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ΘΕΜΑ: «Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων 

Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017) προς τον ΓΕΔΔ». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α΄/31-12-2003) 

«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, 

ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», καθορίζονται οι υπόχρεοι 

σε ΔΠΚ, το περιεχόμενο αυτής,  τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου καθώς και οι σχετικές ποινικές 

κυρώσεις και διαδικασίες σε περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων.   

Συγκεκριμένα, στην περ. λ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, ως υπόχρεοι υποβολής 

ΔΠΚ προς τον ΓΕΔΔ (για το έτος 2018), έχουν όσοι, κατά το έτος 2017,  απέκτησαν, κατείχαν ή 

απώλεσαν ιδιότητα ως ακολούθως:  

«Τα μέλη όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου, οι προϊστάμενοι 

οργανικών μονάδων οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών 

Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού, καθώς και οι υπάλληλοι των 

μονάδων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα».  

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, η διαδικασία 

σύνταξης ονομαστικού καταλόγου, όσων είχαν ιδιότητα το 2017 (έστω και για μικρό χρονικό 

διάστημα), που τους καθιστά υπόχρεους σε υποβολή ΔΠΚ, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος 

Φεβρουαρίου 2018.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Ταχ. Δ/νση:    T. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11 
Ταχ. Κώδικας:  54 008  Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες:  Σ. Καλλίνη, Μ. Πορφυριάδης 
Τηλ.:                  2313309463, 2313309181 
Fax:                    2313309412 

E-mail:               tkallini@damt.gov.gr , mporfy@damt.gov.gr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ (μόνο το σχετικό έγγραφο) 
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ  
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Αποστολή και με e-mail 
 
 
Θεσσαλονίκη,   31- 01-2018 
Αριθ. Πρωτ. :  4341 + 4336 
             
ΠΡΟΣ:  
1.Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου 
2.Προϊστάμενο Δ/νσης Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών 
 
 ΚΟΙΝ.: Γραφείο Συντονιστή  
 

mailto:tkallini@damt.gov.gr
mailto:mporfy@damt.gov.gr


2 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 της ίδια διάταξης η ΔΠΚ υποβάλλεται από τους υπόχρεους σε 

ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη η 

δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή 

της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για του υπόχρεους των 

περιπτώσεων α΄ έως ε΄ της παρ. 1, για τρία (3) έτη, μετά την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο 

τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Κατόπιν τούτου, και προκειμένου να συνταχθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία 

μας ο ετήσιος κατάλογος υπόχρεων σε ΔΠΚ προς τον ΓΕΔΔ, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε 

μέχρι 12-02-2018, το συνημμένο πίνακα excel (σύμφωνα με τους παραμετρικούς πίνακες που σας 

αποστέλλονται), με τα στοιχεία των υπαλλήλων σας οι οποίοι είναι υπόχρεοι βάσει του ανωτέρω 

νόμου, για το έτος 2018 (φορολογικό 2017), ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

συμπληρωμένα τα κάτωθι πεδία:  

1) Α.Φ.Μ. 

2) όνομα           [ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ] 

3) επώνυμο      [ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ] 

4) πατρώνυμο [ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ] 

5) ιδιότητα (βάσει της οποίας έχουν υποχρέωση σε ΔΠΚ) [κωδικός από παραμετρικό 

πίνακα] 

6) σχετικός νόμος από τον οποίο απορρέει η ως άνω ιδιότητα 

7) ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας  

8) ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας (για όσους έχουν απολέσει την ιδιότητα)  

9) Αιτία Απώλειας Ιδιότητας (για όσους έχουν απολέσει την ιδιότητα)[κωδικός από 

παραμετρικό πίνακα] 

10) οργανική μονάδα στην οποία ανήκει ο υπόχρεος 

11) βαθμός [κωδικός από παραμετρικό πίνακα] 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, αποκλειστικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους 

σχετικούς πίνακες υπόχρεων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (excel), στις αναφερόμενες στο παρόν 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διαφορετικά δε θα λαμβάνονται υπόψη για την περαιτέρω καταχώρηση 

των αναγραφομένων σε αυτούς στοιχείων στην ενιαία εφαρμογή « www.pothen.gr». Επιπρόσθετα, 

στο ανωτέρω διαβιβαστικό θα πρέπει να βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της οικείας 

οργανικής μονάδας ότι οι υπόχρεοι υπάλληλοι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και ενυπόγραφα για 

την υπαγωγή τους στον ανωτέρω πίνακα. 

Η Υπηρεσία μας θα αποστείλει τα στοιχεία που θα έχει παραλάβει έως την ως άνω προθεσμία 

http://www.pothen.gr/
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12-02-2018), μεταγενέστερα, δε, στοιχεία δεν θα είναι δυνατό να καταχωρηθούν λόγω αυτόματου 

κλειδώματος του συστήματος στην αρμόδια αρχή. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ΔΠΚ υποβάλλονται από τους ως άνω υπόχρεους που 

συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας εφαρμογής 

«ΠΟΘΕΝ» στον ιστότοπο  « www.pothen.gr ».  

Τέλος, για την επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου, ο 

ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια ελεγκτική αρχή (άρ. 1 Ν. 

2313/2003). 

Στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας έχει αναρτηθεί το παρόν με τα συνημμένα σε αυτό 

έγγραφα και Εγκυκλίους [Δ/νση Διοίκησης/Πόθεν 2018 (χρήση 2017) – Γ.Ε.Δ.Δ.].  

 

 

   

Συνημμένα (ηλεκτρονικά):   
1. Υπόδειγμα πίνακα excel 
2.Παραμετρικοί Πίνακες 
 
 
 
 
 
 

 

Μ.Ε.Σ. 
Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοίκησης 
 
 

Αθανάσιος Μπογιαννίδης 
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