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Άρθρο 28 

Περιουσιακή κατάσταση 

1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισμό 

του, την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου, συζύγου και παιδιών του, 

εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη 
μεταβολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) μηνών από την τέλεση 

γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν την περιουσιακή κατάσταση των 

συζύγων τους. Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων, 
από τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, αιτιολογείται 

υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο 

υπάλληλος επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα 

οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την περιουσιακή 
κατάσταση αυτών. 

2. Κάθε δύο (2) χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να 

ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την 
ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης. 

3. Αν η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του υπαλλήλου είναι 

δυσανάλογη προς τις αποδοχές και την εν γένει οικονομική του κατάσταση, 
η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενεργήσει έρευνα για την προέλευση 

των πόρων του υπαλλήλου. Αν μετά την έρευνα αυτή προκύψουν σοβαρές 

ενδείξεις ότι ο υπάλληλος απέκτησε τους πόρους αυτούς κατά τρόπο που 

συνιστά ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα, ο αρμόδιος Υπουργός 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ποινική ή πειθαρχική δίωξη 

αυτού. Προκειμένου για υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

τη δίωξη αυτή ασκούν και τα όργανα που είναι αρμόδια για την παραπομπή 
των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο. 

4. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης συντάσσεται σε ειδικό έντυπο το 

περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 
Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν δικαιολογητικά τα 

οποία πρέπει να αναγράφονται ή να συνοδεύουν τις δηλώσεις. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δηλώσεις αποτελούν υποχρεωτικά 
αντικείμενο επεξεργασίας και διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή στη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων τηρεί ειδικό μητρώο υπόχρεων και μεριμνά για τη 

μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων και την κατοχύρωση του 

απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές. 

5. Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, 
επιφυλασσομένων των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) και της παρ. 4 του άρθρου 6 

του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄), διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε 
μετά από αίτημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου είτε μετά από καταγγελία, 

από υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που 

καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. 

6. Η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 

αυτό είναι ανεξάρτητη από την υποβολή δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 
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