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ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»,
άρθρο 3 του ν. 2576/1998).

1. Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας αριθμ. 5/1998 (αριθμ. πρωτ.
Δ17α/08/17/ΦΝ 402/13.2.98), με την οποία δόθηκαν οι πρώτες βασικές οδηγίες
για την εφαρμογή του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση
της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25Α/9-2-98),
δίνονται με την παρούσα εγκύκλιο συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις
για την εφαρμογή ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

2. Οπως αναφέρεται στην παρ. 5 της ανωτέρω εγκυκλίου με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2576/98 επεκτείνεται η υποχρέωση υποβολής στον
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δήλωσης περιουσιακής κατάστασης «πόθεν
έσχες» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2429/1996 και
στα πρόσωπα όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εμπλέκονται
στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και ανάθεσης και
επίβλεψης μελετών δημοσίων έργων.

3. Τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση
περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, είναι τα εξής:

α.  Οι πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και
γενικοί διευθυντές των αναφερομένων στις περιπτώσεις ε’ και στ’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280Α’) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων.

β. Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και των Τεχνικών Διευθύνσεων των
Περιφερειών ως και οι σύμφωνα με τα άρθρα 26 του π.δ/τος 609/1985 (ΦΕΚ
223Α’) και 15 του ν. 716/1997 (ΦΕΚ 295Α’) ασκούντες καθήκοντα επιβλεπόντων
μηχανικών δημοσίων έργων και μελετών δημοσίων έργων.

γ. Οι κατέχοντες τις υπό στοιχείο «β» αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα άνω υπό στοιχεία «α» νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου
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Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την
ανάθεση δημοσίων έργων ή μελετών δημοσίων έργων ή ασκούν καθήκοντα
επιβλεπόντων μηχανικών δημοσίων έργων ή μελετών.

δ. Τα μέλη των Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση δημοσίων έργων που
συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 του π.δ/τος 609/1985, ανεξαρτήτως της
υπαλληλικής ή μη ιδιότητας αυτών.

4. Τονίζεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα στα οποία επιβάλλεται με τον
παρόντα νόμο η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για
πρώτη φορά, υποβάλλουν τη δήλωση αυτή μέσα στην οριζόμενη στις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου αυτού προθεσμία των 60 ημερών από τη δημοσίευση του
νόμου, ήτοι μέχρι 10-4-1998 ή από την ανάληψη των καθηκόντων τους στις
ανωτέρω θέσεις.

Για τις επόμενες φορές η δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996.

5. Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση των εντύπων δηλώσεων και την
παραλαβή των συμπληρωμένων, καθώς επίσης και για την παροχή κάθε σχετικής
πληροφορίας είναι η Υπηρεσία Ελέγχου Δηλώσεων του Αρείου Πάγου (τηλ.
6455271). Η παραλαβή των εντύπων και η υποβολή τους μπορεί να γίνει
μεμονωμένα από τα πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλουν τη δήλωση. Οι
συμπληρωμένες δηλώσεις μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στην ανωτέρω Υπηρεσία. Για τους υπαλλήλους όλων των φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκτελούν δημόσια έργα και αναθέτουν μελέτες
μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα και ενδεχομένως γρηγορότερα αν η αρμόδια
Δ/νση Διοικητικού σε συνεργασία με τη Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και
Οργάνωσης ή η οιαδήποτε άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία, μεριμνήσει για την
παραλαβή των εντύπων και τη συγκέντρωση και υποβολή τους στην ανωτέρω
Υπηρεσία συνολικά για όλους τους υπαλλήλους τους.

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2429/1996 είναι ενσωματωμένες στο
έντυπο της δήλωσης.

6. Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 3 του ν. 2576/98 προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής στον αρμόδιο
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου καταλόγου των προσώπων που υποχρεώνονται
να υποβάλλουν δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη
εφαρμογή του νόμου η προθεσμία αυτή είναι τρίμηνη και λήγει την 10-5-1998.

7. Οι αποδέκτες του πίνακα διανομής της παρούσης εγκυκλίου
παρακαλούνται να ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν όλες τις υπηρεσίες
τους και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στην
αρμοδιότητά τους, για να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
2576/1998.

8. Της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι
υπάλληλοι που είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τη δήλωση του «πόθεν έσχες»
σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και με την επισήμανση της προσωπικής
ευθύνης του καθενός υπαλλήλου για την εμπρόθεσμη υποβολή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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