
Αριθµός Πρωτοκόλλου :  
Αριθµός Μητρώου        :  
Ηµεροµηνία                   :  

 

∆ΗΛΩΣΗ 

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 

κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 

Όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 223 του ν.4281/2014 
(Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014) 

 
Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  
του άρθρου 3Α του νόµου 3213/2003 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 225  

του ν.4281/2014,(Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014) 
 

1. Στοιχεία του/της υπόχρεου 
 

Επώνυµο    Ρακκάς κύριο όνοµα   Γεώργιος όνοµα πατέρα  Μιχαήλ 
 

Α.Φ.Μ. 104242911 Αρµόδια ∆.Ο.Υ. ΣΤ¨Θεσσαλονίκης Α.∆.Τ. ΑΚ851269 

ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση    Αιρετός 
 

επάγγελµα   ΄Ανεργος διεύθυνση επαγγέλµατος  τηλ  
 

∆ιεύθυνση κατοικίας  Άνω Τζουµαγιάς 4, ΤΚ 54453  Θεσσαλονίκη  τηλ 2310944158 
 

Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά 2014 
 

 

2. Στοιχεία του ή της συζύγου 
 

Επώνυµο  κύριο όνοµα  όνοµα πατέρα  
 

Α.Φ.Μ.  Αρµόδια ∆.Ο.Υ.  Α.∆.Τ.  
 

 

ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση  
 

επάγγελµα  διεύθυνση επαγγέλµατος  τηλ  

 

3. Στοιχεία ανήλικων παιδιών 
 

 

3.1  Επώνυµο  κύριο όνοµα  έτος γεννήσεως  
 

3.2  Επώνυµο  κύριο όνοµα  έτος γεννήσεως  
 

3.3  Επώνυµο  κύριο όνοµα  έτος γεννήσεως  
 

3.4 Επώνυµο  κύριο όνοµα  έτος γεννήσεως  
 

3.5 Επώνυµο  κύριο όνοµα  έτος γεννήσεως  
 

3.6 Επώνυµο  κύριο όνοµα  έτος γεννήσεως  

 



 

Α. Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων. 

Α.1.1 Έσοδα από κάθε πηγή κατά το προηγούµενο έτος. 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ……. 
ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟ∆Α  

(ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ∆ΑΝΕΙΑ, ∆ΩΡΕΕΣ 

Κ.Λ.Π) ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 

1- 0 5084,12   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



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 

ΕΚΤΑΣΗ 

Ε∆ΑΦΟΥΣ 

ΣΕ M2 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΣΕ M2 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

% 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

Ή 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 

ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ €) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

1 

0 0 

ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΙΚΗΣ 

ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ ΚΛΗΡ 

1087 2 1317  1985 1 50 3   

9976-

06/06 

1985-

ΓΟΝΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΜΒ/Φ
ΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙ
Α∆ΟΥ 

ΤΣΟΡΜΠ
ΑΖΟΓΛΟ

Υ  

2 0            0 ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΙΚΗΣ 

ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ 

ΑΓΡΟΤ.611 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΛΟΥΣ ΑΞΙΟΥ 

        2 14812,50    2012            1       20,25       3   7783/12-1-

2012,ΓΟΝ
ΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΜΒ/Φ
ΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΑΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ
∆ΟΥ-

ΛΑΖΑΡΟ
ΠΟΥΛΟΥ 

3 1           0 ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΙΚΗΣ 

ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ 

ΑΓΡΟΤ.611 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΛΟΥΣ ΑΞΙΟΥ 

     2 14812,50  2012            1       20,25     1           7782/12-1-

2012,ΑΓΟ
ΡΑΠΩΛΗ
ΣΙΑ 

ΣΥΜΒ/Φ
ΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΑΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ
∆ΟΥ-

ΛΑΖΑΡΟ
ΠΟΥΛΟΥ 

                



                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 



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 

ΑΞΙΕΣ  ΚΤΗΣΗΣ  Ή  ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ  (ΣΕ  

€)  

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

- 1         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



Α.1.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, Ταµιευτήρια και άλλα Πιστωτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

ΧΩΡΑ  

(ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1 0 6070-010118-085 8,72 
ΑΠΛΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  1 

2 0 0026.0206.17.0101741556 10,77 ΑΠΛΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
Ε EUROBANK  1 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



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 

ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

Ή 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 

ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ €) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

1- 0 0 3 ΝΖΜ0314 644cc  100 2003 1   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



Α.1.6 Συµµετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. 
 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ή 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ €) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

- 1       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



Η ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 

1. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων του ελεγχόµενου έτους (Ε1) 

2. Αντίγραφο του τελευταίου Ε9  

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

Οι υπόχρεοι προσκοµίζουν στο αρµόδιο όργανο ελέγχου αντίγραφα όλων των οικείων παραστατικών εφ’ όσων 
τους ζητηθεί. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς 
τους (αρχική δήλωση). Τα µετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστηµα της θητείας, της 
άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για 
τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ της παραγράφου 1 του ν.3213/2003 για τρία (3) έτη, µετά την 
απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρείς (3) µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος. 

Η ∆ήλωση Περιουσιακής Κατάστασης περιέχει, λεπτοµερώς, τα υφιστάµενα κατά τις 31 ∆εκεµβρίου του 
προηγούµενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή. Ειδικώς, η αρχική δήλωση 
περιλαµβάνει τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Μετά την αρχική δήλωση, 
στην ετήσια δήλωσή τους οι υπόχρεοι δηλώνουν µόνον τις µεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους 
κατάσταση κατά το χρονικό διάστηµα που αφορά η δήλωση. 

 

 Αθήνα, …………………………….20….. 

Ο/Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ/Η 

 

 

 

(υπογραφή) 

O/Η ΣΥΖΥΓΟΣ 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

(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 Α1.1 καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά το προηγούµενο 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. (οικονοµικές ενισχύσεις, 
δάνεια (πλην αυτών που δαπανήθηκαν .για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται σε αντίστοιχους 
πίνακες). 

Β) Στον Πίνακα Α1.2 καταχωρούνται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα σε 

αυτά (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 το χρόνο που αφορά η δήλωση , 

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 II). 

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 και 13, δεδοµένου ότι 

οι θέσεις αυτές έχουν συµπληρωθεί κατά το έτος κτήσης. 



Γ) 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. 

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 το χρόνο 

που αφορά η δήλωση, 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 οποιοσδήποτε 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. 

∆) Στον Πίνακα Α1.4 καταχωρούνται οι κατεχόµενες καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα πιστωτικά 

ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.  

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 ο αριθµός του λογαριασµού. 

3. Στη θέση 3 σηµειώνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού. 

4. Στη θέση 4 σηµειώνεται το είδος του λογαριασµού (Προθεσµιακός, Ταµιευτηρίου κτλ.) 
5. Στη θέση 5 σηµειώνεται το νόµισµα της κατάθεσης. 
6. Στη θέση 6 σηµειώνεται το Πιστωτικό Ίδρυµα στο οποίο τηρείται η κατάθεση 

7. Στη θέση 7 σηµειώνεται η Χώρα για καταθέσεις σε Πιστωτικό Ίδρυµα Εξωτερικού. 

8. Στη θέση 8 σηµειώνεται η προέλευση των κεφαλαίων της κατάθεσης. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ II) 

Ε) Στον Πίνακα Α1.5 καταχωρούνται τα πλωτά και εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα οχήµατα κάθε 

χρήσης. 

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 
περίοδο που αφορά η δήλωση, 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. 



ΣΤ) Στον Πίνακα Α1.6 καταχωρούνται οι συµµετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. 

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 το χρόνο που 
αφορά η δήλωση, 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. (Bλ. 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    

 

 



∆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: ΡΑΚΚΑΣ 

Όνοµα:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. Σύζυγος 

Επώνυµο: 

Όνοµα: 

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 
Κωδικός 

Υπόχρεου 
Επαγγελµατική δραστηριότητα  ή συµµετοχή 

1 0 µισθωτός 

   

   

   

   

   

  



(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 

Υπόχρεου 
Συµµετοχή ή δραστηριότητα 

   

   

   

   

   

   

 

(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 

Υπόχρεου 

Περιστασιακή δραστηριότητα εάν η συνολική αµοιβή υπερβαίνει τα 5000 

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 

Υπόχρεου 
Οικονοµική Υποστήριξη (*) Που χορηγήθηκε από 

    

    

    

    

    

    

 

Α/Α 
Κωδικός 

Υπόχρεου 

Υποστήριξη σε 

προσωπικό 
(*) Που χορηγήθηκε από 

    

    

    

    

    

Α/Α 
Κωδικός 

Υπόχρεου 

Υποστήριξη σε υλικούς 

πόρους 
(*) Που χορηγήθηκε από 

    

    

    

    

    

    

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



(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 

Υπόχρεου 
Οικονοµικό Συµφέρον 

   

   

   

   

   

   

 Αθήνα, …………………………….20….. 

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ 

 

 

(υπογραφή) 

O/Η ΣΥΖΥΓΟΣ 

 

 

(υπογραφή) 

 

 


