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   Βαθμός Ασφαλείας:  
  Να διατηρηθεί μέχρι:  

                                                                                         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ‐ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
                                                                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μαρούσι,   26 ‐02‐2016    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   Αριθμ.Πρωτ.   Βαθμός  Προτερ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                           34841/Γ1 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ            
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄                                   ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι        
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr            
Πληροφορίες: Αικ. Χαμπάκη 
                     Γ. Μουτζουροπούλου 
                       Ε.Πανοπούλου          
Τηλέφωνο: 210‐3442344 
                     210‐3443228            
 
 
ΘΕΜΑ: Κατάλογοι υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης και καταστάσεων 
εποπτευόμενων φορέων στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων. 

                                                                          
      
   Σας  κοινοποιούμε  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  3379/18‐02‐2016  έγγραφο  του  Προέδρου  της 
Επιτροπής  Ελέγχου    του  άρθρου  3Α  Ν.3213/2003  προς  ενημέρωσή  σας  και  άμεσες 
ενέργειες.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄), όπως ισχύει, 
τον  μήνα  Φεβρουάριο,  κάθε  έτους,  διαβιβάζεται  στην  Επιτροπή  Ελέγχου  Δηλώσεων 
περιουσιακής  κατάστασης  του  άρθρου  3Α  του  ν.  3213/2003,  κατάλογος  ελεγχομένων 
προσώπων.  Ο  κατάλογος  συντάσσεται  από  τον  αρμόδιο  υπουργό,  τον  γενικό  γραμματέα 
αποκεντρωμένης διοίκησης ή το όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου για τα πρόσωπα 
που  υπάγονται  στο  φορέα  αυτόν  ή  από  τον  οποίο  εποπτεύονται  και  σε  κάθε  άλλη 
περίπτωση  από  τα  όργανα  διοίκησης  του  οικείου  φορέα.  Τυχόν  παράλειψη  του  κατά 
περίπτωση  αρμόδιου  και  υπεύθυνου  να  διαβιβάσει  το  σχετικό  κατάλογο  τιμωρείται με 
φυλάκιση  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών, σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  7  του 
παραπάνω νόμου. 
 Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω έγγραφο, οι κατά τα ως άνω υπεύθυνοι 
υποχρεούνται  
α. Να  συγκεντρώσουν  τους  καταλόγους  όλων  των  εποπτευόμενων  φορέων  και  να 
επισυνάψουν κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι φορείς. Θα γίνεται διάκριση 
μεταξύ  των  φορέων  που  δεν  έχουν  συμπληρώσει  κατάλογο  γιατί  δεν  έχουν  κανέναν 
υπόχρεο και των φορέων που δεν ανταποκρίθηκαν. Στον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων 
στη θέση  
http://www.hellenicparliament.gr/Organosi‐kai‐Leitourgia/epitropi‐elegxou‐ton‐
oikonomikon‐ton‐komaton‐kai‐ton‐vouleftwn/ipovoli‐katalogon/ 
έχουν  αναρτηθεί  υποδείγματα  που  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη  σύνταξη  της 
κατάστασης των φορέων.  
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Οι  κατάλογοι  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  πλήρη  στοιχεία  των  υπόχρεων,  δηλαδή 
ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  αριθμό  φορολογικού  μητρώου,  ιδιότητα  από  την  οποία 
απορρέει  η  σχετική  υποχρέωση,  το  νόμο  με  τον  οποίο  αποκτήθηκε  η  ιδιότητα,  το  χρόνο 
απόκτησης (και τυχόν παύσης) της ιδιότητας. Στον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων έχει α 
ναρτηθεί υπόδειγμα πίνακα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη των καταλόγων 
και οδηγίες συμπλήρωσης του αρχείου. 
β. Να  διαβιβάσουν  με  email, με  θέμα:  «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» τους 
σχετικούς  καταλόγους  εντός  της  προβλεπόμενης  προθεσμίας  στην  ηλεκτρονική 
διεύθυνση pothen‐esxes@parliament.gr 
Η ηλεκτρονική διαβίβαση πρέπει να περιέχει τα εξής συνημμένα: 
1.Διαβιβαστικό έγγραφο όλων των καταλόγων που πρέπει να έχει αριθμό πρωτοκόλλου, να 
αναφέρει  την  πλήρη  ονομασία  του  κεντρικού  φορέα  αποστολής,  τον  υπεύθυνο 
επικοινωνίας, το τηλέφωνό του και να είναι υπογεγραμμένο. 
2.Ηλεκτρονικό  αρχείο  καταλόγων  σε  μορφή  excel  (σε  εγγενή  μορφή Excel  –  όχι 
ψηφιοποιημένο με scanner).  
3.Συνημμένη  κατάσταση  φορέων  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  (α) 
παραπάνω σε μορφή εγγράφου Word. 
 
Σε περίπτωση που δεν είναι πλήρεις, οι κατάλογοι δεν θα γίνονται δεκτοί. 
Επισημαίνουμε  ότι  η  παραπάνω  ηλεκτρονική  διεύθυνση  διατίθεται  αποκλειστικά  και 
μόνον για την αποστολή των Καταλόγων Υπόχρεων. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 
δεν  πρέπει  να  αποστέλλονται  ηλεκτρονικά,  διότι  η  Επιτροπή  δεν  αποδέχεται  την 
ηλεκτρονική υποβολή τους. 
 
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Α)  Οι Γεν. Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Θρησκευμάτων  που 
έχουν εκδώσει αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 
του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 περιπτ. ι,΄ , ως ισχύει, παρακαλούνται να αποστείλουν έως 
τις 29‐02‐2016 και ώρα 13:00 μ.μ. στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας 
και Θρησκευμάτων‐Τμήμα Α΄  της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση epano@minedu.gov.gr   κατάλογο με  τα 
πλήρη  στοιχεία  των  υπαλλήλων  της  Γενικής  Γραμματείας  του  Υπουργείου  Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων που συμμετείχαν σ’ αυτές (το έτος 2015), σύμφωνα με το 
υπόδειγμα  που  θα  αναζητήσουν  στον  ιστότοπο  της  Βουλής  των  Ελλήνων  ως 
προαναφέρθηκε. Παρακαλούμε οι σχετικοί  κατάλογοι  να αποσταλούν και εγγράφως στο 
Τμήμα Α΄ της ανωτέρω Διεύθυνσης.      
Για  τους  υπηρετούντες  στα  Γραφεία  της  πολιτικής  ηγεσίας  του  Υπουργείου  Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, των οποίων τα θέματα χειρίζεται το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού  της  Γενικής  Γραμματείας  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  ο  σχετικός  κατάλογος  θα 
συνταχθεί από το εν λόγω Τμήμα. 
 
Β) οι Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ και οι Διευθύνσεις της 
Γενικής  Γραμματείας  Θρησκευμάτων  του  ΥΠΠΕΘ,  που  εποπτεύουν  φορείς,  οφείλουν  να 
γνωστοποιήσουν  τα  διαλαμβανόμενα  στο  παρόν  στους  φορείς  που  εποπτεύουν  και  να 
συγκεντρώσουν  τους  σχετικούς  καταλόγους  υπόχρεων  σε  δήλωση  περιουσιακής 
κατάστασης, επισυνάπτοντας και τη σχετική κατάσταση  στην οποία θα αναγράφονται όλοι 
οι εποπτευόμενοι φορείς και να αποστείλουν τα συγκεκριμένα στοιχεία στην ηλεκτρονική 



 
 

3

διεύθυνση pothen‐esxes@parliament.gr,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  παρόν  έγγραφο,  με 
παράλληλη κοινοποίηση στο Γραφείο Υπουργού. 
 
Γ)  Οι  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  οφείλουν  να  συγκεντρώσουν  τους 
καταλόγους  υπόχρεων  σε  δήλωση  περιουσιακής  κατάστασης  των  Δ/νσεων  Α/θμιας  και 
Β/θμιας  Εκπαίδευσης  που  εποπτεύουν  και  να  αποστείλουν  απευθείας  στην  ηλεκτρονική 
διεύθυνση pothen‐esxes@parliament.gr τα στοιχεία κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. 
Ταυτόχρονα,  οφείλουν  να  αποστείλουν  κοινοποίηση  των  αποσταλέντων  εγγράφων,  τόσο 
στο Γραφείο Υπουργού όσο και στο Τμήμα Β΄  της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων 
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  του  ΥΠΠΕΘ.,  από  το  οποίο  εποπτεύονται  για  το  Διοικητικό 
τους Προσωπικό. 
 
Γ)  Το  Τμήμα  Γ΄  της  Διεύθυνσης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Τομέων  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων,  οφείλει  να  συγκεντρώσει  τους  καταλόγους  υπόχρεων  σε  δήλωση 
περιουσιακής κατάστασης των φορέων εποπτείας του, ώστε στη συνέχεια, επισυνάπτοντας 
και  τη  σχετική  κατάσταση  εποπτευόμενων  φορέων,  να  αποστείλει,  δια  του  αρμοδίου 
οργάνου  (Υπουργός)  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση pothen‐esxes@parliament.gr,  σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν. 
 
Επισημαίνεται  ότι  τα  στοιχεία  των  καταλόγων  θα  αφορούν  το  οικονομικό  έτος  2016 
(χρήση 2015).  
 
 Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στα διαλαμβανόμενα του παρόντος και του 
συνημμένου εγγράφου του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. 
 
Συν/να:  Το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  3379/18‐02‐2016  έγγραφο  του  Προέδρου  της  Επιτροπής 
Ελέγχου  του άρθρου 3Α  Ν. 3213/2003 
 
                                                                                                        Η  ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 

                                                                                                               ΙΩΑΝΝΑ  ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
4. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων 
‐Τμήμα Α΄ 
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