
 

Αριθ. Πρωτ.16733/ΣΣ/λµ   Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2006 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ    Τους 
     1) Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας    
          ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης  

κ. Προκόπη Παυλόπουλο 
Σταδίου 27 & ∆ραγατσανίου2 
101 83 ΑΘΗΝΑ 
 

     2) Υπουργό ∆ικαιοσύνης  
κ. Αναστάση Παπαληγούρα 
Μεσογείων 96 
115 27 ΑΘΗΝΑ 
 

     3) Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
         κ. Γεώργιο Σουφλιά                     
         Χαρ. Τρικούπη 182                      
           101 78 ΑΘΗΝΑ 
 
 
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης βάσει άρθρ. 8 παρ. 5 Ν. 3310/2005. 
 
 

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, 
 
 Με την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιηµένος επαναφέρθηκε σε ισχύ µε το Ν. 3414/2005, θεσπίσθηκε 
η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προς την 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον ιδιοκτήτη, τους εταίρους, τους 
βασικούς µετόχους, τα µέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά 
στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις.  
 
Σχετικά µε την ανωτέρω υποχρέωση αυτή καθεαυτή, αλλά και τον τρόπο 
υλοποίησής της, έχουµε σοβαρότατες αντιρρήσεις και έχουν ανακύψει 
διάφορα προβλήµατα. Συγκεκριµένα: 
 
 1. Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
έχει θεσπισθεί από το Ν. 3213/2003 για τα πρόσωπα που είναι φορείς 
δηµοσίων αξιωµάτων και λειτουργηµάτων και ως εκ τούτου εκτίθενται εξ 
αντικειµένου σε ποικίλες µορφές αθέµιτου και παράνοµου επηρεασµού, 
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προς το σκοπό του ελέγχου της νόµιµης άσκησης των καθηκόντων τους 
και της διασφάλισης της διαφάνειας και εντιµότητας της δηµόσιας ζωής. 
Υπό την έννοια αυτή, ορθώς οι επιχειρηµατίες – εργολήπτες δηµοσίων 
έργων, όταν ασκούν τέτοια καθήκοντα ως µέλη επιτροπών διαγωνισµών 
δηµοσίων έργων, υποχρεούνται να υποβάλλουν τέτοια δήλωση. Η 
επέκταση όµως της υποχρέωσης αυτής στους ιδιοκτήτες, εταίρους κ.λπ. 
καθώς και τα όργανα διοίκησης µιας εργοληπτικής επιχείρησης, δεν 
εξυπηρετεί καµία έλλογη σκοπιµότητα, ούτε συνάδει µε το σκοπό της 
διάταξης κατά την αρχική θέσπισή της. Οι επιχειρηµατίες – ιδιοκτήτες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων και τα στελέχη τους δεν είναι φορείς 
δηµοσίων αξιωµάτων και λειτουργηµάτων, ούτε υπάρχει κίνδυνος 
δωροδοκίας τους κατά την άσκηση της επιχειρηµατικής τους 
δραστηριότητας. Εποµένως, είναι απορίας άξιο τι σκοπό εξυπηρετεί 
πράγµατι η επέκταση της εν λόγω υποχρέωσης και στα πρόσωπα αυτά. 
 Αντιθέτως, είναι δεδοµένο ότι η επέκταση της υποχρέωσης αυτής 
και στα ανωτέρω πρόσωπα, τα οποία ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες, θα 
δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα γραφειοκρατίας, θα δυσχεράνει το 
έργο των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών, προς βλάβη της οικονοµίας 
και της εύρυθµης λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, και τελικώς θα 
καταστήσει ανέφικτο τον έλεγχο των προσώπων εκείνων που πράγµατι 
πρέπει να ελεγχθούν. 
 Για τους λόγους αυτούς θεωρούµε ότι η υποχρέωση αυτή, που έχει 
επιβληθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, πρέπει να 
καταργηθεί ολοσχερώς. 
 
 2. Εκ παραλλήλου, για όσο χρόνο διατηρείται εν ισχύϊ η διάταξη 
της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, είναι αναγκαίο να 
διευκρινισθούν αρµοδίως αµέσως και κατά τρόπο σύννοµο οι όροι και η 
διαδικασία εφαρµογής της. Ήδη, κατά πληροφορίες µας, έχει 
δηµιουργηθεί τεράστια σύγχυση και αναστάτωση στις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις λόγω ενός εντύπου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που 
αναφέρει ότι καθ’ εκάστη πρώτη εφαρµογή της εν λόγω διάταξης η 
προθεσµία υποβολής της σχετικής δήλωσης είναι εξήντα ηµέρες από την 
έναρξη ισχύος του νόµου που επεξέτεινε την υποχρεωτική εφαρµογή της.  
 
Η προαναφερθείσα 60ήµερη προθεσµία δεν προκύπτει από καµία 
διάταξη των οικείων νοµοθετηµάτων (δηλ. των Ν. 3213/2003, 3310/2005 
και 3414/2005), ούτε από τη συστηµατική τους ερµηνεία, εποµένως το 
µόνο εύλογο συµπέρασµα είναι ότι πρόκειται για εσφαλµένη υπόδειξη 
προς τους ενδιαφερόµενους, η οποία το µόνο που επιτυγχάνει είναι να 
επιτείνει τη σύγχυση και την αναστάτωσή τους. Αντιθέτως, σύµφωνα µε 
την ορθή ερµηνεία των σχετικών διατάξεων, η προκείµενη δήλωση 
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πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους, 
ακόµη και κατά την πρώτη εφαρµογή του Ν. 3310/2005. 
 Εν όψει των προεκτεθέντων, παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε 
αρµοδίως δια σχετικής εγκυκλίου τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης 
περιουσιακών στοιχείων από τα πρόσωπα που υποχρεούνται προς τούτο 
βάσει της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 
 

Με τιµή, 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΜΙΧ. Ε. ΑΛΕΠΗΣ       ΜΑΡΚ. Ι. ΣΙΟΥΝΑΣ 


