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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας
Θέμα: Υποβολή Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ν. 3213/2003 για το έτος 2011, μέχρι
30 Ιουνίου 2012.
Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση βάσει του Ν. 3213/03 περί υποβολής δήλωσης της ατομικής
περιουσιακής κατάστασης, των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων.
Υπόχρεοι υποβολής της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. ι του ανωτέρω νόμου είναι:
«…ι. Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
διαγωνισμών για τις προμήθειες των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών
των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, των δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων
οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, καθώς επίσης
οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες
αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις
δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών,
στους ανωτέρω φορείς και υπό τον ίδιο περιορισμό ποσού, καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των
επιτροπών διαγωνισμού και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις
διατάξεις του N. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄), εφόσον ο προϋπολογισμός
του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ…»
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης των
δραστηριοτήτων των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά την λήξη της.
Το σχετικό έντυπο υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenic-fiu.gr ακολουθώντας την
διαδρομή «Ανακοινώσεις της Αρχής – Ανακοινώσεις Γ΄ Μονάδας – Δήλωση Περιουσιακής
Κατάστασης» και η αποστολή του γίνεται απευθείας από τους υπόχρεους στην αναγραφόμενη
διεύθυνση.
Για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπάλληλο της
Δ/νσης Διοικητικού κ. Βλασακίδου Σιδερή τηλ. 1883.
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