
ΘΕΜΑ: «Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών 

Συμφερόντων (ΔΟΣ)  έτους 2020». 

  Σχετ.:  Το με ημερομηνία 02-09-20 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαχειριστών του 

Συστήματος Πόθεν Έσχες 

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με την έναρξη υποβολής των 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 

έτους 2020 (φορολογικό έτος 2019).  Σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον εμπίπτετε στις καταστάσεις 

υπόχρεων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2020 (φορολογικό έτος 2019),όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν βάσει 

των στοιχείων που απέστειλαν οι οργανικές μονάδες της ΑΔΜ-Θ (σε απάντηση των  Α.Π. 5387/31-01-

2020 και Α.Π. 7483/11-02-2020  εγγράφων της Υπηρεσίας μας), θα πρέπει να ανατρέξετε στην 

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής www.pothen.gr , μέσω της οποίας θα υποβάλλετε τις σχετικές 

δηλώσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής (www.pothen.gr) οι υπόχρεοι θα 

πρέπει να επιλέγουν με προσοχή το έτος αλλά και το είδος (αρχική ή ετήσια) της δήλωσης που 

θέλουν να υποβάλλουν. Την ένδειξη Αρχική Δήλωση 2020 επιλέγουν οι υπόχρεοι που για πρώτη 

φορά αποκτούν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα 

εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής. Την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020 

επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (φορολογικό έτος 2019) απέκτησαν, 

κατείχαν ή απώλεσαν αντίστοιχη ιδιότητα. Σημειωτέον ότι οι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2020, 

εκτός της ενημέρωσης που έχουν ήδη λάβει από τις οργανικές μονάδες τους για τη συμπερίληψή 
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τους στην κατάσταση υπόχρεων της παρ. 3 του άρθ. 1 του ν. 3213/2003, μπορούν να εισέρχονται στη 

διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής (www.pothen.gr) με τη χρήση των κωδικών TAXISNET και να 

ενημερώνονται για την τυχόν αναγγελία τους με κάποια ιδιότητα υπόχρεου. Επίσης, διευκρινίζεται 

ότι σε περίπτωση που η ιδιότητα με την οποία έχει γίνει η αναγγελία από τον Φορέα Υπόχρεων είναι 

εσφαλμένη, ο υπόχρεος έχει την δυνατότητα, κατά την συμπλήρωση της ΔΠΚ, να την διαγράψει και εν 

συνεχεία να προσθέσει την ορθή ιδιότητα υπόχρεου. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και 

περαιτέρω τυχόν διευκρινίσεις παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Υπόχρεων –ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (τηλ. 210 48.02.100), καθώς και η αποστολή μηνύματος στην 

ενότητα «Χρειάζεστε βοήθεια» (μετά την είσοδο στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή).  

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν το 

παρόν σε όλους τους υπαλλήλους που έχουν συμπεριληφθεί στην κατάσταση υπόχρεων,  

προκειμένου οι τελευταίοι να  λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ανωτέρω υποχρέωσή τους, 

δεδομένου  των ποινικών και άλλων συνεπειών που μπορεί να επέλθουν λόγω μη υποβολής ή 

υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ειδικότερα η παράλειψη ή 

υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο αποτελεί ποινικό αδίκημα (άρ. 6 ν. 

3213/2003 όπως ισχύει), ενώ θεμελιώνεται και η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για 

υπαλλήλους του δημοσίου. Περαιτέρω, η εκπρόθεσμη υποβολή συνεπάγεται πλέον την πληρωμή του 

σχετικού παραβόλου (άρ. 6 παρ. 1 όπως ισχύει).  

 

Επιπλέον,  όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23-07-2020  

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο  «Ν. 4674/2020 - Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις - Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ» (ΑΔΑ: 

6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ), παρατηρείται συχνά το φαινόμενο μη υποβολής αρχικών ΔΠΚ και ΔΟΣ από 

υπόχρεους υπαλλήλους, λόγω μη ενημέρωσής τους για την υποχρέωσή τους αυτή από τις οικείες 

μονάδες Διοίκησης των Υπηρεσιών τους. Προς αποφυγή των σοβαρών συνεπειών που επιφέρει η μη 

υποβολή των ως άνω δηλώσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 6 του ν. 3213/2003, οι 

αρμόδιες οργανικές μονάδες θα πρέπει, βάσει της εγκυκλίου:.  

(1) Να αναφέρουν στο προοίμιο των διοικητικών πράξεων, δυνάμει των οποίων ο/η 

υπάλληλος αποκτά ιδιότητα που συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ αλλά 

και ετήσιας ΔΠΚ, των συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 3213/2003 που προσδίδουν στον /στην 

υπάλληλο την ιδιότητα του/της υπόχρεου. 

(2) Να αναφέρουν στο διατακτικό των εν λόγω διοικητικών πράξεων την υποχρέωση που 

απορρέει από την κτήση της συγκεκριμένης ιδιότητας για υποβολή  αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 

ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα 
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στις οικείες διατάξεις του ν. 3213/2003. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, εφόσον ήδη κατά το 

στάδιο έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξεων θα έχουν προσδιορισθεί αιτιολογημένα και με 

βεβαιότητα ποιοι υπάλληλοι έχουν την ιδιότητα του υπόχρεου, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν 

υπόχρεους θα μπορούν αμεσότερα να καταρτίζουν περαιτέρω τις καταστάσεις υπόχρεων που 

υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 και οι υπάλληλοι θα 

ενημερώνονται άμεσα για τη σχετική τους υποχρέωση για υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ. 

Τέλος, στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας έχει αναρτηθεί το παρόν με το συνημμένο 

έγγραφο(Δ/νση Διοίκησης/ΠΟΘΕΝ 2020).  

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.   

 

 
 
 
 
 
 

Συνημμένα 
Σχετικό (σελ. 1)  

                      Μ.Ε.Σ. 

Ο Προϊστάμενος  

Δ/νσης Διοίκησης  

 

 

 

Αθανάσιος Μπογιαννίδης 
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Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2020
 

Σας ενημερώνουμε ότι, η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2020, στην
οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019,
καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά την 31-12-2019, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3)
μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Η παράλειψη ή η υποβολή
ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο, αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6
του ν.3213/03 όπως ισχύει, ενώ θεμελιώνεται και η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για τους υπαλλήλους του
δημοσίου.

Στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής www.pothen.gr, οι υπόχρεοι θα πρέπει να επιλέγουν με προσοχή το έτος αλλά
και το είδος (αρχική - ετήσια) της δήλωσης που θέλουν να υποβάλλουν καθώς η εκ παραδρομής επιλογή λανθασμένου
έτους, π.χ. ΔΠΚ 2019 αντί ΔΠΚ 2020 ή η επιλογή Αρχικής αντί Ετήσιας Δήλωσης, δεν εκπληρώνει τη σχετική τους
υποχρέωση. Διευκρινίζουμε ότι:

Την ένδειξη Αρχική Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που για πρώτη φορά αποκτούν την ιδιότητα που τους καθιστά
υπόχρεους. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και
περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι
κατά την ημερομηνία υποβολής της Αρχικής Δήλωσης.

Την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (δήλωση του φορολογικού
έτους 2019) απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά
συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση τους κατά την 31-
12-2019

Οι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2020, εκτός της τυχόν ενημέρωσης που έχουν ήδη λάβει από τον φορέα που τους
συμπεριέλαβε στην κατάσταση υπόχρεων της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003, μπορούν να εισέρχονται και στην
διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής (www.pothen.gr) με τη χρήση των κωδικών TAXISNET και να ενημερώνονται για την
τυχόν αναγγελία τους με κάποια ιδιότητα υπόχρεου. Όποιος είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2020 με
περισσότερες από μια ιδιότητες, είναι πιθανό να έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης προς περισσότερα του ενός
όργανα ελέγχου.

Σε περίπτωση που η ιδιότητα με την οποία έχει γίνει η αναγγελία από τον Φορέα Υπόχρεων είναι εσφαλμένη, ο
υπόχρεος έχει την δυνατότητα κατά την συμπλήρωση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης να την διαγράψει κι εν
συνεχεία να προσθέσει την ορθή ιδιότητα υπόχρεου.

Οι Φορείς Υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν σε όσους έχουν συμπεριληφθεί
στην κατάσταση υπόχρεων, προκειμένουνα λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την υποχρέωσή τους, καθόσον για µη
υποβολή, ή υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προβλέπονται από το ν. 3213/2003
ποινικές κυρώσεις, ενώ για την εκπρόθεσμηυποβολή απαιτείται πλέον η πληρωμή του σχετικού παραβόλου (αρθρ. 6
παρ.1 ν.3213/2003 όπως ισχύει).

Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων –
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 από τις 07.30 έως τις 17.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Επίσης,
μετά την είσοδο στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, στην ενότητα «Χρειάζεστε βοήθεια» είναι δυνατή η αποστολή
μηνύματος για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο υπόχρεος κατά την υποβολή της Δήλωσης της Περιουσιακής του
Κατάστασης.
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