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Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, όσοι ορίζονται μέλη: 

α) επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης-παραλαβής διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και 

παροχής υπηρεσιών, που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, 

χωρίς ΦΠΑ και 

β) επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης-παραλαβής διαγωνισμών δημοσίων έργων (π.χ. 

εργασίες κατασκευής, ανακαίνισης, επισκευής – συντήρησης των κτηρίων του ΓΠΑ κ.α.), που ο 

προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 

 

είναι υπόχρεοι στην υποβολή Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης προς το αρμόδιο 

Όργανο «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες -Γ΄ 

Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», μέσα σε 90 ημέρες από την 

ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας (ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ορισμού τους).  

 

Διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Η Αρχική Δήλωση απαιτείται να υποβληθεί  εφόσον η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου 

δεν ήταν γνωστή στο όργανο ελέγχου στις 31/12 του προηγούμενου έτους. 

2. Η ετήσια Δήλωση υποβάλλεται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης 

δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας του υπόχρεου και το αργότερο μέσα σε 3 

μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι ως 

άνω υπόχρεοι σε δήλωση, όταν χάσουν την ιδιότητα αυτή, θα πρέπει να συνεχίσουν να 

υποβάλλουν δήλωση για ακόμη 1 έτος. 

3. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι υπόχρεα σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης ΜΟΝΟ 

εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις, από την  ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής 

τους σε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Συνεπώς, υποβάλλουν αρχική δήλωση μέσα 

σε ενενήντα (90) ημέρες από αυτήν την ημερομηνία. 

4. Η υποχρέωση υποβολής  δ ε ν  εξαρτάται από το εάν μια επιτροπή έχει αρμοδιότητα  

τμηματικής ή όχι παραλαβής, αλλά από το εάν η επιτροπή σχετίζεται με  διαγωνισμούς που 

ο συνολικός τους προϋπολογισμός υπερβαίνει τα ως άνω ποσά. 

5. Εάν μία επιτροπή, σύμφωνα με την Απόφαση συγκρότησής της, συγκροτείται ως επιτροπή 

διαγωνισμών  ε ν  γ έ ν ε ι ,  χ ω ρ ί ς   να προσδιορίζεται το ύψος του προϋπολογισμού των 

διαγωνισμών, τα μέλη της επιτροπής αυτής είναι υπόχρεα σε δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης μόνον εφόσον προκηρυχθεί διαγωνισμός με προϋπολογισμό άνω των 



προβλεπόμενων ορίων. Συνεπώς, η υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης των μελών 

της εν λόγω επιτροπής αρχίζει από την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού που πληροί 

τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 

6. Ακόμα και όταν ένας διαγωνισμός ακυρωθεί, τα τακτικά μέλη που ορίστηκαν στις επιτροπές, 

είναι υπόχρεα προς δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 

7. Σε ό,τι εμπίπτει των αρμοδιοτήτων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, οι υπόχρεοι ενημερώνονται από την 

αρμόδια υπηρεσία. 
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