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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4605, 23.6.2017

Ν. 69(Ι)/2017

Μετά τη Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 13/2016, σύμφωνα με το Άρθρο 140 του
Συντάγματος, στις 29 Μαΐου 2017, οι διατάξεις του περί Ορισμένων Αξιωματούχων 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 69(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2006
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
50(Ι) του 2004
267(Ι) του 2004
11(Ι) του 2005
41(Ι) του 2005
47(I) του 2006.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση
και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμους του 2004 έως 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμοι του 2004 έως 2016.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη σ’
αυτόν 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 το 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,
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 Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων 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 1
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη
«περί» (πρώτη γραμμή), της φράσης «Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και».

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«Παράρτημα Ι.

“δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο” σημαίνει φυσικό πρόσωπο που διαχειρίζεται
θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος ή ασκεί επιρροή στη δημόσια ζωή και το
οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι·
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42(I) του 2009
163(Ι) του 2013.
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 4 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 7 του
βασικού νόμου.

“νόμιμος ελεγκτής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί
Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμο·».

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

(α)

Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αξιωματούχος» (πρώτη
γραμμή), των λέξεων «και δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο»·

(β)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αξιωματούχος» (πρώτη
γραμμή), των λέξεων «και δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο»·

(γ)

με την προσθήκη, στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχου» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή του δημόσια εκτεθειμένου
προσώπου»· και

(δ)

με την προσθήκη, στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχου» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), των λέξεων «ή του δημόσια εκτεθειμένου
προσώπου».

6. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αξιωματούχου» (τρίτη
γραμμή), της φράσης «ή του δημόσια εκτεθειμένου προσώπου, του/της συζύγου του»·

(β)

με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχου» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή του
δημόσια εκτεθειμένου
προσώπου, του/της συζύγου του»· και

(γ)

με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχου» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή του δημόσια εκτεθειμένου προσώπου
και του/της συζύγου του».

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχος» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο»·

(β)

με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχου» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή του δημόσια εκτεθειμένου προσώπου,»·

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2)(α) Το Συμβούλιο για την εκπλήρωση της προβλεπόμενης στο
εδάφιο (1) αποστολής του 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, και οι οποίοι εξετάζουν
λεπτομερώς τα περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση του
αξιωματούχου ή του δημόσια εκτεθειμένου προσώπου και τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά, καθώς και κατά πόσο έχουν περιληφθεί σ’
αυτήν τα αληθή στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και
συντάσσουν, για τον εν λόγω αξιωματούχο ή το δημόσια εκτεθειμένο
πρόσωπο, αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στο Συμβούλιο για την
υποβοήθηση του έργου του.
(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) καθήκοντα, τις
προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι νόμιμοι ελεγκτές, τη
διαδικασία διορισμού τους και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.
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(γ) Οι δυνάμει του παρόντος εδαφίου διοριζόμενοι νόμιμοι ελεγκτές -

Κεφ. 44.
37 του 1982
84 του 1983
119(Ι) του 2011
147(Ι) του 2012.

(i)

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαμβάνουν
προσωπικής
και
λειτουργικής
ανεξαρτησίας
και
δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τις επαγγελματικές
τους ευθύνες, και

(ii)

για τους σκοπούς του διεξαγόμενου από αυτούς ελέγχου,
και τηρουμένου του απορρήτου δικηγόρου - πελάτη,
δύναται 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 έχουν αντίστοιχα την υποχρέωση να δώσουν τις
ζητούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία που βρίσκονται
στην κατοχή τους, 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, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 11 αναφορικά με το θέμα άρσης του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.
(ε) Πρόσωπο που παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε τρόπο, το
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) του εδαφίου αυτού, ολοκληρώνεται
εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση της δήλωσης στο νόμιμο
ελεγκτή και, με την συμπλήρωση του ελέγχου αυτού, συντάσσεται
άμεσα η προβλεπόμενη στην εν λόγω παράγραφο έκθεση, η οποία
υποβάλλεται στο Συμβούλιο.
(ζ) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο διαπιστώσει από το
περιεχόμενο της έκθεσης των νομίμων ελεγκτών ότι συντρέχει
οποιοσδήποτε λόγος για διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, κοινοποιεί
στον ελεγχόμενο αξιωματούχο ή στο δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο
την έκθεση των νομίμων ελεγκτών, παρέχοντας σ’ αυτόν τη
δυνατότητα να απαντήσει γραπτώς εντός ενός (1) μηνός από την
ημερομηνία της κοινοποίησης και να προσκομίσει οποιεσδήποτε
σχετικές πληροφορίες, στοιχεία και εξηγήσεις.
(η) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο 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) Το Συμβούλιο κοινοποιεί στον ελεγχόμενο αξιωματούχο ή στο
δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο την έκθεση των νομίμων ελεγκτών μαζί
με την έκθεση που συντάσσει το ίδιο είτε δυνάμει της παραγράφου (η)
του παρόντος εδαφίου είτε δυνάμει του εδαφίου (6).»·
(δ)

με την αναρίθμηση των εδαφίων (2), (3), (4) και (5) αυτού, σε εδάφια (3), (4), (5) και (6),
αντίστοιχα·
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(ε)

Αντικατάσταση του
άρθρου 8 του
βασικού νόμου.

με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί, ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού της λέξης «Το» (πρώτη γραμμή)
με την φράση «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το»,

(ii)

με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχο» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή στο επηρεαζόμενο δημόσια
εκτεθειμένο πρόσωπο», και

(iii)

με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχου» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή του δημόσια εκτεθειμένου
προσώπου»·

(στ)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί, αμέσως μετά τη
λέξη «αξιωματούχος» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο»
και την αντικατάσταση της φράσης «στο εδάφιο (5)» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «στο
εδάφιο (6)»· και

(ζ)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (6) αυτού, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχο» (τέταρτη γραμμή) των λέξεων «ή δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο».

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 8 αυτού με το ακόλουθο
νέο άρθρο 8:
«Δημοσίευση
της δήλωσης
και απαγόρευση
δημοσίευσης
της έκθεσης.

8.-(1) Τα Μέρη Α΄ και Γ΄ της δήλωσης αξιωματούχου ή δημόσια
εκτεθειμένου προσώπου, καθώς και τα ονόματα των αξιωματούχων ή
δημόσια εκτεθειμένων προσώπων που δεν υπέβαλαν δήλωση
δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου σώματος:
Νοείται ότι η δημοσίευση της δήλωσης δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις
του Συμβουλίου που προκύπτουν από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του
άρθρου 5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 10 αναφορικά με θέματα ή
στοιχεία που δεν περιέχονται στη δήλωση:
Νοείται περαιτέρω ότι από τη δημοσίευση εξαιρούνται η διεύθυνση
κατοικίας ή κατοικιών και οι αριθμοί κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων
του αξιωματούχου ή του δημόσια εκτεθειμένου προσώπου.
(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.
(3) Οι εκθέσεις των ελεγκτών και του Συμβουλίου, σε περίπτωση
διεξαγωγής έρευνας, είναι εμπιστευτικές και η δημοσίευσή τους, στο σύνολο
ή εν μέρει, από οποιονδήποτε, συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και με τις δύο αυτές
ποινές.
(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση
που η δημοσίευση της έκθεσης, σ΄ό,τι αφορά τα Μέρη Α΄ και Γ΄ της
Δήλωσης,
γίνεται στο σύνολο από τον αξιωματούχο ή το δημόσια
εκτεθειμένο πρόσωπο στο οποίο αυτή αφορά:
Νοείται ότι από τη δημοσίευση εξαιρούνται η διεύθυνση κατοικίας ή
κατοικιών και οι αριθμοί κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων του
αξιωματούχου ή του δημόσια εκτεθειμένου προσώπου.

Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «αξιωματούχος» (πρώτη γραμμή), της
φράσης «ή δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο»· και
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(ii)

με τη διαγραφή της τελείας μετά τη λέξη «παράλειψης» και την αντικατάστασή της
με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης
επιφύλαξης:

Κεφ. 155.
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007
9(Ι) του 2009
111(Ι) του 2011
165(Ι) του 2011
7(Ι) του 2012
21(Ι) του 2012
160(Ι) του 2012
23(Ι) του 2013
16(Ι) του 2014
42(Ι) του 2014
186(Ι) του 2014.

«Νοείται ότι οποιαδήποτε ποσά, πληρωτέα δυνάμει του
παρόντος εδαφίου, δύναται να εισπραχθούν ως χρηματική
ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας
Νόμου.»·

(β)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Αξιωματούχος» (πρώτη
γραμμή), της φράσης «ή δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο»· και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Αξιωματούχος ή δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο δεν διαπράττει ποινικό αδίκημα
δυνάμει του παρόντος άρθρου σε περίπτωση που, λόγω του γεγονότος ότι βρισκόταν σε
διάσταση με το/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, είτε να υποβάλει πλήρη και αληθή στοιχεία όσον αφορά αυτό το
μέρος της δήλωσης.».

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.
Αντικατάσταση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αξιωματούχου»
(τρίτη γραμμή) της φράσης «ή δημόσια εκτεθειμένου προσώπου»·

(β)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αξιωματούχου»
(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή δημόσια εκτεθειμένου προσώπου»· και

(γ)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αξιωματούχου» (πρώτη
γραμμή), της φράσης «ή δημόσια εκτεθειμένου προσώπου».

11. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη
«αξιωματούχο» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή το δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο».

12. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 14:
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«Μεταβατική διάταξη.
69(Ι) του 2017.

Τροποποίηση
του Παραρτήματος Ι
του βασικού
νόμου.

14. Όλοι οι αξιωματούχοι και όλα τα δημόσια εκτεθειμένα
πρόσωπα που κατείχαν το αξίωμά τους ή που βρίσκονταν σε ενεργό
υπηρεσία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί
Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και
Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 καταθέτουν
δήλωση στο Συμβούλιο, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο
4, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή.».

13. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα Ι:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρα 2 και 8)
1.

Ο Κύπριος Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.

Οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων, οι οποίοι δεν είναι μέλη της
Βουλής των Αντιπροσώπων.

3.

Οι αρχηγοί μη κοινοβουλευτικών κομμάτων.

4.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

5.

Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

6.

Ο Διευθυντής του
Αντιπροσώπων.

7.

Οι δήμαρχοι και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων.

8.

Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.

9.

ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Γραφείου

του

Προέδρου

της

Βουλής

10.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

11.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

12.

των

Ο Προεδρικός Επίτροπος.

13.

Ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων.

14.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

15.

Ο Επίτροπος
Υπηρεσιών.

16

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής της Ενέργειας.

17.

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών και ο Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών
Πληρωμών.

18.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

19.

Το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής.

20.

Οι γενικοί διευθυντές της Βουλής των Αντιπροσώπων, των Υπουργείων
και του Γραφείου Προγραμματισμού.

21.

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.

22.

Ο Γενικός Λογιστής και ο Βοηθός Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Ρυθμίσεως

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδρομικών

605

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αντικατάσταση του
Παραρτήματος ΙΙ
αυτού.

23.

Οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου.

24.

Ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

25.

Τα μέλη της Επιτροπής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

26.

Οι γενικοί διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

27.

Οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το κράτος.

28.

Ο Αρχιπρωτοκολλητής

29.

Οι δημοτικοί γραμματείς.

30.

Οι εκλελεγμένοι πρόεδροι και τα εκλελεγμένα μέλη των κοινοτικών
συμβουλίων των μη κατεχομένων κοινοτήτων.

31.

Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς.

32.

Ο Αρχηγός και Υπαρχηγός της Αστυνομίας.

33.

Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα.

34.

Ο Επίτροπος Διοικήσεως.

35.

Ο Επίτροπος Νομοθεσίας.

36.

Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

37.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων.

38.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών.».

14. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα ΙΙ:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρο 4)
Ο ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

΄Ονομα:

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

Ιδιότητα-Αξίωμα:

1.……………………………………………………………….
2..........................................................................................
3..........................................................................................
4..........................................................................................

Διεύθυνση κατοικίας:

………………………………………………………………………………..

Τηλέφωνο κατοικίας:

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

Διεύθυνση εργασίας:

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

Τηλέφωνο εργασίας:

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

Ημερομηνία Γεννήσεως:

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

Αριθμός Ταυτότητας:

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

Επάγγελμα:

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

Έγγαμος/Άγαμος:

…………………………………………………………………..

Αριθμός ανηλίκων τέκνων:

………………………………………………………………………………..

………………………………………
Υπογραφή Αξιωματούχου/Δημόσια Εκτεθειμένου
Προσώπου
Ημερομηνία: .................................

607

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία
Γεννήσεως

Αριθμός
Ταυτότητας

Ιδιότητα

1. ………………………………...

………………

……………….

………………………...

2. ………………………………...

………………

………………

………………………...

3. ………………………………...

………………

………………

………………………...

4. ………………………………...

………………

………………

………………………...

5. ………………………………...

………………

………………

………………………...

………………………………….
Υπογραφή Αξιωματούχου/Δημόσια
Εκτεθειμένου Προσώπου
Ημερομηνία: ………………………..
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)

1. Ακίνητη Ιδιοκτησία
Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ’ ονόματι
του Αξιωματούχου/Δημόσια Εκτεθειμένου Προσώπου
Περιγραφή

Πόλη
Χωριό
Αριθμός Αριθμός
ή
Ενορία Εγγραφής Τεμαχίου

Έκταση
Εκτ. Δεκ.

Μερίδιο
τ.μ.

Κόστος
Τρόπος
Έτος
Τρέχουσα
Απόκτησης
Απόκτησης Απόκτησης Αξία
£

1
2
3
4
5
6

Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ’ αυτής (για κάθε ακίνητο που περιγράφεται πιο πάνω)
1
2
3
4
5
6

2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία
Περιγραφή

Κατασκευαστής
/ Τύπος

Αριθμός
Εγγραφής

Έτος
Απόκτησης

Κόστος
Απόκτησης
£

1
2
3
4
5
6
Για μεταφορά

Σημείωση:
Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.

£
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Από μεταφορά

3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Περιγραφή

Όνομα
Επιχείρησης

Νομική
Μορφή

Έτος
Συμμετοχής

Ποσό
£

1
2
3
4
5
6

4. Περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
(α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι
Περιγραφή

Όνομα
Εταιρείας

Τρόπος
Απόκτησης

Έτος
Απόκτησης

Κόστος
Απόκτησης
£

1
2
3
4
5
6

(β) Μετοχές σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς
Όνομα
Εταιρείας

Αριθμός
Μετοχών

Τρόπος
Απόκτησης

Έτος
Απόκτησης

Κόστος
Απόκτησης
£

1
2
3
4
5
6
Για μεταφορά

Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.
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Από μεταφορά

(γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες
Όνομα Τράπεζας κτλ

Αριθμός Λογαριασμού

Ποσό
£

1
2
3
4
5
6

5. Άλλα στοιχεία ενεργητικού
1
2
3
4
5
6
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.

6. Χρέη
Στην κατάσταση συναφθέντων χρεών καταγράφεται το αρχικό ποσό και το οφειλόμενο
υπόλοιπο μεταξύ των δύο δηλώσεων
Όνομα Πιστωτή / Τράπεζας

Αρ. Λογαριασμού
£

Αρχικό Ποσό Χρέους
£

Ποσό
£

1
2
3
4
5
6
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΝ ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ)

Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.
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7.

Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ
των δύο δηλώσεων
Καθαρή περιουσία κατά την ημερομηνία εισδοχής
Πλέον:
Εισοδήματα από μερίσματα από ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες
Εισοδήματα από τόκους τραπεζών κτλ
Εισοδήματα από τόκους χρεογράφων, ομολόγων κτλ
Εισοδήματα από ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας
Εισοδήματα από συμμετοχή σε επιχείρηση
Εισοδήματα από μισθούς / αμοιβές / συντάξεις
Άλλα εισοδήματα

Κέρδος από πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας
Κέρδος από πώληση μηχανοκίνητων μεταφορικών μέσων
Κέρδος από πώληση μετοχών κτλ
Δωρεές από τρίτους

Μείον:
Ζημιά από πώληση μηχανοκίνητων μεταφορικών μέσων
Ζημιά από την πώληση μετοχών κτλ
Ζημιά από τη συμμετοχή σε επιχείρηση
Τόκοι πληρωτέοι
Πληρωμή διαφόρων φόρων
Προσωπικές δαπάνες (πχ έξοδα συντήρησης, έξοδα σπουδών παιδιών κτλ)

Καθαρή περιουσία παρούσας δήλωσης

Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.
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ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία
Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ’
ονόματι του/της συζύγου του Αξιωματούχου/Δημόσια Εκτεθειμένου Προσώπου
Πόλη
Περιγραφή

Έκταση

Χωριό ή Αριθμός Αριθμός
Ενορία Εγγραφής Τεμαχίου

Εκτ. Δεκ.

Μερίδιο

τ.μ.

Τρόπος
Απόκτησης

Έτος
Απόκτησης

Κόστος
Τρέχουσα Απόκτησης
Αξία
£

1
2
3
4
5
6

Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ’ αυτής (για κάθε ακίνητο που περιγράφεται πιο πάνω)
1
2
3
4
5
6

2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία
Περιγραφή

Κατασκευαστής /
Τύπος

Αριθμός
Εγγραφής

Έτος Απόκτησης

Κόστος
Απόκτησης
£

1
2
3
4
5
6
Για μεταφορά
Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.

£
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Από μεταφορά

3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Περιγραφή

Όνομα
Επιχείρησης

Νομική
Μορφή

Έτος
Συμμετοχής

Ποσό
£

1
2
3
4
5
6

4. Περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
(α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι
Περιγραφή

Όνομα Εταιρείας

Τρόπος Απόκτησης

Έτος Απόκτησης

Κόστος
Απόκτησης
£

1
2
3
4
5
6

(β) Μετοχές σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς
Όνομα
Εταιρείας

Αριθμός
Μετοχών

Τρόπος
Απόκτησης

Έτος
Απόκτησης

Κόστος
Απόκτησης
£

1
2
3
4
5
6
Για μεταφορά

Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.
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(γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες
Όνομα Τράπεζας κτλ

Αριθμός Λογαριασμού

Ποσό
£

1
2
3
4
5
6

5. Άλλα στοιχεία ενεργητικού
1
2
3
4
5
6
ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σημείωση:
Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.
6. Χρέη
Στην κατάσταση συναφθέντων χρεών καταγράφεται το αρχικό ποσό και το οφειλόμενο
υπόλοιπο μεταξύ των δύο δηλώσεων
Όνομα Πιστωτή / Τράπεζας

Αρ. Λογαριασμού
£

Αρχικό Ποσό Χρέους
£

Ποσό
£

1
2
3
4
5
6
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΝ ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ)
Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.
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7.

Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί
μεταξύ των δύο δηλώσεων
Καθαρή περιουσία κατά την ημερομηνία εισδοχής
Πλέον:
Εισοδήματα από μερίσματα από ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες
Εισοδήματα από τόκους τραπεζών κτλ
Εισοδήματα από τόκους χρεογράφων, ομολόγων κτλ
Εισοδήματα από ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας
Εισοδήματα από συμμετοχή σε επιχείρηση
Εισοδήματα από μισθούς / αμοιβές / συντάξεις
Άλλα εισοδήματα

Κέρδος από πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας
Κέρδος από πώληση μηχανοκίνητων μεταφορικών μέσων
Κέρδος από πώληση μετοχών κτλ
Δωρεές από τρίτους

Μείον:
Ζημιά από πώληση μηχανοκίνητων μεταφορικών μέσων
Ζημιά από την πώληση μετοχών κτλ
Ζημιά από τη συμμετοχή σε επιχείρηση
Τόκοι πληρωτέοι
Πληρωμή διαφόρων φόρων
Προσωπικές δαπάνες (πχ έξοδα συντήρησης, έξοδα σπουδών παιδιών κτλ)

Καθαρή περιουσία παρούσας δήλωσης
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία
Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ’ ονόματι του
Ανήλικου Τέκνου Αξιωματούχου/Δημόσια Εκτεθειμένου Προσώπου
Πόλη
Περιγραφή

Χωριό ή Αριθμός Αριθμός
Ενορία Εγγραφής Τεμαχίου

Έκταση
Εκτ. Δεκ.

Μερίδιο
τ.μ.

Έτος
Τρόπος
Τρέχουσα
ΑπόΑπόκτησης κτησης
Αξία

Κόστος
Απόκτησης
£

1
2
3
4
5
6

Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ’ αυτής (για κάθε ακίνητο που περιγράφεται πιο πάνω)
1
2
3
4
5
6

2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)

Περιγραφή και αξία
Περιγραφή

Κατασκευαστής
/ Τύπος

Αριθμός
Εγγραφής

Κόστος
Απόκτησης
£

Έτος Απόκτησης

1
2
3
4
5
6
Για μεταφορά
Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.

£
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3.

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Περιγραφή

Όνομα
Επιχείρησης

Νομική Μορφή

Έτος
Συμμετοχής

Ποσό
£

Έτος
Απόκτησης

Κόστος
Απόκτησης
£

1
2
3
4
5
6

4.

Περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
(α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι
Όνομα Εταιρείας
Περιγραφή

Τρόπος
Απόκτησης

1
2
3
4
5
6

(β) Μετοχές σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς
Όνομα
Εταιρείας

Αριθμός
Μετοχών

Τρόπος
Απόκτησης

Έτος
Απόκτησης

Κόστος
Απόκτησης
£

1
2
3
4
5
6
Για μεταφορά

Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.
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(γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες
Όνομα Τράπεζας κτλ

Αριθμός Λογαριασμού

Ποσό
£

1
2
3
4
5
6

5. Άλλα στοιχεία ενεργητικού
1
2
3
4
5
6

ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.

6. Χρέη
Στην κατάσταση συναφθέντων χρεών καταγράφεται το αρχικό ποσό και το οφειλόμενο υπόλοιπο
μεταξύ των δύο δηλώσεων
Όνομα Πιστωτή / Τράπεζας

Αρ. Λογαριασμού
£

Αρχικό Ποσό Χρέους
£

Ποσό
£

1
2
3
4
5
6
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΝ ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ)

Σημείωση: Όπου ο χώρος στα επί μέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.
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7.

Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περιουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ των
δύο δηλώσεων
Καθαρή περιουσία κατά την ημερομηνία εισδοχής
Πλέον:
Εισοδήματα από μερίσματα από ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες
Εισοδήματα από τόκους τραπεζών κτλ
Εισοδήματα από τόκους χρεογράφων, ομολόγων κτλ
Εισοδήματα από ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας
Εισοδήματα από συμμετοχή σε επιχείρηση
Εισοδήματα από μισθούς / αμοιβές / συντάξεις
Άλλα εισοδήματα

Κέρδος από πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας
Κέρδος από πώληση μηχανοκίνητων μεταφορικών μέσων
Κέρδος από πώληση μετοχών κτλ
Δωρεές από τρίτους

Μείον:
Ζημιά από πώληση μηχανοκίνητων μεταφορικών μέσων
Ζημιά από την πώληση μετοχών κτλ
Ζημιά από τη συμμετοχή σε επιχείρηση
Τόκοι πληρωτέοι
Πληρωμή διαφόρων φόρων
Προσωπικές δαπάνες (πχ έξοδα συντήρησης, έξοδα σπουδών παιδιών κτλ)

Καθαρή περιουσία παρούσας δήλωσης

