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

Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017) προς την Γ΄ Μονάδας της Αρχής 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 

(ΚΝΕΕΔ)». 

Σχετ.: Η  αριθμ. πρωτ. 65/Γ/24-01-2018 Εγκύκλιος της Γ΄ Μονάδας της ΚΝΕΕΔ. 

 

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.   

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.  

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 
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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 την ΚΝΕΕΔ, 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 

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 ».  

http://www.pothen.gr/
http://www.pothen.gr/
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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) - ΑΡΧΗ Κ.Ν.Ε.Ε.Δ.] 

  

 

   

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

 

 

Μ.Ε.Σ. 
Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοίκησης 
 
 

Αθανάσιος Μπογιαννίδης 



ApXn Kcncnotr6pqonq qg Noptponolqoqg
Eo66ov crn6 Eyrtr4pcrtrr6g

A0r1va, 24/L/20L8

Apcrotrlpr6r4reg Kar rnq Xp4pcrto66r4oqg
tqg Tpoporpcnlo,q Kat El\6y1ou ro,v
Aqltiroetrlv lleptouotcrrrlg Kcrtdrotaonq -

f' Movd,6q,

A/voq: f'lepordrc,2O7 & Alxl$povog 92,

118 53 A04va

Tr1l,. Enw .: 2L03401,925-9 46-94t

Ap. tlptrx :65/l/20L9

Qg ouvqpp6vog [llvcxag Ano6errdlv

OEBc: E0waqn Kcrctr6yrrrv un6Xpetov Vr<r Antrdroeq lleprouorcxriq Kctdorcolq (A,Il.K.l rm Ouovogrxdrv

tupQep6wrov (A.O.l.) yrn to stoq 2018 (Xpion 2017) - Ev4pepoo4 un61peov.

EX€r:

1. H rap. 3 rou ripopou l rou v.3213/2003, trrq tox0eu

2. H 354/f'/28-o6-2017 eyx0x)\toq rnq ApXiq pe oCpro "Htrertpovrx{ Ynopo}ul - Irorx€ld opgo6lov
enrowurvlo.q yu oOwc(q xcrol6yr,lv xcr Qopdov un6lperrrv ytc Atjhtrrorl fleptouotcx(q Kcrdorcoqq rct
Otxovoptrtirv IupQep6wrrrv yrc ro 2017 (Xption 2016)".

I0trQova F€ rtq 6tcrci{erq rrlg ncp. 3 rou tip0pou 1 pe rtd\o "Yn6yteot oe AfiAuo4" rou oq civtrl -1- oletwo0
v6pou, opl(erar 6t "To y4va @e9poudpto xa8e ircug 6n9t8a(eta4 xatd. nepinruo4, ota app66n 6pyava
eAiyxou xatdloyog tuv eAegl6yevuv npootbnwv."

Ev cvcpovrl rrlq ix6oo4q qq vicg Kowrig Ynoupyrxrlq An60donq (KYA), n orroia rc6renct vc cwLrctcot{oe r

r4v o.rupurOetoc cn6 ro Zugpo0l\ro r4g En*pcrelag KYA pe cpt0p6 7069/19-70-2017 (<DEK Te01og B' 37021,

xalo0wcr or <rpp66req un4peokg 6rotr4o4d6otr4nro0/npooonrxof ttov Oop€tov, otouq onoiouq
uxriyowcr or un6Xpeor oe A{Itooq fleprouorcrriq Kqtdotqonq (A.I|.K.) rcr Orxovo;lxtirv lupQep6wrov
(A.O.r,) npoq q f' Movdod qq "ApXriq" via ro 6roc 2018 (ro6on 20171. vc oltoxltqp6oouv €yrcpc uq
6noaq ruX6v eoroteprrdq touq 6rc6rrcoleq vrtr rn o0wc[4 tou et{orou rctctr6ydu 2013, prioet 6oulv

npop)\inowar mrq 6rord{etq rqg ncp. 3 rou tipOpou l tou v.3213/2003, 6nulg tox0el

Itov xcrdi,oyo rurv un6lceov o€ A.n.K. Kat A.O.:. rou iroug 2018, rpdn€t vo ne pul,olrpdvowct 6oot
cn€rrnocv, 6urnooioqv ri cn6leocv t6r6rnrc cn6 1/1/2017 6orc 31/1212017.

Ar€uKpw[(€rat 6rq 11 r1)\e rtpovrxrj unopotrrj rou rcd\6you cxo]rouOei povrxd rn o0wq{n rou xct oe xcptc
nepinrulon 6ev unorq0ord rov rcrdr\oyo nou npiner vc ouwdoosrcr Kcr vq unoypdQercr cpl.ro6turg rct vc
ncpcgiver oro opleto rou Qop6c un61peov, xcOrilg etvct nt0cv6 vc cvc(4r40ei oe neplnroro4 el\6y1ou. Or

noronotqpivor 1r{oreq rov Qopdurv un6peov evqpeptirvouv r4v 4trerrpovu{ eQcppoyri ge rc 6e6ogdvc

rou xcrol6you, nou 61et cppo6ioq ouwclOel rcr unoypcQel, 6tcv evnueooOoOv otgrud cn6 tc 6ovqvc
eMwou,

flporeqr6vou vc eivct eQrrrf 11 cvdprrlo4 rou rcrqJ\6you, ncpcrcJ\o6vrct or app66reg unqpeoteg

6rolxrlonq/6otxnruoi/npootonuo0 rov Qop6ov, moug onoiouq undyowct or un6peot yra A.n.K. Kar

A.O.I. (e$e{iq Oopelq Yn61peov, r.X. NoooKoF€[o, A{por, x.o.x.), va oploouv - ornv neolnttoon nou 6ev

€xouv ri6n nooBel - xcr' eldXurov 6vcv undMrllo xcr 6vcv avonl4prorri Tou nou vc un4pero0v orrq
unnpeofeq curiq (eQe[{q, une0Ouvor" enuorvurvlcq xcr oriwc(4q xcrotr6you}, ot oxolot 0o noronoqOo0v
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a
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coq Xprio(€q rou nl€KrpovrKoir ououipqroq yvtooronod)woq dpeoo xct to cpy6tepo ew6q 15 nueo6v crn6

t4v 4p6pc €r6oonq tnq n<rpo0o<rq, orr'1 f' Movd6a U\6y1ou Ar1)rtiroeov n€prouolq.Kiq Kcrdmcoqq rqg

Ap1riq, ra napcxrirrrl ototleio.:

nlnpn EnulvuptCI rou Oop6a n rurv Oop6ulv nou tnont€0ouv to Oopda Yn6lpeulv (napa6etypta:

Ynoupye[o Yyeto,g, Yyetovoprxrl l-lepr$6peta), 6nulg pntd dvc,ypdQtrq,t oto Mqtpdlo rnq AnoypaQnq

vLc ro Aqpt6oro n oco I-EMH Ytq rov l6rctlttr6 Topeo.

nlnpn Enulvuplc Oop6a Ynolpeulv (ncpd6etvpa: Ovopa Noooropetou), 6nulg pnrd CIvCI,YpdQ€rar

oro Mnrptilo tqg Anovpa$iq Vto to Aqp6oto n oro fEMH.

AOM Oopda Ynolpdu,rv (l'1apd6€tYlra: AOM Noooropeiou).

Talu6poprrrl Ate00uvoq (066, Apr0po rar To,1u6poprr6 Kdl6rra) Oopda Ynolp6urv.

Anlro, orov ono[o undyetcrt o Oopdag Ynolpeulv.

Noprrq Mop$n Oopeo Ynolp6ulv (Arlpooto Ynqpeola, NilAA, OTA A' Bo0po0, OTA B' Bo,Opou,

Ave(apr4rn ApXn, Erapelo, rdOe vopx4g popQnq - AE, EnE, EE, OE, IKE - NnlA n cr],Ie9 neprntdloetg).

Ovoprarentilvupo uneuO0vulv (une6Ouvou/cvantrnpulrn) entrotvc,rv[og Kqr o0wo[r1g rato.troyou

Ynolpeulv yta to 0opda Yn6lPeulv.

AOM uneu00v@v €ntKowtrlvlag rq,t o0vtqfqg rata],oyou.

Ate00uvon Kor TUnUq nou unnpero0v or une00uvoL entKotvtrlvLctg rat o0vta[qg rctto,],oyou.

ynqpeoto,rq 6ro.rpttq r1)\errpovrrq 6re0Ouvorl crMrlLoypaQi.ag (e-mail address) yrcr xdOe une00uvo

rnLKoLVovLcg xar o0vto,[r1g rcrc],oyou (q npoot,lnlxri 6/von rltrextpovrrqg atrtrrltroypcQiaq - e-mail

address-, eQ6oov 6ev uQtocCI.rq,t unqpeoror6).

Apt0pog oragepo0 unnpsoraro0 rrll,eQtirvou uneu00vov tntKotvc^rvlag rq,t of wCI[qg xota],oyou.

To,1u6poptrr1 6te00uvoq unqpeolaq rov uneu00vtrlv rnrKotvt^lvlag rqt oUvtCI,fr1g rototroyou.

np6runo )toytorrx6 Q$htro ougnlriptrloqq ororleiov Qopiov (excel) 61et cvcprqQef otqv rrood\l6o rqq

Apxriq (htto://www.hellenic-fiu.gr) orqv en oyri (AvdKotvd)o€rq). nopaKatro1jwdt ot oq cvrrr Oopefq

o0vrc{r1g rmctr6you Yn6lpeov npootinov va oxoJ\ouoioouv rtq o64yteq nou 0c roug cnootuLo0v pe

curopcronoqgdvo yrivupra 4trerrpovxo0 tcxu6poUelou (email) p6oto tou evtciou nJrnpoooptcroo

ouoriFatos "nOOEN".

Eyvpcoo pe rc r.rlg tivrrr ororlelc cnctretrct xo.r orrq nepmrdloetg cwuctdotco4q nrotonoqy.€vtov xpqotdrv

Qopdov un6lpeulv, rcotirg rct cnevepyonolnonq l\oYapraoB6v Xpqonirv, ot onoiot ytc onoo6rinote tr6vo

6ev 0c np€net eQefriq vq 6Xouv np6opooq orrlv eQcpyoyri (n'1.ouwo[to66r11on, cnopp60non 0op6c, x]\n )'

H cvrrrr€ptrl 6tq6(coic optolro0 xpnortilv Qop6tov un6lretov, ge 6yypcQo ttpos rnv Apxri, 0c np6net vo

q.xolouoelrct ar6p4 xcr ytc 1:rioreq nou €xouv ri6n noronotrloel cn6 dMo 6pycvo d\6y1ou A.n.K. rou v.

321'j,/ZOO3 ro.t unopdMouv nlexrpovwcl xotridoyo un6lpeurv npoq to 6pycvo aur6 (n'1. t€vK6 Eno€opnrn

AnU6otaq Atohnonq).

Entonyctverar 6rr ncp6)\o nou 11 unolritrrorl xc0ev6g nou cnoxtc t6L6t4to nou tov xcoLmc un6lpeo oe

unogo)\ri A.n.K. Kat A.O.I. ttnYd(€t an6 rtq 6tcrdtetq rou v6pou, oro nlqloto rnq Xpqotriq 6n[6otaq

6oixrlonq, ot opycvtx6g [ovd6eq nou €1ouv cpgo6dtqrc o0wc[nq rou xcrol6you entpd'lJtstct vc

evnFepdrvouv eYrciprr4 rcr evun6ypcQq 6oouq oupnepr'?\cpprivouv mov xortidoyo'

Ti}tog,otun4peotegnou6louvrqveu00v46tapipco4grrlqncpo0ocqevruxliouorouqenonreu6gevouqcno
cur€q Qopeiq, ncpcxcl,o0vrcr vo. cnome(louv nlriprl xcrd'loyo rurv enonteu6pevurv curtlv 0op6rrlv npoq

rn l-' Movd6c rnq ApXriq p6oor rllertpovrro0 rclu6popetou (e-mail), ew6q rnq cvot6prrr npopl€tt6U€vnq

npogeoUlaq, ornv q)\ertpovu( 6tef 0uvon oothen@hellenic-fi u'gr'

Ie neplmcoon nou otcntorr.ou€vo. o enonreudpsvog Sop6cg eire 6ev 61et un6lpea np6otrlno elle ro ntrioos

toug elvct e{cpertxd prxp6, nporelverct,l ou;uep0\4{-rq rtov ev }t6yto un6xpeov npoodlnulv otov rcrd}toyo

rou enorne0owc. QoP6c'

o
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Tu16v ncrpdtretQn rou rqld'- neplnturoq

rrpt^lpeltcrt [r€ Quldrrorl tou]tdltotov
v.32L3 | 2013, 6nroq ro10er.

Arptp6q AvtlYPctQo

crpp66rou Kct une60uvou vc 6tcptpdo€r rc tog d,vrrr ototlslcr

6tr (6) Fnvdlv, o0pQurvc F€ ra opt(6pevc oto dtpOpo 7 tou

H l-lP6e6poq rnq APXnS

Avva l. ZctP4

AvtetocryYeldaq tou Apetou lldyou


		2018-01-31T13:24:50+0200
	Apokentromeni Dioikisi Makedonias-Thrakis
	NIKOLAOS AMANATIDIS




