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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (ΠΟΘΕΝ ΕΧΕ)
Η Ανϊτατθ υνομοςπονδία Γονζων Μακθτϊν Ελλάδασ (ΑΓΜΕ) ενθμερϊνει τισ Οργανϊςεισ
Γονζων (υλλόγουσ, Ενϊςεισ, Ομοςπονδίεσ) ότι ςε νομοςχζδιο που ψθφίςτθκε ςτισ 24 Οκτωβρίου
2018 και αφοροφςε «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν υποβολι δθλϊςεων περιουςιακισ κατάςταςθσ
και άλλεσ διατάξεισ» εξαιρζκθκαν από τθν υποβολι διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ (Πόκεν
ζςχεσ) οι εκπρόςωποι των Οργανϊςεων Γονζων (υλλόγων, Ενϊςεων).
Ωσ ΑΣΓΜΕ από κοινοφ με τισ Ομοςπονδίεσ, τισ Ενϊςεισ και τουσ Συλλόγουσ Γονζων ενϊςαμε τθ
φωνι μασ, τα τελευταία χρόνια, και είχαμε επανειλθμμζνα διεκδικιςει με επιςτολζσ μασ,
κινθτοποιιςεισ και παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ τθν εξαίρεςθ των εκπροςϊπων γονζων. Η επιμονι, οι
πιζςεισ μασ και το δίκαιο του αιτιματόσ μασ ζφεραν το επικυμθτό αποτζλεςμα.
Συνεχίηουμε τον αγϊνα μασ και για τθν εξαίρεςθ των Συλλόγων Γονζων από τθν υποχρζωςθ
απόκτθςθσ ΑΦΜ, τθν διαγραφι των προςτίμων και τθν δυνατότθτα επιςτροφισ - κατάκεςθσ του
ΑΦΜ για τουσ Συλλόγουσ που ζχουν ιδθ.
Παρακάτω το ςχετικό απόςπαςμα από το άρκρο 1 του νόμου :
Νόμοσ 4571/2018 – ΦΕΚ 186/Α/30-10-2018 : Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν υποβολι δθλϊςεων
περιουςιακισ κατάςταςθσ και άλλεσ διατάξεισ
Άρκρο 1
Σροποποιιςεισ του άρκρου 1 του ν. 3213/2003 (Αϋ 309)
1. Η φράςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3213/2003(Αϋ 309) «Διλωςθ τθσ περιουςιακισ τουσ
κατάςταςθσ, των ςυηφγων τουσ και των ανιλικων τζκνων τουσ υποβάλλουν:» αντικακίςταται από τθ
φράςθ: «Διλωςθ τθσ περιουςιακισ τουσ κατάςταςθσ, των ςυηφγων τουσ ι των προςϊπων με τα
οποία ζχουν ςυνάψει ςφμφωνο
ςυμβίωςθσ και των ανιλικων τζκνων τουσ υποβάλλουν:».
2.α. Από τθν περίπτωςθ θϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3213/2003 θ φράςθ «, και όταν
διοριςτοφν,» διαγράφεται.
β. Η περίπτωςθ κϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3213/2003 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«κ. Οι Αντιδιμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ των επιτροπϊν των Διμων,
οι Πρόεδροι και τα μζλθ των Δθμοτικϊν Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευκφνοντεσ Σφμβουλοι και τα
μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευκυντζσ των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων
δθμοςίου δικαίου, των αμιγϊν ι μεικτϊν δθμοτικϊν επιχειριςεων των ανωτζρω Ο.Τ.Α. και των
ςυνδζςμων Διμων, κακϊσ και οι Προϊςτάμενοι των Γενικϊν Διευκφνςεων και Διευκφνςεων των
Διμων. Ειδικότερα ωσ προσ τισ ςχολικζσ επιτροπζσ, διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ υποβάλλουν
οι Πρόεδροι και οι διαχειριςτζσ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν αυτϊν.»
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