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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή στον ιστότοπο https://www.pothen.gr 

ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 

(φορολογικό 2015) στην Γ΄ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008». 

  Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. 52/Γ/02-06-2016 Εγκύκλιος Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων 

Περιουσιακής Κατάστασης (Γ΄ Μονάδα). 

 

 Κατόπιν αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας με υπηρεσίες του φορέα μας, αναφορικά με την 

υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δηλώσεων οικονομικών 

συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2016 (φορολογικό έτος 2015), αλλά και μετά από επικοινωνία με την αρμόδια 

Γ΄ Μονάδα της ως άνω Αρχής, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 α) Εφιστούμε την προσεκτική εξέταση ως προς την υπαγωγή ή την εξαίρεση υπαλλήλων από την 

ανωτέρω υποχρέωση, ώστε να μην τεθούν εκτός του πίνακα υπόχρεων υπάλληλοι οι οποίοι υποχρεούνται 

να υποβάλουν δήλωση, διότι φέρουν μία τουλάχιστον από τις αναγραφόμενες στο Ν. 3213/2003 ιδιότητες 

(όπως απαριθμούνται και στην Εγκύκλιο 52/Γ/02-06-2016). 

 β) Περαιτέρω, κατόπιν εγγράφων ερωτημάτων από υπαλλήλους και Διευθύνσεις του φορέα μας,  

επισημαίνεται ότι θα πρέπει κατά περίπτωση να εξετάζεται εάν κάποιος υπάλληλος είναι Πρόεδρος ή 

Μέλος σε Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργων του Δημοσίου Τομέα (ανεξαρτήτως ποσού), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση μβ΄ της παρ. 1 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει και αυτό να μη 
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συγχέεται με την περίπτωση των επιτροπών της περ. ια΄ της παρ. 1 του ιδίου νόμου. 

 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ανά υπηρεσία και μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 τυχόν τελευταίες 

διορθώσεις, ενόψει και της υποβολής και οριστικοποίησης του πίνακα υπόχρεων  στην Γ΄ Μονάδα της 

Αρχής, από την υπηρεσία μας.  

Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. παρακαλούνται όπως ενημερώσουν όλους τους 

υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους για την κοινοποίηση του παρόντος, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν 

στις κατά περίπτωση ενέργειές τους. 

 Σας υπενθυμίζουμε ότι οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης, συχνές ερωτήσεις καθώς και 

πληροφοριακά στοιχεία που θα χρειαστεί ο υπόχρεος βρίσκονται στον ιστότοπο: https://www.pothen.gr  

 
Το παρόν έγγραφο καθώς και το σχετικό έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας 

http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Δ/νση Διοίκησης”  και  στην 

υποκατηγορία “ Πόθεν 2016 - ΑΡΧΗ Κ.Ν.Ε.Ε.Δ.”. 
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Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων                    Αθήνα, 2-6-2016

από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της                    Αριθ. Πρωτ.: 52/Γ

Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των      

∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης                                              

Γ' Μονάδα

     Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. ∆/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92

118 53, Αθήνα

Τηλ.           : 210 3401951,210 3401945, 

                        210 3401925, 2103401943

Θέµα:  Ηλεκτρονική Υποβολή-Στοιχεία αρµοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και 

φορέων υπόχρεων για ∆ήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονοµικών Συµφερόντων

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.  1 του Ν.  3213/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το

άρθρο 222 του Ν. 4281 και µε το άρθρο 172  και 174 του Ν. 4389/2016 “∆ήλωση και έλεγχος

περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών Μέσων

Μαζικής  Ενηµέρωσης  και  άλλων  κατηγοριών  προσώπων”,  όπως  ισχύει,  υπόχρεοι  ∆ήλωσης

Περιουσιακής Κατάστασης και  ∆ήλωσης Οικονοµικών Συµφερόντων  στη Γ΄ Μονάδα της Αρχής

του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 είναι:

• Οι  γενικοί  και  ειδικοί  γραµµατείς  της  Βουλής  και  της  Γενικής  Κυβέρνησης,  καθώς  και  οι  υπάλληλοι  ή

σύµβουλοι ειδικών θέσεων και οι µετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται από µονοµελές ή συλλογικό

κυβερνητικό όργανο.

• Ο διοικητής και οι υποδιοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής

Αεροπορίας (ΥΠΑ).

• Οι  Γενικοί  Γραµµατείς  των  Αποκεντρωµένων  ∆ιοικήσεων  και,  όταν  διοριστούν,  οι  Συντονιστές

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων (άρ. 28 του ν. 4325/2015), οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα µέλη των

Περιφερειακών Συµβουλίων,  καθώς και οι Προϊστάµενοι  των Γενικών ∆ιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων των

Περιφερειών.

• Οι Αντιδήµαρχοι,  οι  Πρόεδροι  και  τα µέλη,  τακτικά και  αναπληρωµατικά,  των επιτροπών των ∆ήµων,  οι

Πρόεδροι και τα µέλη των ∆ηµοτικών Συµβουλίων, οι Πρόεδροι, οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι και τα µέλη των

∆ιοικητικών Συµβουλίων και οι Γενικοί ∆ιευθυντές των δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των

αµιγών ή µεικτών δηµοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α και  των συνδέσµων ∆ήµων, καθώς και οι

Προϊστάµενοι των Γενικών ∆ιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων των ∆ήµων.

• Οι  Πρόεδροι,  οι  Αντιπρόεδροι,  οι  ∆ιοικητές,  οι  Υποδιοικητές,  τα  εκτελεστικά  µέλη,  οι  διευθύνοντες  ή

εντεταλµένοι  σύµβουλοι  και  οι  Γενικοί  ∆ιευθυντές  νοµικών  προσώπων  δηµοσίου  δικαίου,  δηµοσίων

επιχειρήσεων, δηµοσίων οργανισµών,  καθώς και  νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,  που ανήκουν στο

κράτος  ή  επιχορηγούνται,  τακτικώς,  από  κρατικούς  πόρους  κατά  50%  τουλάχιστον  του  ετήσιου

προϋπολογισµού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως

µέτοχος.

• Οι  Πρόεδροι,  τα  τακτικά  και  αναπληρωµατικά  µέλη  όλων  των  επιτροπών  διαγωνισµών  προµηθειών  και

παροχής  υπηρεσιών  των  κρατικών  υπηρεσιών,  συµπεριλαµβανοµένων  και  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 ή

τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, των δηµόσιων

επιχειρήσεων και  των δηµόσιων οργανισµών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων



(150.000) ευρώ ανά διαγωνισµό, καθώς επίσης ο Γενικός ∆ιευθυντής και ∆ιευθυντές της Γενικής ∆ιεύθυνσης

Κρατικών  Προµηθειών  και  οι  κατέχοντες  θέσεις  προϊσταµένων  οποιουδήποτε  οργανωτικού  επιπέδου

οργανικών µονάδων προµηθειών στο ∆ηµόσιο 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 όλων των επιτροπών διαγωνισµού έργων των ανωτέρω φορέων, οι οποίοι διέπονται από

τις διατάξεις του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) και του π.δ. 609/1985 (Α΄ 223), εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου

υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

• Οι ∆ικαστικοί και οι Εισαγγελικοί λειτουργοί και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

• Ο ∆ιοικητής, οι Υποδιοικητές, οι εντεταλµένοι σύµβουλοι και οι διευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος.

• Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι,  οι  ∆ιευθύνοντες σύµβουλοι,  οι  ∆ιοικητές,  οι  Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά

µέλη ∆.Σ. και οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, καθώς και

επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

• Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ)

και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στην εταιρία αυτή σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισµό της ή

σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

• Ο Πρόεδρος  και  τα  εκτελεστικά  µέλη  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  των  ελεγχόµενων από  της  Ελληνικά

Χρηµατιστήρια  ΑΕ (ΕΧΑΕ) ανωνύµων εταιριών και  οι  κατέχοντες  διευθυντική  θέση στις  εταιρίες  αυτές

σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισµό της εταιρίας ή σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού της

Συµβουλίου.

• Ο  Πρόεδρος  και  τα  εκτελεστικά  µέλη  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  κάθε  άλλου  φορέα  οργανωµένης

χρηµατιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και οι κατέχοντες διευθυντική θέση σε αυτόν

σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισµό του ή σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου.

• Οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και τα εκτελεστικά µέλη του

∆.Σ.,  οι  διαχειριστές,  καθώς και  οι  γενικοί  διευθυντές  και  οι  διευθυντές  ειδήσεων και  ενηµέρωσης  κάθε

µορφής  επιχειρήσεων  ή  εταιρειών,  που  κατέχουν  άδεια  λειτουργίας  ή  εν  γένει  έχουν  την  εκµετάλλευση

τηλεοπτικών σταθµών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών,

καθώς και ραδιοφωνικών σταθµών, όπως και των βασικών µετόχων αυτών.

• Οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και τα εκτελεστικά µέλη του

∆.Σ.,  οι  διαχειριστές,  καθώς και  οι  γενικοί  διευθυντές  και  οι  διευθυντές  ειδήσεων και  ενηµέρωσης  κάθε

µορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που εκµεταλλεύονται διαδικτυακά ενηµερωτικά µέσα ή εκδίδουν ηµερήσια

ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας, όπως και των βασικών µετόχων αυτών.

• Οι  δηµοσιογράφοι  µέλη  των  οικείων  ενώσεων  συντακτών,  καθώς  και  όσοι  παρέχουν  δηµοσιογραφικές

υπηρεσίες  σε  επιχειρήσεις  έκδοσης  εντύπων και  σε  ραδιοτηλεοπτικά  ή  διαδικτυακά µέσα ενηµέρωσης  µε

σύµβαση εργασίας ή έργου.

• Οι ιατροί ∆ιευθυντές και Συντονιστές ∆ιευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας του

Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), στα στρατιωτικά νοσοκοµεία, σε πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, κλινικές

και εργαστήρια, καθώς και στο Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (ΠΕ∆Υ).

• Οι  πρόεδροι,  τα  µέλη  και  οι  προϊστάµενοι  υπηρεσιακών  µονάδων  επιπέδου  Γενικής  ∆ιεύθυνσης  και

∆ιεύθυνσης  όλων  των  Ανεξάρτητων  Αρχών,  συµπεριλαµβανοµένων  των  ανεξάρτητων  διοικητικών  και

ρυθµιστικών Αρχών,  της  Επιτροπής  Ανταγωνισµού,  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,  καθώς  και  ο  Γενικός

Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι βοηθοί του.

• Οι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, διευθυντές κλάδων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, των Γενικών Επιτελείων

Στρατού,  Ναυτικού  και  Αεροπορίας,  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  του  δικαστικού  σώµατος  των  Ενόπλων

∆υνάµεων, καθώς και ο Γενικός ∆ιευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης

Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.

• Οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και

του Πυροσβεστικού Σώµατος.

• Το  προσωπικό  της  υπηρεσίας  Εσωτερικών  Υποθέσεων  της  Ελληνικής  Αστυνοµίας  και  του  Λιµενικού

Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

• Οι  Γενικοί  ∆ιευθυντές  του  Υπουργείου  Οικονοµικών,  οι  Προϊστάµενοι  ∆ιευθύνσεων  των  ∆ηµοσίων

Οικονοµικών  Υπηρεσιών  (∆.Ο.Υ.),των  ∆ιαπεριφερειακών  Ελεγκτικών  Κέντρων  (∆.Ε.Κ.)  του  Κέντρου

Ελέγχου  Φορολογουµένων  Μεγάλου  Πλούτου  (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.),  του  Κέντρου  Ελέγχου  Μεγάλων

Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Ελέγχου και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν

στα  Τµήµατα  Έλεγχου  των  παραπάνω  υπηρεσιών,  καθώς  και  όλοι  οι  υπάλληλοι  που  ασκούν  ελεγκτικά

καθήκοντα και υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Μονάδας

Είσπραξης, οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων των Τελωνείων, οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Γενικών Θεµάτων

και  Τελωνειακών ∆ιαδικασιών των Τελωνείων,  όλοι  οι  υπάλληλοι  των Τελωνείων που ασκούν ελεγκτικά

καθήκοντα,  οι  Προϊστάµενοι  ∆ιευθύνσεων  και  Τµηµάτων,  καθώς  και  οι  υπάλληλοι  των  Ελεγκτικών

Υπηρεσιών  Τελωνείων  (ΕΛ.Υ.Τ.)  και  της  ∆ιεύθυνσης  Παρακολούθησης  και  Ελέγχου  Ανασταλτικών

Καθεστώτων (∆Ι.Π.Ε.Α.Κ). καθώς και οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων των Κτηµατικών Υπηρεσιών

του ∆ηµοσίου.

• Οι Προϊστάµενοι των Επιχειρησιακών ∆ιευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού 



Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), οι Προϊστάµενοι των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων ελέγχου-δράσης 

αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι –ελεγκτές που υπηρετούν στις παραπάνω υπηρεσίες.

• Οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών µονάδων δόµησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Το προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και οι Πρόεδροι, 

∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι ή διαχειριστές των εταιριών του ιδιωτικού τοµέα που µετέχουν σε τέτοιου είδους 

συµπράξεις.

• Ο Πρόεδρος και τα µέλη ∆Σ Αθλητικών Οµοσπονδιών και τα πρόσωπα που είναι µέλη ∆ιοίκησης Αθλητικών 

Ανωνύµων Εταιριών (Α.Α.Ε.) ή Τµηµάτων Αµειβόµενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση 

Τ.Α.Α. ή είναι µέτοχοι Α.Α.Ε. µε συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο του 1% του µετοχικού της κεφαλαίου. Σε 

περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συµµετοχής ανήκει σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρία, η 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τον πρόεδρο και τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αυτών.

• Οι αξιολογηµένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθληµάτων επαγγελµατικού 

αθλητισµού και όσοι µετέχουν στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας, καθώς και ο Πρόεδρος, τα 

µέλη της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού και οι αναπληρωτές αυτών.

• Οι Πρόεδροι, ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι, οι εντεταλµένοι σύµβουλοι και Γενικοί ∆ιευθυντές των αναφερόµενων

στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Α') όπως αυτές ισχύουν, 

νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νοµικά αυτά πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης 

δηµόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης µελετών δηµόσιων έργων.

• Οι Προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων 

Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ως και οι σύµφωνα µε τα άρθρα 28 του π.δ. 

609/1985 (Α΄ 223) και 15 του ν. 716/1977 (Α΄ 205) ασκούντες καθήκοντα επιβλεπόντων µηχανικών δηµόσιων

έργων και µελετών δηµοσίων έργων. Οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο ∆ηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου και στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον κατά το νόµο ή τον οργανισµό του 

οικείου Υπουργείου ή του νοµικού προσώπου έχουν αρµοδιότητες σχετικές µε την ανάθεση δηµόσιων έργων ή

µελετών δηµόσιων έργων ή ασκούν καθήκοντα επιβλεπόντων µηχανικών δηµόσιων έργων ή µελετών.

• Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα εκτελεστικά µέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά 

στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα 

οποία έχουν τη µόνιµη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε 

αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον το αντικείµενό τους υπερβαίνει τα 

αναφερόµενα στην περίπτωση ια΄ ποσά ανά περίπτωση.

• Τα µέλη και οι εισηγητές των γνωµοδοτικών επιτροπών, τα µέλη των οργάνων ελέγχου τα επιφορτισµένα µε 

την εκταµίευση των ενισχύσεων όργανα, τα µέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών 

σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταµίευσης των παρεχόµενων ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας.

• Οι προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

• Τα µέλη των Επιτροπών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών.

• Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι ∆ιευθυντές και οι 

Αναπληρωτές ∆ιευθυντές των Επιχειρησιακών Μονάδων. Τα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών ∆ράσεων 

Κρατικών Ενισχύσεων και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν συµµετάσχει σε αξιολογήσεις, 

Γνωµοδοτικές Επιτροπές και Επιτροπές Προσφυγών ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, οι Πρόεδροι και τα 

Μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών κάθε βαθµού, καθώς και Επιτροπών Προσφυγών έργων ∆ηµοσίου

Τοµέα, οι Πρόεδροι και τα Μέλη των επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων ∆ηµοσίου Τοµέα, οι

Υπεύθυνοι Έργων ∆ηµοσίου Τοµέα και ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Οι Προϊστάµενοι, οι αναπληρωτές 

Προϊστάµενοι και οι Προϊστάµενοι Μονάδων όλων των Ειδικών Υπηρεσιών και των λοιπών φορέων που 

ασκούν καθήκοντα ή και αρµοδιότητες διαχείρισης, εφαρµογής, συντονισµού και ελέγχου, στο πλαίσιο των 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013 και 2014 - 2020.

• Οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

• Ο πρόεδρος και οι διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που επιχορηγούνται από το κράτος.

• Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), 

του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) και του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής µορφής ή 

χορήγησης αδειών κάθε µορφής και οι προϊστάµενοι των παραπάνω υπηρεσιών.

• Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νόµου.

Από το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής η προβλεπόµενη, υποβολή ∆ηλώσεων Περιουσιακής

Κατάστασης   σύµφωνα  µε  τις  προαναφερθείσες  διατάξεις  καθώς  και  µε  την  υπ'  αριθµ.

ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000910  ΕΞ  2015  (ΦΕΚ  Β'  2579)  απόφαση  των  υπουργών  Οικονοµικών  και



∆ικαιοσύνης,  ∆ιαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων  “Τύπος  και  περιεχόµενο  της  δήλωσης

περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων – Ηλεκτρονική υποβολή των

δηλώσεων αυτών” καθορίστηκε ότι θα πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, η καταχώριση
των στοιχείων  των υπόχρεων (Σύνταξη Καταλόγων Υποχρέων Προσώπων σε ∆ΠΚ) θα  γίνεται
ηλεκτρονικά µέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος “ΠΟΘΕΝ” από τις αρµόδιες υπηρεσίες
διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των  φορέων στους  οποίους  υπάγονται  οι  υπόχρεοι  δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης της Γ΄ Μονάδας της “Αρχής”.
Για τον σκοπό αυτό παρακαλούνται οι αρµόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των
φορέων  στους  οποίους  υπάγονται  οι  υπόχρεοι  για  ∆ΠΚ  (εφεξής  Φορείς  Υποχρέων,  π.χ.
Νοσοκοµεία, ∆ήµοι κ.ο.κ. ) να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή που να
υπηρετούν  στις  υπηρεσίες  αυτές  (εφεξής  υπεύθυνοι  επικοινωνίας  και  σύνταξης  καταλόγου),  οι
οποίοι θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήµατος γνωστοποιώντας άµεσα και το
αργότερο εντός 20 ηµερών  στη Γ΄ Μονάδα  δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της  Αρχής τα
παρακάτω στοιχεία : 

• Πλήρη  Επωνυµία  του  Φορέα  ή  των  Φορέων  που  εποπτεύουν  το  Φορέα  Υποχρέων
(Παράδειγµα : Υπουργείο Υγείας, Υγειονοµική Περιφέρεια) 

• Πλήρη Επωνυµία Φορέα Υποχρέων (Παράδειγµα: Όνοµα Νοσοκοµείου)
• ΑΦΜ Φορέα Υποχρέων (Παράδειγµα: ΑΦΜ Νοσοκοµείου)
• ∆ιεύθυνση (Οδό, Αριθµό και Ταχυδροµικό Κώδικα) Φορέα Υποχρέων.
• ∆ήµο στον οποίο υπάγεται ο Φορέας Υποχρέων.
• Νοµική Μορφή Φορέα Υποχρέων( ∆ηµόσια Υπηρεσία, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ ΑΑ Βαθµού, ΟΤΑ ΒΑ

Βαθµού,  Ανεξάρτητη  Αρχή,  Ετερόρρυθµη  Εταιρεία,  Ανώνυµη  Εταιρεία,  Οµόρρυθµη
Εταιρεία, ΝΠΙ∆ ή άλλες περιπτώσεις)

• Ονοµατεπώνυµο  υπευθύνων  επικοινωνίας  (υπεύθυνου/αναπληρωτή)  και  σύνταξης
καταλόγου Υποχρέων για το Φορέα Υποχρέων.

• ΑΦΜ υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
• Υπηρεσιακό e mail υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου (ή  προσωπικό e-mail

εφόσον δεν υφίσταται υπηρεσιακό)
• Αριθµός  σταθερού  υπηρεσιακού  τηλεφώνου  υπευθύνων  επικοινωνίας  και  σύνταξης

καταλόγου.
• ∆ιεύθυνση και Τµήµα υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.
• Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση υπηρεσίας των υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου.

 Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρµόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Ν.
3213/2013 όπως ισχύει.

Παρακαλούνται  οι  υπηρεσίες  που  έχουν  ευθύνη  να  διαβιβάσουν  την  παρούσα  εγκύκλιο  σε
εποπτευόµενους φορείς  να αποστείλουν στη Γ Μονάδα της  Αρχής εκτός των παραπάνω στοιχείων
και  πλήρη κατάλογο των εποπτευόµενων αυτών  φορέων .

Τα  παραπάνω  στοιχεία  να  διαβιβαστούν  µε  ηλεκτρονικό  ταχυδροµείο  (email)  εντός  της
προβλεπόµενης  προθεσµίας  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  pothen@hellenic-fiu.gr.  Πρότυπο
λογιστικό φύλλο (excel)  έχει  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής στην επιλογή ανακοινώσεις
(http://www.hellenic-fiu.gr).

Ενόψει του γεγονότος ότι η υποβολή ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα πραγµατοποιηθεί
φέτος αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ενιαίας προαναφερθείσας εφαρµογής παρακαλούνται οι



φορείς  να  ενηµερώσουν  τους  υπόχρεους  για  ∆ήλωση  στη  Γ'  Μονάδα  της  Αρχής  να  µην

αποστέλλουν  έντυπες  δηλώσεις.  Θα  ακολουθήσει  νέα  ενηµέρωση  µε  οδηγίες  και  προθεσµία

υποβολής.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 Ο Πρόεδρος                      

        Γεώργιος Παντελής             

Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
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