για το σώµα επιθεωρητών - ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης και άλλες 

κατηγορίες ελεγχόµενων προσώπων ( 30) 
 1. Στο Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εξακολουθεί να ανήκει ο έλεγχος 
της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και των επιχειρήσεων τους, των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δηµόσιων 
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως 
µέτοχος, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α'), 
µε εξαίρεση όσους υπαλλήλους περιλαµβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος 
νόµου. 
 2.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου 
∆ηµόσιας Τάξης, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, των συζύγων και των 
τέκνων τους, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
από την οποία και ελέγχονται. 

                                                 
27 Σχόλια: Το  άρθρο 12 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 10 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
28 Σχόλια: Το  άρθρο 13 του ν. 3213/2003 προστέθηκε ως άνω, µε το άρθρο 11 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
29  Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως άνω µε το άρθρο 12 του Ν.3932/2011 (ΦΕΚ Α-49) 
30 Σχόλια: Τα άρθρα 8 έως 12 του ν. 3213/2003 αναριθµούνται σε 14 έως 18, τα άρθρα 4 έως 7 καταργούνται και στον 
ίδιο νόµο προστίθενται µε τα άρθρα 2 έως 11 του ν.3849/2010 νέα άρθρα 4 έως 13, µε το άρθρο 1 παρ.5 του 
Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
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β. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας Τάξης, 
καθορίζονται οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η διαδικασία, ο 
τύπος και ο τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια. 
γ. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω. 
 3.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος, των 
συζύγων και των τέκνων τους υποβάλλονται στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, από το οποίο και ελέγχονται. 
β. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας και των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
υποβάλλονται και ελέγχονται από το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
γ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εµπορικής Ναυτιλίας, 
καθορίζονται οι υπόχρεοι από το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος για την υποβολή δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων και του ελέγχου 
τους, καθώς επίσης κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
δ. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω. 
 4. «Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από το Σώµα 
Επιθεωρητών  Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, είναι δυνατή η άρση του τραπεζικού, 
χρηµατιστηριακού και φορολογικού απορρήτου εµπλεκόµενων προσώπων µε απόφαση του 
Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος.» (31) 
 5. «Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη µπορεί να ζητά από τις αρµόδιες κατά περίπτωση 
Υπηρεσίες να διενεργούν έλεγχο συγκεκριµένων υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης αστυνοµικών 
και λιµενικών, όταν υπάρχει επώνυµη καταγγελία σε βάρος τους η οποία υποβάλλεται 
απευθείας στον Υπουργό από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή από Ανεξάρτητες Αρχές 
ή από ελεγκτικά σώµατα της δηµόσιας διοίκησης ή όταν µε οποιονδήποτε τρόπο 
δηµοσιοποιούνται στοιχεία σε βάρος τους. Όταν η διεξαγωγή του ελέγχου στηρίζεται 
σε προηγούµενη καταγγελία, τηρείται η ανωνυµία του καταγγέλλοντος.» ( 32) 
 

Άρθρο 15 
Μεταβατικές διατάξεις ( 33) 

 1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, ο κατάλογος της παρ. 3 του άρθρου 1 
διαβιβάζεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του. 
  2. Όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά η 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης, υποβάλλουν τη σχετική δήλωση τους µέσα σε ενενήντα (90) 
ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
 3. α. Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των περιπτώσεων α' 
έως και ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, ανάγεται, υποχρεωτικώς, ως το έτος 1990. 
β. Για τις λοιπές κατηγορίες των υπόχρεων σε δήλωση, ο έλεγχος τους είναι δυνατόν να 
αναχθεί, κατά την κρίση της πενταµελούς Επιτροπής, ως το έτος 1990. 
 4. Η πώληση µετοχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών εισηγµένων ή µη στο χρηµατιστήριο 
δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος νόµου, εφόσον η 
απόκτηση τους έγινε πριν από την έναρξη ισχύος του. 
«5. Ως την έκδοση και δηµοσίευση των προβλεπόµενων στο νόµο αυτόν, για την εφαρµογή 
του, υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 25 έως και 
29 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α'). Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 
1 ισχύει και για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.» (34) 
  

                                                 
31 Σχόλια: Η παρ.4  αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.7 του Ν.3613/2007 
32 Σχόλια: Στο άρθρο 14 (πρώην άρθρο 8) του ν. 3213/2003, όπως αναριθµήθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο, 
προστίθεται παράγραφος 5, µε το άρθρο 1 παρ.6 του Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
33 Σχόλια: Τα άρθρα 8 έως 12 του ν. 3213/2003 αναριθµούνται σε 14 έως 18, τα άρθρα 4 έως 7 καταργούνται και στον 
ίδιο νόµο προστίθενται µε τα άρθρα 2 έως 11 του ν.3849/2010 νέα άρθρα 4 έως 13, µε το άρθρο 1 παρ.5 του 
Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
34 Σχόλια: Η παρ.5  προστέθηκε  ως άνω µε το άρθρο 13 παρ.4 του Ν.3242/2004 
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Άρθρο 16 ( 35) 
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α') 
αντικαθίσταται ως εξής: 
"Η επιτροπή αποτελείται από έναν βουλευτή εκπρόσωπο κάθε κόµµατος ή συνασπισµού 
κοµµάτων που εκπροσωπείται στη Βουλή, καθώς και από ένα µέλος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, ένατου Αρείου Πάγου και ένατου Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται µε 
κλήρωση µε τους αναπληρωµατικούς τους από τις ολοµέλειες των αντίστοιχων δικαστηρίων." 
  
  

Άρθρο 17 ( 36) 
Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3115/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 
"3. Τα µέλη της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.) τελούν, κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος ή 
επαγγέλµατος και δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν άλλα καθήκοντα, αµειβόµενα ή µη στον 
δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα. Στα µέλη της Α.∆.Α.Ε., εκτός του Προέδρου που είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης, επιτρέπεται η άσκηση διδακτικών καθηκόντων µέλους 
διδακτικού προσωπικού πανεπιστηµίων υπό καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης." 
  
 
 

Άρθρο 18 
Τελικές διατάξεις ( 37) 

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται τα άρθρα 24 έως και 29 του Ν. 
2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α'), 7 του Ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α") και 54 του Ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 
162 Α'). 
 2. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους. 
 

                                                 
35 Σχόλια: Τα άρθρα 8 έως 12 του ν. 3213/2003 αναριθµούνται σε 14 έως 18, τα άρθρα 4 έως 7 καταργούνται και στον 
ίδιο νόµο προστίθενται µε τα άρθρα 2 έως 11 του ν.3849/2010 νέα άρθρα 4 έως 13, µε το άρθρο 1 παρ.5 του 
Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
36 Σχόλια: Τα άρθρα 8 έως 12 του ν. 3213/2003 αναριθµούνται σε 14 έως 18, τα άρθρα 4 έως 7 καταργούνται και στον 
ίδιο νόµο προστίθενται µε τα άρθρα 2 έως 11 του ν.3849/2010 νέα άρθρα 4 έως 13, µε το άρθρο 1 παρ.5 του 
Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
37 Σχόλια: Τα άρθρα 8 έως 12 του ν. 3213/2003 αναριθµούνται σε 14 έως 18, τα άρθρα 4 έως 7 καταργούνται και στον 
ίδιο νόµο προστίθενται µε τα άρθρα 2 έως 11 του ν.3849/2010 νέα άρθρα 4 έως 13, µε το άρθρο 1 παρ.5 του 
Ν.3849/2010 (ΦΕΚ Α-80). 
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