
ΚΑΤΑΘΕΣΗ………………..............

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ…………………….

Αριθμ. Πρωτοκόλλου .......................

Αριθμ. Μητρώου ..............................

Ημερομηνία: .....29 – 6 - 2011... ..

ΔΗΛΩΣΗ
περιουσιακής κατάστασης έτους 2011
κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003

(ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)
Παραλήπτης  της  δήλωσης:  Γ'  Μονάδα  της  Αρχής  του  αρ.  7  του  ν.  3691/2008  (ΦΕΚ  166/Α’),  όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α’)

1. Στοιχεία του υπόχρεου

ΑΦΜ 059651141……. Αρμόδια ΔΟΥ ... ΝΑΟΥΣΑΣ............

Επώνυμο .. Γ ΙΑΝΝΟΥΛΗΣ............. κύριο όνομα .. ΙΩΑΝΝΗΣ.  όνομα πατέρα .. ΣΤΕΡΓΙΟΣ.....

ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση ....ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

επάγγελμα ...ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ.. διεύθυνση επαγγέλματος .. ΣΟΛΩΜΟΥ 7-ΝΑΟΥΣΑ τηλ 2332020360

Διεύθυνση κατοικίας ...ΚΟΡΑΗ 32, ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ... τηλ ...2332025308

Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά ......1 - 1- 2011.... .....................................

2. Στοιχεία του ή της συζύγου

ΑΦΜ. 067670966. Αρμόδια ΔΟΥ ...ΝΑΟΥΣΑΣ.................

Επώνυμο ... ΚΑΡΑΜΉΤΡΟΥ...... κύριο όνομα .. ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ.. όνομα πατέρα .. ΧΡΗΣΤΟΣ..

ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση ...ΣΎΖΥΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ...................

επάγγελμα ... ΔΙΚΑΣΤΗΣ... διεύθυνση επαγγέλματος Δ.Π.ΤΡΙΚΑΛΩΝ.. τηλ ...2431046894 

3. Στοιχεία των ανήλικων παιδιών

3.1 Επώνυμο ..Γ ΙΑΝΝΟΥΛΗΣ... κύριο όνομα ...ΓΕΩΡΓΙΟΣ.. έτος γεννήσεως ...2006...

3.2 Επώνυμο .... Γ ΙΑΝΝΟΥΛΗΣ..... κύριο όνομα ....ΧΡΗΣΤΟΣ.... έτος γεννήσεως ....2008...

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 .................

4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ' αίματος και εξ' αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, 

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών)

4.1 Επώνυμο ... Γ ΙΑΝΝΟΥΛΗ..... κύριο όνομα ... ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.(μητέρα).....

4.2 Επώνυμο ........ Γ ΙΑΝΝΟΥΛΗ ..................... κύριο όνομα ......ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ... (αδελφή)...

4.3 Επώνυμο .............. ΠΕΪΟΣ............ κύριο όνομα ........ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .. (γαμπρός)........

4.4 Επώνυμο ............... ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ............. κύριο όνομα ....... ΧΡΗΣΤΟΣ....(πατέρας συζύγου)..................

4.5 Επώνυμο ...ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.. κύριο όνομα .....ΝΑΥΣΙΚΑ-ΑΜΑΛΙΑ..(μητέρα συζύγου)

4.6 Επώνυμο .... ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ........................ κύριο όνομα .......ΝΙΟΒΗ (αδελφή συζύγου)..............................

4.7 Επώνυμο ......ΜΑΡΑΓΚΟΣ....................... κύριο όνομα ......ΝΙΚΟΛΑΟΣ (γαμπρός συζύγου)........................

4.8 Επώνυμο ......... ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ......................... κύριο όνομα ...... ΝΙΟΒΗ..(γιαγιά συζύγου)

4.9 Επώνυμο ...................................................... κύριο όνομα .....................................

4.10 Επώνυμο ...................................................... κύριο όνομα .....................................
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Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία.
ΑΙ. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου.

ΑΙ.Ια Έσοδα από κάθε πηγή κατά τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ €)

ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2008

1 2 2 2
1 0 17.687,07€ 9.735,28€ 15.884,58€
2 1 56.039,55€ 44.452,13€ 19.361,47€
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Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά
στοιχεία. ΑΙ .Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου.

ΑΙ. Ιβ Έσοδα από κάθε πηγή κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟΔΑ
(ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ,

ΔΩΡΕΕΣ Κ.ΛΠ.)

1 2 3 4
1 0 25.891,08€ 0 0
2 1 42.819,61€ 9.584,61€ 0

Α1.2 Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ή 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Ή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ 

ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΕ m2

ΕΚΤΑΣΗ

ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

ΣΕ

m2

ΕΤΟΣ

ΚΤΗΣΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

Ή 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ €

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 3 Ημαθίας Νάουσα Αγ.Δημητρίο

υ 4
6

8

9

180,70 179,61

88,33

65,95

2000 1 100% 2

5

12443/00
& άδεια 

ανέγερσης 
14/2010

2 0 0 « Βέροια Σέλι 1 50% χ 

163,16
121,60 2001 1 100% 3 & 6 12675,12677/01

14300/06
3 0 0 « Νάουσα Μπλάνα 2 1.600 1995 1 100% 3 & 4 10551/95
4 0 0 « Βέροια Σέλι 4 6.800 2000 2 25% 2
5 0 0 « « « 3 250 2000 2 25% 2
6 0 0 « « « 3 250 2000 2 25% 2
7 0 0 « « « 3 250 2000 2 25% 2
8 0 0 « « « 3 250 2000 2 25% 2
9 0 0 « « « 3 250 2000 2 25% 2

10 0 0 « « « 3 250 2000 2 25% 2
11 1 0 Θεσ/νικη Καλαμαριά Πλουτάρχου 

20
1 52ο/οο χ 

505,4
66,40 2000 1 100% 1 52.645,05 7 3516/2000

12 1 0 Θεσ/νικη Καλαμαριά Πλουτάρχου 

20
8 2ο/οο χ 

505,4
4,48 2000 1 100% 1 532,47 7 3516/2000

13 1 0 Θεσ/νικη Μίκρας Λειβαδίκι 2 1.317 2002 3 25% 3 3675/2002

Α1.3 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, ομόλογα, και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ή

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙΔΟΣ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕ €)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
1 2 3 4 5 6 7α 7β
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Α1.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

1 2 3 4 5 6
1 0 & 1 1 5563,52€ ALPHA BANK 1
2 2 1 2.062,42 € ALPHA BANK 8
3 2 1 1.742,98€ ALPHA BANK 8
4 0 & 1 1 4094,32€ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
5 0 & 1 1 2760,7€ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5
6 0 & 1 1 5546,06€ ΕΘΝΙΚΗ Τ.Ε. 1
7 0 1 3441,48€ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.Ε. 3
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Α1.5 Πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
-ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ
ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ Ή 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 0 1 ΗΜΧ7164 1.400 CC 100% 2009 1 16.800€ 2
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Α1.6 Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ €)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1 2 3 4 5 6 7
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ε1. Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήματος του ελεγχόμενου έτους ή των τριών (3) 
προηγούμενων  οικονομικών  ετών  προκειμένου  περί  αρχικής  υποβολής  της  δήλωσης. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η σχετική δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή 
μέσω ταχυδρομείου να προσκομιστεί  αντίγραφο και  του εκκαθαριστικού  σημειώματος 
φόρου εισοδήματος, εφόσον τούτο έχει εκδοθεί.
Ε2. Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή 
εκποιήθηκαν, κατά την προαναφερόμενη παράγραφο Α. Στην περίπτωση που η δήλωση
υποβάλλεται για δεύτερη, τρίτη κ.λπ. φορά, προσκομίζονται μόνον οι τίτλοι κτήσεως ή
εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόμενο έτος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την
ανάληψη  καθηκόντων  και  επαναλαμβάνεται  μέχρι  30  Ιουνίου  κάθε  έτους,  εφόσον  οι 
υπόχρεοι διατηρούν την ιδιότητα αυτή και επί τρία (3) χρόνια μετά την απώλειά της.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Γ' Μονάδα της Αρχής του αρ. 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 
166/Α’),  όπως  αντικαταστάθηκε  με  τις  διατάξεις  του  ν.  3932/2011  (ΦΕΚ  49/Α’)  είτε 
αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 – Τ.Κ. 11853
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3401950, 210-3401951

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο των δηλώσεων πρέπει να κατατίθεται υποχρεωτικά ως έχει, με τις 
ανάλογες εγγραφές ή διαγραφές στις σελίδες που δεν έχουν να δηλώσουν τα αναφερόμενα 
σε αυτές περιουσιακά στοιχεία και υπογεγραμμένο από τους υποχρέους.

Αθήνα ……………………… 20 ……….
Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ                                                             Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ

(υπογραφή)                                                                             (υπογραφή)

(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά
στοιχεία των ανήλικων παιδιών).

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα …………………………………………………….
ο ή η ……………………………………………………………………..

κατέθεσε αυτοπροσώπως ή με τ..ν αντιπρόσωπό του ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

τη δήλωση περιουσιακής τ……… …… κατάστασης
Ο/Η Υπάλληλος
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡ_ΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ
ΗΛ_ΣΗΣ

Παρατήρηση : Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι πίνακες δεν επαρκούν συμπληρώνονται πρόσθετοι.
Α) Στον Πίνακα Α1.1α Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη πριν
από την αρχική υποβολή της δήλωσης, όπως αυτά δηλώθηκαν στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος (έντυπο
Ε1)
ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεος με 0 για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2
για τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται για κάθε έτος ξεχωριστά το σύνολο των εισοδημάτων (πραγματικών και όχι
τεκμαρτών) από κάθε πηγή προέλευσης.
Β) Στον Πίνακα Α1.1β Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά το τρέχον οικονομικό έτος,
όπως αυτά δηλώθηκαν στη δήλωση φόρου εισοδήματος (έντυπο Ε1)
ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεος με 0 για τον/την, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2
για τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το εισόδημα που φορολογείται αυτοτελώς
ή με ειδικό τρόπο.
3. Στη θέση 3 σημειώνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, το αφορολόγητο εισόδημα
4. Στη θέση 4 σημειώνεται το σύνολο των λοιπών εσόδων από κάθε πηγή
προέλευσης.
Γ) Στον Πίνακα ΑΙ.2 Καταχωρούνται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία καθώς και εμπράγματα δικαιώματα
σε αυτά κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης (άρθρο 2 Ν.3213/2003)
ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο κάτοχος του ακινήτου με 0 για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο
του και με 2 για τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάστασης ή της μεταβολής που επήλθε στο ακίνητο με 0 για το ακίνητο
που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει κατά τον χρόνο υποβολής, με 1
για το ακίνητο που αποκτήθηκε κατά τη χρονική περίοδο που αφορά η δήλωση, με 2 για το ακίνητο που
εκποιήθηκε αντίστοιχα και με 3 για το ιδιόκτητο ακίνητο που ευρίσκεται υπό ανέγερση κατά τη χρονική περίοδο
που αφορά η δήλωση.
3. Στη θέση 3 σημειώνεται ο Νομός στον οποίο ευρίσκεται το ακίνητο.
4. Στη θέση 4 σημειώνεται ο .ήμος ή η Κοινότητα στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο.
5. Στη θέση 5 σημειώνεται η Οδός ή η Τοποθεσία στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο.
6. Στη θέση 6 σημειώνεται το είδος του ακινήτου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ I)
7. Στη θέση 7 σημειώνεται η έκταση του εδάφους σε τετραγωνικά μέτρα (m
i

).
8. Στη θέση 8 σημειώνεται η έκταση των κτισμάτων σε τετραγωνικά μέτρα (m
2

).
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.)

) Στον Πίνακα ΑΙ.3 Καταχωρούνται μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων ή
μη σε χρηματιστήρια, ομόλογα, και ομολογίες κάθε είδους, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
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1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο υπόχρεος με 0 για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο του και με 2
για τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάστασης ή της μεταβολής που επήλθε στους πάσης φύσεως τίτλους
με 0 για τους τίτλους που προϋπάρχουν της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθούν να υπάρχουν
κατά τον χρόνο υποβολής, με 1 για τους τίτλους που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο που αφορά η δήλωση
και με 2 για τους τίτλους που εκποιήθηκαν αντίστοιχα.
3. Στη θέση 3 σημειώνεται το είδος του τίτλου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ III)
4. Στη θέση 4 σημειώνεται ο εκδότης του τίτλου.
5. Στη θέση 5 σημειώνεται η ποσότητα του τίτλου.
6. Στη θέση 6 σημειώνεται ο τρόπος κτήσης των τίτλων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII)
7. Στις θέσεις 7α και 7β σημειώνεται κατά περίπτωση το τίμημα που καταβλήθηκε για την απόκτηση ή
εισπράχθηκε από την εκποίηση του τίτλου

11



Σημείωση: Σε περιπτώσεις κτήσεως τίτλου από δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροχές ή
προικοσύμφωνα δεν συμπληρώνονται οι θέσεις 7α και 7β
Ε) Στον Πίνακα Α1.4 Καταχωρούνται οι κατεχόμενες καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα
ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
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 κατάθεσης με 1 για κατάθεση σε ευρώ, με 2 για κατάθεση σε ξένο
νόμισμα.
3. Στη θέση 3 σημειώνεται το ποσό της κατάθεσης.
4. Στη θέση 4 σημειώνεται το ξένο νόμισμα της κατάθεσης στην περίπτωση που στη θέση 2 έχει σημειωθεί ο
αριθμός 2.
5. Στη θέση 5 σημειώνεται το Πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται η κατάθεση.
6. Στη θέση 6 σημειώνεται η προέλευση των κεφαλαίων της κατάθεσης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Η)
ΣΤ) Στον Πίνακα Α1.5 Καταχωρούνται τα πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα οχήματα
κάθε χρήσης, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
ΕΙ.ΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο κάτοχος του μεταφορικού μέσου με 0 για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την
σύζυγο του και με 2 για το/τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάστασης ή της μεταβολής που επήλθε στο μεταφορικό μέσο με 0 για το
μεταφορικό μέσο που προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει κατά την
ημέρα υποβολής, με 1 για το μεταφορικό μέσο που αποκτήθηκε κατά την περίοδο που αφορά η δήλωση και 2 για
το μεταφορικό μέσο που εκποιήθηκε αντίστοιχα.
3. Στη θέση 3 σημειώνεται το είδος του μεταφορικού μέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ IV)
4. Στη θέση 4 σημειώνεται ο αριθμός νηολογίου ή κυκλοφορίας κατά περίπτωση.
5. Στη θέση 5 σημειώνεται η χωρητικότητα ή ο κυβισμός κατά περίπτωση.
6. Στη θέση 6 σημειώνεται ο λιμένας νηολόγησης σε περίπτωση πλωτών μεταφορικών μέσων.
7. Στη θέση 7 σημειώνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του μεταφορικού μέσου,
8. Στη θέση 8 σημειώνεται το έτος κτήσης του μεταφορικού μέσου.
9. Στη θέση 9 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του μεταφορικού μέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ VII)
10. Στη θέση 10 σημειώνεται το τίμημα που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από την εκποίηση του
μεταφορικού μέσου.
11. Στη θέση 11 σημειώνεται η προέλευση των χρημάτων σε περίπτωση κτήσης του μεταφορικού μέσου (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ II)
Σημείωση: εν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα Α1.5 μεταφορικά μέσα που προέρχονται
από LEASING (χρηματοδοτική μίσθωση) ή χρονομίσθωση.
Ζ) Στον Πίνακα Α1.6 Καταχωρούνται οι συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση κατά τον χρόνο
υποβολής της δήλωσης.
ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη θέση 1 σημειώνεται ο κάτοχος της συμμετοχής με 0 για τον/την υπόχρεο, με 1 για τον/την σύζυγο
του και με 2 για τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση2σημειώνεταιτο 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 υπάρχεI κατά την ημέρα
υποβολής, με1 για την επαύξηση της ήδη υπάρχουσας ή τη νέα συμμετοχή κατά τη χρονική περίοδο που
αφορά η δήλωση και με 2 για την μείωση προϋπάρχουσας συμμετοχής ή την εκποίηση αντίστοιχα.
3. Στη θέση 3 σημειώνεται το είδος της συμμετοχής (βλ, ΠΙΝΑΚΑ V)
4. Στη θέση 4 σημειώνεται το είδος της επιχείρησης. (Βλ, ΠΙΝΑΚΑ VI)
5. Στη θέση 5 σημειώνεται το έτος κτήσεως της συμμετοχής.
6. Στη θέση 6 σημειώνεται το κεφάλαιο εισφοράς.
7. Στη θέση 7 σημειώνεται η προέλευση των χρημάτων σε περίπτωση επαύξησης υπάρχουσας ή νέας

συμμετοχής, (βλ.ΠΙΝΑΚΑ)__
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