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Μετά τη Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 10/2016, σύμφωνα με το Άρθρο 140 του 
Συντάγματος, στις 29 Μαΐου 2017, οι διατάξεις του περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, που δεν 
κρίθηκαν αντισυνταγματικές, εκδίδονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 68(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 
    
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

49(Ι) του 2004 
269(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών 

της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμους του 2004 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμοι του 2004 έως 2016. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
προοιμίου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, πριν το άρθρο 1 αυτού, του ακόλουθου 

προοιμίου: 
 

 «Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, η διαφάνεια στη δημόσια ζωή εξυπηρετεί την παρεμπόδιση της 
εκμετάλλευσης δημοσίου αξιώματος, θέσης ή ιδιότητας και αποσκοπεί στην 
πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια ζωή,  

   
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο περιορισµός του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή των 

προσώπων που κατέχουν δηµόσια θέση ή διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα ή 
διαδραµατίζουν ρόλο στη δηµόσια πολιτική και οικονοµική ζωή δικαιολογείται από 
αποχρώντες λόγους δηµοσίου συµφέροντος, καθώς προάγει τη διαφάνεια του 
πολιτικού και δηµόσιου βίου και υπηρετεί υπέρτερο δημόσιο  συµφέρον, 

 
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο περιορισμός είναι εντός των ορίων της αναλογικότητας για τα 

πρόσωπα αυτά, τα οποία εκουσίως ανέλαβαν την άσκηση δηµοσίων αξιωµάτων 
και έτσι συναίνεσαν στο να εκτεθούν σε ένα ευρύτερο έλεγχο της ιδιωτικής και 
οικονοµικής τους ζωής,  
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  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η αυξημένη έκθεση στη δημοσιότητα των προσώπων που 

κατέχουν δημόσια θέση, καθώς και η άσκηση από μέρους τους ενός 
σημαντικότατου τμήματος δημόσιας εξουσίας επεκτείνει σαφώς τα όρια της 
θεμιτής πληροφόρησης των πολιτών, 

   
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο περιορισμός αυτός είναι σύμφωνος και σε αντιστοιχία µε τη 

νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 
σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή  η επέµβαση σε πτυχές της ιδιωτικής ζωής 
δηµοσίων προσώπων προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ενηµέρωσης του 
κοινού,». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 

 (α)  
 

Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «βουλευτής», αμέσως μετά τη λέξη 
«Αντιπροσώπων» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και περιλαμβάνει και ευρωβουλευτή·»· 
και 

   
 (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού του: 
   
   

42(Ι) του 2009 
163(I) του 2013. 

«"νόμιμος ελεγκτής" έχει την ερμηνεία που αποδίδεται στον όρο αυτό 
στον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και 
των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο·». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «του βουλευτή» 
(τέταρτη γραμμή), της φράσης «, του/της συζύγου τους»· 

   
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«του βουλευτή» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, του/της συζύγου τους»· και 
   
 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«του βουλευτή» (πρώτη γραμμή), της φράσης «, του/της συζύγου τους και των 
ανήλικων τέκνων τους». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
  

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 
«του βουλευτή» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «, του/της συζύγου τους»· 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
   
   «(2)(α) Η Επιτροπή για την εκπλήρωση της προβλε-

πόμενης στο εδάφιο (1) αποστολής της αναθέτει τη 
διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή 
άλλων ελεγκτικών πράξεων σε νόμιμους ελεγκτές, οι οποίοι 
ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του 
παρόντος εδαφίου, οι οποίοι εξετάζουν λεπτομερώς τα 
περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση του 
Προέδρου, των υπουργών και των βουλευτών και τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά, καθώς και κατά πόσο έχουν 
περιληφθεί σʼ αυτήν τα αληθή στοιχεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 και συντάσσουν, για κάθε ένα από 
τα πρόσωπα αυτά, αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην 
Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της. 

 
   (β) Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο 

Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Ελεγκτής της 
Δημοκρατίας, με ομόφωνη απόφασή τους που δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αποφασίζουν 
τους νόμιμους ελεγκτές στους οποίους θα αναθέσουν τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου 
καθήκοντα, τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι 
νόμιμοι ελεγκτές, τη διαδικασία διορισμού τους και οποιο-
δήποτε άλλο σχετικό θέμα. 
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   (γ) Οι δυνάμει του παρόντος εδαφίου διοριζόμενοι 
νόμιμοι ελεγκτές - 

    
   (i) Kατά την άσκηση των καθηκόντων τους, από-

λαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτη-
σίας και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τις 
επαγγελματικές τους ευθύνες, και 

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ. 44. 

37 του 1982 
84 του 1983 

119(Ι) του 2011 
147(Ι) του 2012. 

(ii) για τους σκοπούς του διεξαγόμενου από αυτούς 
ελέγχου, και τηρουμένου του απορρήτου δικηγόρου-
πελάτη, δύνανται να προβαίνουν σε κάθε 
απαραίτητη και πρόσφορη για την επίτευξη του 
ελέγχου νόμιμη ενέργεια και κυρίως να ζητούν 
πληροφορίες και στοιχεία από οποιαδήποτε αρχή και 
από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 
έχει αντίστοιχα την υποχρέωση να δώσει τις 
ζητούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία που 
βρίσκονται στην κατοχή του, καθώς και να 
διατάσσουν την προσκόμιση εγγράφων και την 
κλήση μαρτύρων, σύμφωνα με τις εξουσίες που 
παρέχει ο περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμος, κατ’ 
αναλογία εφαρμοζόμενος. 

   (δ) Κατά τον έλεγχο για την πραγματοποίηση των 
ελεγκτικών πράξεων που διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 αναφορικά με το θέμα 
άρσης του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού 
απορρήτου. 

    
   (ε) Πρόσωπο που παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε 

τρόπο, το προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο ελεγκτικό 
έργο και ιδίως αρνείται την παροχή στοιχείων σε νόμιμο 
ελεγκτή είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή και στις δύο αυτές ποινές. 

    
   (στ) Ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων που 

διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο (α) ολοκληρώνεται 
εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση της δήλωσης 
στους νόμιμους ελεγκτές και, με την συμπλήρωση του 
ελέγχου αυτού, συντάσσεται η προβλεπόμενη στην εν λόγω 
παράγραφο έκθεση. 

    
   (ζ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει από το 

περιεχόμενο της έκθεσης των νομίμων ελεγκτών ότι 
συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος για τη διεξαγωγή περαιτέρω 
έρευνας κοινοποιεί στον ελεγχόμενο Πρόεδρο, υπουργό ή 
βουλευτή, ανάλογα με την περίπτωση, την έκθεση των 
νομίμων ελεγκτών, παρέχοντας σ’ αυτόν τη δυνατότητα να 
απαντήσει γραπτώς εντός ενός (1) μηνός από την ημε-
ρομηνία της κοινοποίησης, και να προσκομίσει οποιεσ-
δήποτε σχετικές πληροφορίες, στοιχεία και εξηγήσεις. 

    
    (η) Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει από το 

περιεχόμενο  της έκθεσης των νομίμων ελεγκτών ότι δεν 
συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος για τη διεξαγωγή περαιτέρω 
έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
ετοιμάζει γραπτή έκθεση στην οποία καταγράφεται το 
συμπέρασμα της έκθεσης των ως άνω ελεγκτών, με το 
οποίο επιβεβαιώνεται ότι η δήλωση υποβλήθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4. 

    
   (θ) Η Επιτροπή κοινοποιεί στον ελεγχόμενο Πρόεδρο, 

υπουργό ή βουλευτή, ανάλογα με την περίπτωση, την 
έκθεση των νομίμων ελεγκτών μαζί με την έκθεση που 
συντάσσει η ίδια είτε δυνάμει της παραγράφου (η) του 
παρόντος εδαφίου είτε δυνάμει του εδαφίου (6).»· 
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 (γ) με την αναρίθμηση των εδαφίων (2), (3), (4) και (5) αυτού, σε εδάφια (3), (4), (5) και 

(6), αντίστοιχα· 
   
 (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, όπως έχει 

αναριθμηθεί, της λέξης «Η» (πρώτη γραμμή) με την φράση «Τηρουμένων των 
διατάξεων του εδαφίου (2), η»· και 

   
 (ε) με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (5) αυτού, όπως έχει αναριθμηθεί, της 

φράσης «στο εδάφιο (5)» με τη φράση «στο εδάφιο (6)». 
  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 8 αυτού με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 «Δημοσίευση της 
δήλωσης. 

8.-(1) Τα Μέρη Α΄ και Γ΄ της δήλωσης που υποβάλλεται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, καθώς και τα ονόματα του Προέδρου, Υπουργών και 
Βουλευτών που δεν υπέβαλαν δήλωση, δημοσιοποιούνται και αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του οικείου σώματος: 

   
   Νοείται ότι, από τη δημοσίευση εξαιρούνται η διεύθυνση κατοικίας ή 

κατοικιών και οι αριθμοί κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων του 
Προέδρου, υπουργού ή βουλευτή: 

   
   Νοείται περαιτέρω ότι η δημοσίευση της δήλωσης δεν επηρεάζει τις 

υποχρεώσεις της Επιτροπής που προκύπτουν από τις διατάξεις του εδαφίου 
(3) του άρθρου 5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 10 αναφορικά με θέματα ή 
στοιχεία που δεν περιέχονται στη δήλωση. 

   
        (2) Η, παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιλεκτική δημοσίευση στοιχείων 

συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή με ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή και με τις δύο αυτές ποινές.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 «(3) Ο Πρόεδρος, υπουργός ή βουλευτής, ανάλογα με την περίπτωση, δεν υπόκειται σε 
συνέπειες δυνάμει του παρόντος άρθρου σε περίπτωση που, λόγω του γεγονότος ότι βρισκόταν σε 
διάσταση με τον/τη σύζυγό του, τελούσε σε πραγματική αδυναμία είτε να εξασφαλίσει τα στοιχεία 
που απαιτούνται στο μέρος της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων που αφορά τον/τη σύζυγό του ή 
να υποβάλει πλήρη και αληθή στοιχεία όσον αφορά αυτό το μέρος της δήλωσης.». 

  
Αντικατάσταση 
του 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα: 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

(Άρθρο 4) 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

(ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η  
Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Κ Ω Ν   Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
 
 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

………………………………………………………………………........... 

 

Ιδιότητα-Αξίωμα: 
 
………………………………………………………………………………. 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

 

…………………………………………………………………………….... 

 

Τηλέφωνο κατοικίας: 

 

………………………………………………………………………............ 

 

Διεύθυνση εργασίας: 

 

………………………………………………………………………............ 

 

Τηλέφωνο εργασίας: 

 

………………………………………………………………………............ 

 

Ημερομηνία Γεννήσεως: 

 

………………………………………………………………………............ 

 

Αριθμός Ταυτότητας: 

 

………………………………………………………………………............ 

 

Έγγαμος/Άγαμος: 

 

……………………………………………………………………................ 

 

Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 
        ……….......................................... 

 
                       Υπογραφή 

 

Ημερομηνία: ............................ 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

 
 

Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 
Γεννήσεως 

Αριθμός 
Ταυτότητας 

Ιδιότητα 

 

1. ………………………………... 
 

2. ………………………………... 
 

3. ………………………………... 
 

4. ………………………………... 
 

5. ………………………………... 

 

……………….... 
 

……………….... 
 

……………….... 
 

……………….... 
 

……………….... 

 

………………... 
 

………………... 
 

……………...… 
 

……………...… 
 

……………...… 

 

………………………... 
 

………………………... 
 

………………………... 
 

………………………... 
 

………………………... 
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    Υπογραφή δηλώσαντος  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας) 
 

 
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία 

 
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ’ ονόματί του: 

- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ’ αυτής: 

- Τρόπος και χρόνος απόκτησης: 

- Αξία (κατά το χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία): 
 
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών) 

 
Περιγραφή και αξία: 

 
 
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 

 
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: 

 
 
4. Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 

α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: 

β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: 

γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 

δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ’ αυτά: 

ε) Άλλα εισοδήματα: 
 
5. Εισοδήματα  προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγού-

μενη μέχρι την παρούσα δήλωση 

 
6.  Χρέη 

  
  7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο 

δηλώσεων 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

 (εντός και εκτός της Δημοκρατίας) 
 

1. Ακίνητη Ιδιοκτησία 

 
- Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ’ ονόματι της/του 

συζύγου: 

- Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ’ αυτής: 

- Τρόπος και χρόνος απόκτησης: 

- Αξία (κατά το χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία): 
 
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών) 

 
Περιγραφή και αξία: 

 
 

3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 

 
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: 

 
 
 
 
 



 

4. Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους 

α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: 

β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: 

γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 

δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ’ αυτά: 

ε) Άλλα εισοδήματα: 
 
5. Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγού-

μενη μέχρι την παρούσα δήλωση 
 
6.  Χρέη. 

 
  7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο 

δηλώσεων 
 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας) 
 

 
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία 

 

-  Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ’ ονόματι του ανήλικου 
τέκνου: 

-  Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ’ αυτής: 

-  Τρόπος και χρόνος απόκτησης: 

-  Αξία (κατά το χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία): 
 
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών) 

 
Περιγραφή και αξία: 

 
 

3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 

 
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: 

 
 
4. Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 

α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: 

β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: 

γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 

δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ’ αυτά: 

ε) Άλλα εισοδήματα: 
 
5. Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προη- 

γούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση 

 
6. Χρέη 

 
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο 

δηλώσεων 
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