
ΚΑΤΑΘΕΣΗ,

Αριθμ. Πρωτοκόλλου ............... ,.,.....

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

Ημερομηνία: ...... -„ ....... ------ 20 ......

ΔΗΛΟΣΗ

περιουσιακής κατάστασης έτους 20 -ί/

κατά το άρθρο 2 του Ν. 321 3 / 2003

(ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα της Αρχής του αρ. 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 1 66/Α'), όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις ταυ ν. 3932/201 1 (ΦΕΚ 49/Α1)
1. Στικχεία του

Επώνυμο .£&!.£&.&...„ κύριο όνομαΜ^ν.&ίίόνομα πατέρα ...Α^κΚί

ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση ̂ &$.Ί

επάγγελμα ,&^Λ.αΤθ&Κ. διεύθυνση επαγνέλμστί
Δ.εύθΐ^σηκατουίΐπς/!^

Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά £/έ/.8£!.ίϊ..Γ:.,.

2. Στοιχεία του ή της συζύγου

Επώνυμο . , . κύρκ,

ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση

3. Στο«ε& των ανήλαων παιδιών

3.1 Επώνυμο κύριο όνομα έτος γεννήσεως

3.2 Επώνυμο κύριο όνομα—.......,̂ ϊ̂ ΠΓΠΤετοςγεννήσεως

3.3 Επώνυμο „ κύριούνθμαΠίΠ» έτος γεννήσεως, „.„—

3.4 Επώνυμο .....̂ -Λ^Γκΰριο όνομα—. έτος γεννήσεως —

3.5 Επώνυμο «....,,^ΐΖ^... κύριο άνομο έτος γεννήσεως

3.6 Επώνυμο...,,̂ ™. κύριο όνομα έτος γεννήσεως.
4. Στοιχεέχ των κατά το άρθρο 13 εδ. β1 ΠΧ. σκε&αν (συγγενείς εξ' αίματος και εξ* αγχιστείας
σε ευθεία γραμμή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηοτευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς
και μνηστήρες αδελφών)

4.1 Επώνυμο .̂ 6_Ϊ&&)_..'.Γ}.££ΑΪ Ά κύριο όνομα ...„^Ά^x.Άβ.

4.3 Επώνυμο.,..ίί.̂ £.ί̂ .η κύριο όνομα—Ζί.Ώ/ΐΥ.7.ΐΑι.ο

4.4 Επώνυμο. _ κύριο όνομα.—

4.5 Επώνυμο κύριο όνομα......

4.6 Επώνυμο _ κύριο όνομα......

4.7 Επώνυμο _ - κύριο όνομα.—

4.8 Επώνυμο —. .. κύριο όνομα......

4.9 Επώνυμο.... κύριο όνομα

4.10 Επώνυμο —. ,..„ κύριο άνομα

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ^ΙΛΓθΛ^έΑ/3^20/0,
* /

ι/Αΐον



Α. Κατάσπκ^ που περιέχα λεπτομερή τα υνιστήίΕνηηπβ τα χι̂ ^
ΑΙ. Περιουσιακά στοιχεία ελίγχύμενου.

ΑΙ.Ια Έααδα αηό κάθε πηνή ιαπά τα τρία (3) προηγούμενα ααανοΐΒΚά έτη

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΕΕΟήΗΜΑΤΑ Α!ΙΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ 6)

ΕΤΟΣ 200κ ΕΤΟΣ 200

0

£_ 2,0 τ



Α. Κατάσταση ΠΜ περιέχει λεπτομερώς το υφιστάμενα κοιά το χρόνο υποβολής περβυαΜκπ
στοιχεία. ΑΙ ΧΙερ»ουοιακά σταχεία εΑενχάμενου. ^ -̂-/̂  1

ΑΙ. Ιβ Εσοδα από κι̂  πηγή κατά το τρίχονοβιαΛ^^^

—

Α/Α

.1
Ρ

ΚΟΛΙΚΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

1

0
•ί

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΒΣΟΛΗΜΑΤΑ

2

1̂ 1.635.̂
2*09 ί̂.3

?

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΕΟΔΗΜΑΤΑ

3

Β .̂ <¥6
Μ 0**}ΗΙ

ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟΔΑ
(ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΚΥΣΕΙΣ̂ ΑΝΕΙΑ,

ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΠ.)
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Α1.2 Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.



Α1. ,ινάλΒνα.ιωκι^

ΜΑ
ΚΟΛΙΚΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΛΤΑΣΤΛΙΗ

Η

«ΕΓΑΒΟΛΗ

ΒΔΟΣ

ΧΡΕΟΓΡΛΛον

ττπκιε πσιστΗΓΑ ΤΡΟΠΟΣ

ΚΙΗΪΗΓ
ΑΞΙΛΚ1ΗΕΗΪ

7 Ϊ ~ ~



Α1.4 Καταθέοεις ΟΕ Τράπεζες, τφβπήρηκιπ άλλα ι&κ&ηύ ή αλλοδαπά ησαπκύ Κρϋμαια.

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΒΔΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΟΣΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΗΟλΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:
ΓΗ5ΤΟ71ΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

&±
&. =1 ιι

"ο./
Λ-ί



σ/7

Πϋϋ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ1

ΚΛΤΑΙΓΛΧΗ
«

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

οβαε
ΟΧΜΜΏΧ

ΝΗΟΛΟΠΟΓν
ΚΥΚΛΟβΟΜΑΣ -κνΒΒΜΟΕ ΜΚΜΟΠΒΗΕ

ΕΙΟΕ
ΚΠ&ΗΕ

ΤΡΟΠΟΙ
κηιπα

ΚΛΤΑΒΛΗΘΒ4
ΠΡΟΕΛΕνίΗ
ΧΡΜ4Λ1ΈΜ

Ι&ϊβ&ι ΙΟΘ



Α1.6 Συμμεταχές οε κάθε είδους επη^Ιρησΐ|.

Λ/Α ΚΟΛΙΚΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΓΑΙΗ
Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΗΛΟΣ
ΣνΗΜΕΓΟΧΗΕ

ΗΛΟΣ ΕΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΡΙβ,ΤΑΤ!»

ζ

Υ-



ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΗΟΜΟΛΟΓΗΠΚΑ
ΕΙ. Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήματος του ελεγχόμενου έτους ή των τριών
(3) προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου περί αρχικής υποβολής της δήλωσης.
Επισημάνεται ότι οε περίπτωση που π οχετική δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η 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 η
εκποιήθηκαν, κότα την προαναφερόμενη παράγραφο Α, Στην περίπτωση που π δήλωση
υποβάλλεται νια δεύτερη, τρίτη κ.λπ. φορά, προσκομίζονται μόνον οι τίτλοι κτήσεως ή
εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόμενο έτος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΟΣΕΟΝ
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες οιιό την ορκωμοσία ή την
ανάληψη καθηκόντων και επαναλαμβάνεται μέχρι 30 Ιουνίου «ίβε έτους, εφόσον Μ υπόχρεοι
διστη ρουν την ιδιότητα αυτή και επί τρία (3) χρόνια μετά την απώλεια της.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΟΝ
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Γ Μονάδα της Αρχής του αρ. 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 1 66/Α1),
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3932/201 1 (ΦΕΚ 49/Α1) είτε αυτοπροσώπως είτε με
αντιπρόσωπο είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 - Τ.Κ. 1 1853
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3401950, 210-3401951

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

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

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα „

οήη

κατέθεσε αυτοπροσώπως ή με τ..ν αντιπρόσωπο του —

τη δήλωση περιουσιακής τ κατάστασης

Ο/Η Υπάλληλος


