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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Φώτιος Στεφανής, 

Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527, Αθήνα, τηλ. 210 7709 660,  
e-mail: grammateia@justice.gov.gr 

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3  
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ 
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

 

1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού. 

2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 

3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 

4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 
Υγείας. 

5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

«Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών 
συμφερόντων»  

mailto:grammateia@justice.gov.gr


 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση   

 

 
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιλύει τα εξής προβλήματα: 
(α) συστηματοποιεί νομοθετικά το υφιστάμενο κατακερματισμένο, αποσπασματικό 
και εν τέλει δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή των Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων 
(Δ.Ο.Σ.). Οι σημερινές σαράντα εννέα (49) περιπτώσεις υπόχρεων εντάσσονται σε 
δεκατρείς (13) εύληπτες κατηγορίες υπόχρεων, διευκολύνοντας τη σχετική 
αναζήτηση και οριοθετώντας σαφέστερα την οικεία υποχρέωση, 
(β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των 
απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (όπως βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το 
υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), δεδομένου ότι όλα τα αναγκαία 
στοιχεία της δήλωσης αποτυπώνονται αυτόματα στη δήλωση, μέσω των οικείων 
ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να 
συναινέσει στην υποβολή της, 
(γ) συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των κατ’ έτος ελεγχόμενων δηλώσεων, 
μέσω της εισαγωγής ετήσιου ελεγκτικού στόχου από την Επιτροπή Ελέγχου, με τη 
μορφή ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων δηλώσεων και κριτηρίων ανάλυσης 
κινδύνου (και άλλων στοιχείων) για την επιλογή των δηλώσεων που θα ελεγχθούν 
στο πλαίσιο επίτευξης του ως άνω στόχου, 
(δ) αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου, μέσω της αποκλειστικής 
αρμοδιότητας ενός μόνο οργάνου και συγκεκριμένα της Επιτροπής Ελέγχου του 
άρθρου 25 της προτεινόμενης ρύθμισης, και μέσω των οδηγιών και κατευθύνσεων 
που η Επιτροπή αρμοδίως διατυπώνει, είτε ο έλεγχος διενεργείται από αυτή είτε 
από τα ειδικά ελεγκτικά όργανα του άρθρου 27 της προτεινόμενης ρύθμισης. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., με παράλληλη 
διευκόλυνση των υπόχρεων για την εν λόγω υποβολή. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 
ένα σύγχρονο και εύληπτο νομοθέτημα, το οποίο: 
α) εκσυγχρονίζει και προσαρμόζει τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων στα 
τεχνολογικά δεδομένα της εποχής, με προφανές όφελος τόσο για τους ελεγκτές όσο 
και για τους ελεγχόμενους,  
β) συμβάλλει στην εξάλειψη των φαινομένων διαφορετικής αντιμετώπισης 
υπόχρεων επί παρόμοιων υποθέσεων, μέσω της οριοθέτησης και της εποπτείας του 
ελεγκτικού πλαισίου από ένα μόνο όργανο, και 
γ) αυξάνει τον αριθμό των ελεγκτικών αποτελεσμάτων μέσω της θέσπισης 
υποχρέωσης ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων δηλώσεων στο πλαίσιο του ετήσιου 
ελεγκτικού στόχου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της 
διαφάνειας. Κατά συνέπεια, πρόκειται πλέον για μια διαδικασία μη χρονοβόρα, 



χωρίς περαιτέρω διαδικαστικές επιβαρύνσεις για τους υπόχρεους και με σαφή 
κατεύθυνση, εποπτεία και ενισχυμένη αποτελεσματικότητα για το ελεγκτικό 
όργανο. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Αφορά όλους όσοι είναι υπόχρεοι προς υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., καθώς και τις 
υπηρεσίες και τα όργανα που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο των δηλώσεων 
αυτών. 

 
 
 
 

 
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 ν. 3213/2003 (Α΄ 309) 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης ή 
άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει 
εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα 
ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις. 

 ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με 
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης 
νομοθεσίας. 

 iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και υλικών 
πόρων; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη 
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με 
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών 
πόρων. 

  
Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 



 

  i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 

  

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

Λαμβάνονται υπόψη η Έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου 2022 (βλ. 
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-
report-communication-and-country-chapters_en) και οι 
προτάσεις της Ομάδας Κρατών Κατά της Διαφθοράς 
(GRECO GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION – 
GRECO, βλ. Έκθεση πέμπτου κύκλου αξιολόγησης 
διαθέσιμη σε: https://rm.coe.int/-greco-89-29-3-2021-
/1680a5ad1d), προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικός και συστηματικός έλεγχος των 
περιουσιακών στοιχείων που υποβάλλονται από κάθε 
είδους δημόσιους λειτουργούς. Με τον τρόπο αυτό 
ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για ζητήματα 
αντιμετώπισης της διαφθοράς και ενδυναμώνονται οι 
μηχανισμοί δημόσιας λογοδοσίας και ελέγχου. 

  iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                     
 



8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

- Ο άμεσος εξορθολογισμός και ο 
εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για την 
υποβολή των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ..  

 
- Η άμεση διευκόλυνση των υπόχρεων με την 
απαλλαγή τους από την περιττή ταλαιπωρία 
συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της 
δήλωσης. 

 
ii)  μακροπρόθεσμοι: 

- Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και η ενίσχυση της 
διαφάνειας. 

                       
 
 
 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
 
➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)               

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)               

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους        

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από 
τα δικαστήρια 

       

 

 

7   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/


 
➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών 
υπαλλήλων 

       

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση        

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET         

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)         

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε 
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες 
ανά έτος και ανά υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες 
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία 
ανά 100.000 κατοίκους 

       

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και 
αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης         

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας          

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά 
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική 
τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας         

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά 
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και 
αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή 
αναπηρία 

       



Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά 
γεωγραφική περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών 
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα 
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος        

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο 
σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια         

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και 
ανά περιοχή αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία 
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες         

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών 
διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων        

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, 
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, 
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από 
έφεση ή αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού 

       

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. 
διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν 
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων        

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι 
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο         

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο         

 
➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας        

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές  

       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια 
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων        

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων        

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
κατά κεφαλή 

       

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς 
καθαρισμούς  

       



Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση 
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν 
ακτών  

       

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος         

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που 
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή 
ενέργειας, λιπασματοποίηση)  

       

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ        

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά 
/ σύνολο δασικών εκτάσεων  

       

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) 
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές  

       

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική 
έκταση της χώρας  

       

Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος 

       

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή        

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας        

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 
κεφαλή 

       

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία        

 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

        

        

        

        

 
 
 
 
 

 
Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         

ΑΜΕΣΗ     ×      ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

 

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 
μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρμογής 
www.pothen.gr, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-
gov.gr), προς την Επιτροπή Ελέγχου και υπόκειται σε 
ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση 
δεδομένων. 

 ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε:  



12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ     ×            ΟΧΙ      

 
Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες καθορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του 
διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε:  

 
 
 
 
 
 

 
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 1 Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό την ενίσχυση της 

διαφάνειας με ταυτόχρονη μείωση των διοικητικών βαρών από 

τη διαδικασία υποβολής και ελέγχου των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ.. 

Η επιδιωκόμενη ενίσχυση της διαφάνειας επιτυγχάνεται με την 

αύξηση του αριθμού των ελεγχόμενων Δ.Π.Κ. σε ποσοστό επτά 

τοις εκατό (7%) κατ’ ελάχιστον σε βάθος τριετίας και την 

αποφυγή της διάσπασης του ελεγκτικού έργου μέσω της 

πρόβλεψης ενός μόνο ελεγκτικού οργάνου. Σημειώνεται ότι η 

ανάγκη αύξησης του αριθμού των ελεγχόμενων Δ.Π.Κ. 

συνδέεται με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου και 

προκύπτει από την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

Κράτος Δικαίου (βλ. σύσταση υπ. αρ. 2: «[…] Να διασφαλίσει 

την αποτελεσματική και συστηματική επαλήθευση της 

ακρίβειας των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που 

υποβάλλονται από όλες τις κατηγορίες δημόσιων λειτουργών») 

και από τις αντίστοιχες προτάσεις της Ομάδας Κρατών Κατά της 

Διαφθοράς (GRECO GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION – 

GRECO) (βλ. σύσταση υπ. αρ. 112: «Η GRECO συστήνει την 

περαιτέρω βελτιστοποίηση και ενίσχυση της εποπτείας των 

δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών 

συμφερόντων των ατόμων στα οποία έχουν ανατεθεί υψηλά 



εκτελεστικά καθήκοντα»). Το υφιστάμενο έως σήμερα ποσοστό 

των ελέγχων, όπως επιβεβαιώνεται και από τις ανωτέρω 

εκθέσεις, είναι ανεπαρκές και δεν υπερβαίνει το τέσσερα τοις 

εκατό (4%) των δηλώσεων.  

 2 Το αντικείμενο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου συνίσταται:  

α) στην πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής των 

Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ. με άντληση όλων των δεδομένων με 

αυτόματο τρόπο χωρίς υποχρέωση ηλεκτρονικής επισύναψης 

από τους υπόχρεους,  

β) στην κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης της δήλωσης από 

τους συζύγους, τους εν διαστάσει συζύγους ή μέρη συμφώνου 

συμβίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 

181), μέσω της θέσπισης αυτοτελούς υποχρέωσης των συζύγων 

προς υποβολή δήλωσης,  

γ) στην υιοθέτηση ενός κεντροποιημένου συστήματος ελέγχου 

μέσω της απονομής της σχετικής αρμοδιότητας σε ένα μόνο 

όργανο, καθώς και της πρόβλεψης ειδικών ελεγκτικών 

οργάνων, στα οποία κατανέμεται, με απόφαση του ανωτέρω 

οργάνου, ο έλεγχος των δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών 

υπόχρεων, 

δ) στην οριοθέτηση συγκεκριμένων αντικειμενικών και 

μετρήσιμων κριτηρίων για την επιλογή των ελεγκτέων 

δηλώσεων,  

ε) στην εισαγωγή ετήσιου ελεγκτικού στόχου για το όργανο 

ελέγχου, με τη μορφή ελάχιστου ποσοστού (πλαφόν) 

ελεγχόμενων δηλώσεων, και  

στ) στην πρόβλεψη περί ορισμού συντονιστή ελέγχων για την 

επίτευξη του ετήσιου στόχου, καθώς και για την ανάθεση 

ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς 

επιστήμονες, με στόχο την τήρηση ενιαίας μεθοδολογίας και 

την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου των 

δηλώσεων.  

 

 3 Προβλέπονται γενικές υποχρεώσεις κατά την υποβολή της 

Δ.Π.Κ., όπως η υποχρέωση δήλωσης των περιουσιακών 

μεταβολών και των περιουσιακών στοιχείων των τέκνων των 

υπόχρεων, καθώς και η υποχρέωση υποβολής δήλωσης από 

κάθε υπόχρεο μέλος συλλογικού οργάνου που συμμετείχε σε 

συνεδριάσεις αυτού. 

 4 Προσδιορίζονται τα υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα, όπως τα μέλη 

της Κυβέρνησης, οι υφυπουργοί, οι αρχηγοί των πολιτικών 

κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κατά το 



πρώτο κεφάλαιο του ν. 3023/2002 (Α΄ 146) και του π.δ. 15/2022 

(Α΄ 39), οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές, καθώς και όσοι 

διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3023/2002 και το άρθρο 11 του 

π.δ. 15/2022. 

 5 

 

Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ για τους Γενικούς 

και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής 

Κυβέρνησης, τους υπηρεσιακούς γραμματείς, καθώς και για το 

μη μόνιμο υπαλληλικό πολιτικό προσωπικό, όπως τα μέλη των 

ιδιαίτερων γραφείων, οι σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι 

λοιποί μετακλητοί υπάλληλοι. 

 6 Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τις 

αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους Ο.Τ.Α.. 

 7 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που υπέχουν τη σχετική 

υποχρέωση λόγω της ιδιότητάς τους στον δημόσιο τομέα, όπως 

στα υπουργεία, τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, την 

Ε.Υ.Π., την Υ.Π.Α., τα δασαρχεία και δασονομεία, συλλογικά 

όργανα της πολεοδομικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων 

των ανεξάρτητων αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και αυτοί που ασκούν 

ελεγκτικά καθήκοντα στα Περιφερειακά Κέντρα Ασφάλισης, τον 

Ε.Ο.Φ., τον Ε.Φ.Ε.Τ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τον ΕΛ.Γ.Ο. - 

ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 8 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον χώρο 

της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών 

λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στο ως άνω πλαίσιο, προβλέπεται και η υποχρέωση των 

συμβολαιογράφων για υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο των 

σχετικών εγγράφων που αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία 

δικαστικών λειτουργών ή σχετιζόμενων με αυτά προσώπων. 

 9 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο 

Αθηνών Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.). 

 10 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που υπέχουν τη σχετική 

υποχρέωση λόγω της ιδιότητάς τους στον ραδιοτηλεοπτικό 

τομέα, καθώς και στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, όπως οι 

ιδιοκτήτες, μέτοχοι και εταίροι τηλεοπτικών σταθμών, οι 

ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι μέτοχοι και οι εταίροι επιχειρήσεων ή 

εταιρειών, που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά 

μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας 

κυκλοφορίας και οι δημοσιογράφοι. 



 11 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τις ένοπλες 

δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις υπηρεσίες που 

σχετίζονται με αυτά. 

 12 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τις 

ελεγκτικές και οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου και ιδίως 

του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε.. Στην υποχρέωση 

αυτή δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι που απλώς παρίστανται ή 

φαίνεται ότι συμμετέχουν σε έλεγχο, ενώ στην πραγματικότητα 

δεν ασκούν ελεγκτικό έργο. 

 13 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον χώρο 

του αθλητισμού, όπως από αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τμήματα αμειβόμενων 

αθλητών (Τ.Α.Α.) και από τον χώρο της διαιτησίας. 

 14 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που υπέχουν τη σχετική 

υποχρέωση λόγω της ιδιότητάς τους στο πεδίο των δημόσιων 

συμβάσεων, ανεξαρτήτως αν αυτοί εντάσσονται στον δημόσιο 

ή τον ιδιωτικό τομέα. 

 15 

 

Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον ιατρικό 

τομέα, όπως από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά 

νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τις κλινικές και τα 

εργαστήρια, καθώς και τις Τοπικές Μονάδες Υγείας και τους 

Τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 του ν. 3486/2017 (Α’ 115) 

 16 

 

Προβλέπονται οι υπόχρεοι που δεν εντάσσονται σε κάποια από 

τις ανωτέρω κατηγορίες, όπως τα μέλη των επιτροπών 

εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, ο πρόεδρος και οι διαχειριστές 

των Ο.Κοι.Π. της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 

4873/2021 (Α΄ 248), που επιχορηγούνται από το κράτος. 

 17 Προβλέπονται αυτοτελώς οι ρυθμίσεις για την υποχρέωση 

ηλεκτρονικής καταχώρισης των υπόχρεων προσώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει 

συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης, από τους αρμόδιους φορείς καθώς και η 

διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση αμφισβήτησης της 

ιδιότητας του υπόχρεου. Αναφέρεται ότι οι αρμόδιοι φορείς ή 

τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από 

τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας Δ.Π.Κ. 

ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποχρέωσή τους 

προς υποβολή Δ.Π.Κ. μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους. Οι 

υπόχρεοι γνωστοποιούν στον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα 

διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο 

εποπτεύονται τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, 



καθώς και αυτόν των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων 

τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης. Η σχετική αρμοδιότητα ενημέρωσης ανατίθεται 

στους φορείς και στα όργανα, τα οποία υποχρεούνται να 

καταχωρίζουν την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων, καθώς 

σε διαφορετική περίπτωση θα ανέκυπτε το ανορθόδοξο και 

παράδοξο σχήμα τα όργανα ελέγχου να ενημερώνουν εκείνους 

που υπόκεινται σε έλεγχο. 

 18 Ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στον χρόνο υποβολής 

τόσο της αρχικής όσο και της ετήσιας Δ.Π.Κ.. Προβλέπεται, 

επίσης, ότι οι υπόχρεοι διαθέτουν προθεσμία ενός (1) μήνα για 

την οικειοθελή συμπλήρωση ελλείψεων ή ανακριβειών. 

 19 Προσδιορίζονται τα προσωπικά, υπηρεσιακά και φορολογικά 

στοιχεία, που δηλώνονται, από τους υπόχρεους και τα ανήλικα 

τέκνα τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της 

Δ.Π.Κ.. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι δηλώνονται τα 

περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου και των ανήλικων τέκνων 

του στην ημεδαπή και την αλλοδαπή που υφίστανται την 31η 

Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους. Τέλος, 

διευκρινίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων 

τέκνων των υπόχρεων δηλώνονται από αμφότερους τους 

συζύγους, εν διαστάσει συζύγους και μέρη συμφώνου 

συμβίωσης.  

 20 Προσδιορίζεται η έννοια των περιουσιακών στοιχείων που 

αποτελούν το κύριο περιεχόμενο της Δ.Π.Κ.. Ειδικώς για 

ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, προβλέπεται, περαιτέρω, η 

υποχρέωση δήλωσης και των δανειακών τους υποχρεώσεων, 

όταν κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

 21 Προβλέπεται ότι η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά και προσδιορίζεται αναλυτικά ο τρόπος υποβολής 

της. Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι όλα τα δεδομένα της 

δήλωσης, δηλαδή όχι μόνο αυτά που χορηγούνται από τη 

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) 

της Α.Α.Δ.Ε. που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τις χορηγήσεις 

όλων των στοιχείων των δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων 

των υπόχρεων, αλλά και αυτά που προέρχονται από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να αντληθούν με 

αυτόματο τρόπο. Για τον λόγο αυτό παύει η υποχρέωση 

ηλεκτρονικής επισύναψης των στοιχείων αυτών από τον 

υπόχρεο. 

 22 Προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι είναι 



δυνατή η υποβολή εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας με ταυτόχρονη πληρωμή παραβόλου. Σε 

περίπτωση που αυτές υποβληθούν μεταγενέστερα και πάντως 

μέσα σε ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, 

καταβάλλεται αυξημένο παράβολο. Τέλος, προβλέπεται ότι η 

μη υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.  

 23 Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής Δ.Ο.Σ. για τους 

υπόχρεους σε Δ.Π.Κ. και ρυθμίζεται αναλυτικά το περιεχόμενό 

της με πρόβλεψη και των καταγεγραμμένων συμφερόντων 

(lobbying) στο Μητρώο Διαφάνειας του ν. 4829/2021 (Α΄ 166) 

για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά 

την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής. 

 24 Προβλέπονται τεχνικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν το 

απόρρητο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του υπόχρεου και 

οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ορθή και 

αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Για 

τον λόγο αυτό, προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της 

Επιτροπής Ελέγχου και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., καθώς και πρωτοκόλλου 

συνεργασίας μεταξύ του συντονιστή του άρθρου 26, των 

οργάνων του άρθρου 27 και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τις 

λεπτομέρειες εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων για 

την προσήκουσα και αποτελεσματική λειτουργία της 

διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης. Τέλος, προβλέπεται ότι τα 

δεδομένα που καταχωρίζονται στις δηλώσεις περιουσιακής 

κατάστασης διατηρούνται μέχρι τη συμπλήρωση της 

προθεσμίας παραγραφής του κακουργήματος της παρ. 2 του 

άρθρου 39. 

 

 25 Προβλέπεται η οργάνωση και η λειτουργία της Επιτροπής 

Ελέγχου και ο ορισμός της ως του μόνου αρμοδίου οργάνου για 

τον έλεγχο όλων των δηλώσεων. Ειδικώς για τα μέλη της 

Επιτροπής που είναι δικαστικοί λειτουργοί, προβλέπεται ότι η 

θητεία τους δεν μπορεί να ανανεωθεί και ασκούν τα καθήκοντά 

τους παράλληλα με αυτά της κύριας θέσης τους. Σε κάθε 

περίπτωση, η παράλληλη απασχόληση δεν πρέπει να οδηγεί σε 

παρεμπόδιση του προγραμματισμού των συνεδριάσεων και 

του έργου της Επιτροπής από τον προγραμματισμό των 

δικαστηρίων. 

 26 Προβλέπεται για πρώτη φορά ο ορισμός από τον Πρόεδρο της 

Βουλής συντονιστή ελέγχου για να επικουρεί το έργο της 

Επιτροπής, με πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται 



άπαξ. Ο συντονιστής ελέγχων, πέραν του αυτονόητου 

καθήκοντος συντονισμού όλων των ελέγχων και των 

διαδικασιών συνεργασίας με τα ειδικά όργανα του άρθρου 27, 

είναι αρμόδιος και για την επίτευξη των ετήσιων στόχων που 

τίθενται από την Επιτροπή και υπεύθυνος για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, προβλέπεται με 

απόφαση της Επιτροπής η δυνατότητα ανάθεσης και άλλων 

ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς 

επιστήμονες. 

 27 Προβλέπεται ότι ο έλεγχος του άρθρου 28 διενεργείται και από 

τα ειδικά ελεγκτικά όργανα που αναφέρονται στην 

προτεινόμενη ρύθμιση, δηλαδή τη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των 

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Υπηρεσία 

Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Επιπλέον 

ορίζεται ότι μόνο μετά από απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου 

κατανέμεται ο έλεγχος συγκεκριμένων κατηγοριών υπόχρεων 

στα ειδικά όργανα, ενώ, περαιτέρω, με την ίδια απόφαση 

ρυθμίζονται και ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών. Ο συντονιστής του άρθρου 

26 ορίζεται ως αρμόδιος για την επίλυση ζητημάτων που 

σχετίζονται με τη στοχοθεσία και τον τρόπο συνεργασίας τους. 

Επομένως δύναται, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει και να 

συγκαλέσει ένα άτυπο συμβούλιο των επικεφαλής των 

διοικητικών υπηρεσιών των ειδικών οργάνων ελέγχου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συμβολή τους στους στόχους της Επιτροπής 

Ελέγχου. 

 28 Προβλέπονται τα είδη και οι προϋποθέσεις των ελέγχων. 

Επιπλέον θεσπίζεται η υποχρέωση ολοκλήρωσης του ελέγχου 

της δήλωσης εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους 

υποβολής. Αν προκύπτουν ενδείξεις ή νέα αποδεικτικά στοιχεία 

τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του κακουργήματος της παρ. 2 

του άρθρου 39, ο έλεγχος μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τη 

συμπλήρωση της σχετικής προθεσμίας παραγραφής. 

Τέλος, ορίζεται ότι, όπου απαιτείται, η Επιτροπή Ελέγχου 

λαμβάνει υπόψη της τεχνικές ανάλυσης επικινδυνότητας και με 

τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. 

 29 Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι η Επιτροπή θέτει κατ’ έτος 

έναν ετήσιο ελεγκτικό στόχο, δηλαδή ένα ποσοστό για τον 

έλεγχο των δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας, μετά από 

πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του συντονιστή, με βάση 

τουλάχιστον τον αριθμό των ελεγκτών κατά την έκδοση της 



απόφασης και τον αριθμό των ελέγχων που διενεργήθηκαν 

κατά το τελευταίο έτος. Στο ως άνω πλαίσιο, καθορίζονται από 

την Επιτροπή συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επιλογή των 

ελεγχόμενων δηλώσεων, όπως κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και 

στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. 

Για λόγους διαφάνειας, τα κριτήρια αυτά καθορίζονται κατ’ 

έτος πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των Δ.Π.Κ.. 

Τίθεται, τέλος, για πρώτη φορά κατώτατο όριο (πλαφόν) στον 

ετήσιο ελεγκτικό στόχο, ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται 

του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) των υποβαλλόμενων 

δηλώσεων. Για λόγους ομαλής μετάβασης στα νέα δεδομένα, 

το ποσοστό αυτό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) για το πρώτο 

έτος εφαρμογής και για το δεύτερο σε έξι τοις εκατό (6%). 

 30 Τίθενται οι ρυθμίσεις για τη διαδικασία του ελέγχου από τους 

ελεγκτές και τη μη δέσμευση αυτών από περιορισμούς που 

αφορούν το τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό και 

επαγγελματικό απόρρητο, ενώ εξακολουθεί να προβλέπεται η 

απ’ ευθείας επιγραμμική (online) πρόσβαση των ελεγκτικών 

οργάνων στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα και τις βάσεις 

δεδομένων που διαχειρίζονται άλλες δημόσιες υπηρεσίες και 

στα στοιχεία φορολογικών ελέγχων που τηρούνται στην 

Α.Α.Δ.Ε., σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, καθώς και σε 

πάσης φύσεως αρχεία δημόσιας αρχής, υπηρεσίας ή 

οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα που κατά 

τα ανωτέρω αποτελούν περιουσιακά στοιχεία, όπως του 

Κτηματολογίου, του Γ.Ε.ΜΗ. και του συστήματος «Τειρεσίας».  

 31 Προβλέπονται επιπρόσθετες ελεγκτικές δυνατότητες για την 

Επιτροπή Ελέγχου, που συνίστανται ιδίως στην παροχή 

ομαδοποιημένων πληροφοριών από τους υπόχρεους για 

κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων φυσικών ή νομικών 

προσώπων ή οντοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τις 

κρατικές χρηματοδοτήσεις τους, τις ιδιωτικές και τις παντός 

είδους εισφορές ή προσφορές, στην υποβοήθηση του έργου 

της από ορκωτούς ελεγκτές και πραγματογνώμονες. 

Προβλέπονται, περαιτέρω, οι ενέργειες του οργάνου που 

διενήργησε τον έλεγχο μετά το πέρας του και η σχετική 

ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου από αυτό, με την 

επισήμανση ότι η αρχειοθέτηση των δημοσιοποιούμενων 

δηλώσεων δεν καθίσταται οριστική αν δεν παρέλθει ο 

αναγκαίος χρόνος της δημοσιοποίησης. Συγκεκριμένα, με το 

πέρας κάθε ελέγχου, το όργανο που διενήργησε τον έλεγχο 

αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να 

διαβιβαστεί με αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο πόρισμά 



του στον αρμόδιο Εισαγγελέα, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται 

βάσιμα και επαρκή και ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή 

Ελέγχου για το αποτέλεσμα του ελέγχου. Τέλος, ρυθμίζεται η 

δυνατότητα ανάσυρσης υπόθεσης που έχει αρχειοθετηθεί και 

μέχρι τη συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής του 

κακουργήματος της παρ. 2 του άρθρου 39. 

 32 Προβλέπεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός των σχετικών 

καταλόγων σε αρχικές και ετήσιες δηλώσεις, καθώς επίσης και 

η εξαίρεση από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων υπόχρεων 

που δεν βρίσκονται εν ζωή.  

 33 Προβλέπονται οι κυρώσεις στις περιπτώσεις της μη υποβολής 

ή της υποβολής ανακριβούς δήλωσης που τυποποιείται στο 

άρθρο 39. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δήμευση των 

περιουσιακών στοιχείων και η επιβολή χρηματικής ποινής 

μέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κριθεί 

ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήμευση 

ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υποκειμένων σε 

δήμευση.  

 34 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της 

παράλειψης ηλεκτρονικής καταχώρισης της κατάστασης των 

υπόχρεων προσώπων από όποιον είναι υπεύθυνος προς τούτο. 

 35 Προβλέπεται για πρώτη φορά η ποινική αντιμετώπιση του 

αδικήματος της μη τήρησης της υποχρέωσης των φυσικών 

προσώπων που εκπροσωπούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

περί διαβίβασης των αναγκαίων δεδομένων στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή, στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις 

περιουσιακής κατάστασης. 

 36 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της 

παράβασης του καθήκοντος εχεμύθειας εκ μέρους των 

ελεγκτικών οργάνων. 

 37 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση της παρεμπόδισης του 

ελεγκτικού έργου και της άρνησης παροχής στοιχείων στην 

Επιτροπή Ελέγχου ή τα οριζόμενα από αυτήν ελεγκτικά όργανα. 

Το αδίκημα αυτό τελείται και από τον τρίτο, ο οποίος 

συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην 

παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων. 

 38 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της 

παραβίασης των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 32 περί 

δημοσιοποίησης των δηλώσεων, η οποία (παραβίαση) 

συνίσταται στη δημοσιοποίηση εξαιρούμενων στοιχείων ή στη 

μη δημοσίευση ολόκληρου του περιεχομένου της δήλωσης. 

 39 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της μη 

υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, 



τόσο σε επίπεδο πλημμελήματος, όσο και σε επίπεδο 

κακουργήματος όταν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης 

περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000) ευρώ.  

 40 Προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της 

παραβίασης της υποχρέωσης των υπαλλήλων των νομικών 

προσώπων του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) να 

ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή Ελέγχου, όταν γνωρίζουν 

ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, 

επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να 

διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων των 

ελεγχόμενων. 

 41 Τίθενται οι ποινικές δικονομικές διατάξεις αναφορικά με την 

αρμοδιότητα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή του 

εισαγγελέα εφετών, κατά περίπτωση, στις περιπτώσεις των 

ποινικών αδικημάτων των άρθρων 34 περί παράλειψης 

ηλεκτρονικής καταχώρισης, 38 περί παραβίασης των όρων της 

δημοσιοποίησης, 39 περί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς 

δήλωσης με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης προέλευσης 

περιουσιακού στοιχείου και 40 περί παραβίασης υποχρέωσης 

γνωστοποίησης. 

 42 Προβλέπονται οι διατάξεις για τη δέσμευση και την 

απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, όταν 

υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν 

περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να δημευτούν.  

 43 Στην περίπτωση περιουσιακού αποκτήματος, του οποίου η 

προέλευση δεν δικαιολογείται, προβλέπεται ο καταλογισμός 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο χρηματικού ποσού μέχρι της αξίας 

του ως άνω αποκτήματος.  

 44 Τίθενται οι μεταβατικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. 

Σημειώνονται, ιδίως, ότι:  

α) μέχρι την έκδοση νέου ή την τροποποίηση του Ειδικού 

Κανονισμού της ειδικής υπηρεσίας της παρ. 9 του άρθρου 25 

του παρόντος κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 30Γ 

του Κανονισμού της Βουλής εξακολουθεί να ισχύει ο Ειδικός 

Κανονισμός που προσαρτήθηκε στον Κανονισμό της Βουλής ως 

Παράρτημα τρία (3) με την από 28.6.2016 απόφαση της 

Ολομέλειας της Βουλής (Α’ 122), 

β) ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του 

άρθρου 25 και της ειδικής υπηρεσίας της παρ. 9 του ίδιου 

άρθρου που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του 

άρθρου 30Γ του Κανονισμού της Βουλής, για τη ρύθμιση 



θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία τους, εξακολουθούν να 

ισχύουν μέχρι την έκδοση νέων σύμφωνα με την περ. α’ της 

παρ. 3 του άρθρου 45.  

 45 Προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του σχεδίου νόμου.  

 46 Τίθενται οι καταργούμενες διατάξεις και ειδικότερα, 

προβλέπεται η κατάργηση του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), πλην του 

άρθρου 8 περί απαγόρευσης συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα 

στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα και σε εταιρείες με έδρα 

μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς και των άρθρων 9, 10, 11 και 12 στο 

μέτρο που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 8. 

 47 Τίθεται για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής 

σύγκρουσης κανόνων δικαίου τελική διάταξη σύμφωνα με την 

οποία ζητήματα που ρυθμίζουν ο Κανονισμός της Βουλής και ο 

Ειδικός Κανονισμός που προσαρτήθηκε σε αυτόν ως 

Παράρτημα τρία (3) με την από 28.6.2016 απόφαση της 

Ολομέλειας της Βουλής (Α΄122) δεν θίγονται από τις διατάξεις 

του παρόντος. 

 48 Προβλέπεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου. 

 

ENOTHTA Δ:  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

          

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 x         

Άλλο           



ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
x          

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών x          

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών x         

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

α) Αποκαθίσταται νομοθετικά το υφιστάμενο διάσπαρτο, αποσπασματικό και εν τέλει δυσνόητο νομοθετικό 

πλαίσιο για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.  

β) Απαλλάσσονται οι υπόχρεοι από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της 

δήλωσης (όπως βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), 

δεδομένου ότι όλα τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης αποτυπώνονται αυτόματα στη δήλωση, μέσω των 

οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει για την υποβολή 

της. 

γ) Αυξάνεται ο αριθμός των κατ’ έτος ελεγχόμενων δηλώσεων, μέσω της εισαγωγής ετήσιου ελεγκτικού στόχου 

από την Επιτροπή Ελέγχου, με τη μορφή ελάχιστου ποσοστού ελεγχόμενων δηλώσεων. 

δ) Αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου, μέσω της αποκλειστικής αρμοδιότητας πλέον ενός μόνο 

οργάνου και συγκεκριμένα της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25.  

 
19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
          

Άλλο           



ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

 



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν ενέχει κάποιον συγκεκριμένο κίνδυνο, καθόσον, όχι μόνο δεν επιβαρύνει 

τους υπόχρεους με πρόσθετες υποχρεώσεις ή δυσκολίες στον τρόπο υποβολής, αλλά αντιθέτως, εκμηδενίζει 

τα σημεία που αποτελούσαν αντικείμενο παραπόνων από πλευράς των υπόχρεων. Περαιτέρω, διευκολύνει 

το έργο και των ελεγκτών, οι οποίοι πλέον λειτουργούν εντός ενός σαφούς πλαισίου, χωρίς πολυδιάσπαση 

οδηγιών και κατευθύνσεων και με συγκεκριμένους στόχους ως προς το ελεγκτικό αποτέλεσμα. 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

 

ΕNOTHTA E:  Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

  
 
      
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 
 
 
 
 
 

  
 
      
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

- Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
- Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 

  
 
      

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ENOTHTA ΣT:  Έκθεση νομιμότητας  

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 - άρθρο 7, άρθρο 25, παρ. 2 άρθρου 29. 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

  
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

  
      
      

Κανονισμός 

 

  
      
      

Οδηγία 

 

       
 
      

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

       
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
      

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

  
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 



   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
 
      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

       
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

 
  

30. Κατάργηση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

  
  

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

  
 

  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

 
Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

      



 
 



 

 


