
 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών 

Συμφερόντων έτους 2018 (φορολογικό 2017)». 

  Σχετ.: α) Το αριθμ. πρωτ. 34/Γ/2019/07-01-2019 έγγραφο της Γ΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης 

της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. 

β)  Το αριθμ. πρωτ. 1688/Γ/2018/22-11-2018 έγγραφο της Γ΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. 

 

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2018 

(φορολογικό έτος 2017). Σε εκτέλεση της διαδικασίας  που ορίζεται στο β΄σχετικό, η Υπηρεσία μας, 

μέσω των ορισθέντων  πιστοποιημένων χρηστών των φορέων υπόχρεων, προβαίνει ήδη (από 

3/01/2019 έως την 25/01/2019) στην καταχώρηση των ηλεκτρονικών καταστάσεων των υπόχρεων σε 

ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) στη νέα ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή της Αρχής 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει των στοιχείων 

που έχουν αποστείλει οι προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.-Θ.  

 Σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον εμπίπτετε στις ανωτέρω καταστάσεις υπόχρεων, θα πρέπει 

να ανατρέξετε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο www.pothen.gr , μέσω του οποίου θα υποβάλλετε τις 

σχετικές δηλώσεις, από την 18η Φεβρουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2019. Επισημαίνεται ότι 

στον ίδιο σύνδεσμο θα βρείτε τις οδηγίες και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμπλήρωση 

των ανωτέρω δηλώσεων εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα παραπάνω 

συνημμένα έγγραφα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και περαιτέρω τυχόν διευκρινίσεις 
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παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν 

Έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) (τηλ. 210 48.02.100) 

Περαιτέρω, στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας έχει αναρτηθεί το παρόν με τα συνημμένα σε 

αυτό έγγραφα (Δ/νση Διοίκησης/ΠΟΘΕΝ 2018).  

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. Παρακαλούνται επίσης να ενημερώσουν 

ενυπόγραφα τους υπόχρεους της αρμοδιότητάς τους, γνωστοποιώντας σχετικά στην Υπηρεσία μας, 

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν από αυτές του ν. 4571/2018, οι αρχικές ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υποχρέου στα 

έτη 2016,2017 και 2018 και οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016) 

υποβάλλονται (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλλει) μαζί με τις ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 

2017), από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019.   
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EAAHNIKH AHMOKPATIA

ApXn Katanotrdpqonq rnq Noprponoi4onq
Eo66urv an6 Eyrl,4 pcrnrdg Apcror4pr6rnr€q
P Movd6a

fleporcbq 207 & Al,ri.Qpovoc,92,
1L8 53, Aenvc

A04vc , 22-L1-2018

Ap. ff ptrtt.: 1688 lf lz0Lg

llpoq:
Oope [,g Ynoxp€ov Ynopotrnq Ar1],ulor1 g

l-lepLouorcrrlg KaraorqonC(4.n. K. ) &

ArlLcrlonq O rKovo ;.rxdlv I u p$epovrov

(A.O.r)

OEpc: <Ev4p6ptoon Qop6urv un6Xpeulv Aqldoeov fleptouorcr{q Karriorconq (AnK) & Orxovopwdrv

IupQep6wov (AOI) v. 321312O03 - Karcordoerq un6Xpeurv unopotriq AnK & AOI 6rouq 2018

( Qopotroytr 6 20L7 | - Htre rrpovtrri rccXrilpto4 un6lpetov uno pol{ g>

Iaq yvurpt(oupe 6rt 1r€ ro v. 457U3O-IO-2018 (OEK 4'186) <Eneiyouoeg puflltioeq Vn tnv uno6oA4

6qA6oeuv n€pnuos.K4q rataotaonq Kdl a&eq 6ntaf,eq> rpononotrl0nKdv or 6tma[erq rou v.321.3/2003

<Ar1l,trlot1 rct 6)\ey1oq r€prouorq,Kriq rmdorcoqq pou)\eurdlv, 6qp6orov ?\eroupyrilv rcr uncM4)\ov,
t6tortqrdv F6oov pc(trrjq evrlp6puro4q rcr dMulv rmqyopuilv npootirnov>.

Bcoet t4g nap.1 tou apOpou 10 rou v. 457L/20I8, 11 4trercpovrxrj xmcldlptoq rrlq rmcotoonq rov
un6lpeu.rv oe AflK & AOI 6rouq 20L8 (Qopo)\oyrr6 20L7l,orrlv evrolc 6rc6rrruarrj e$cpptoyri, cn6 rouq

ntotonorrlpdvouq Xpnoreq ttrlv cppo6[@v Vro, ro oron6 aur6 un4peotdrv, 0o, np6ner vc otrod\r1poOel 6ulq

t4v 17q AexeuBotou 2018. H 6ra6xcotc ercrpa,rar 6rt 0a (erw{oet rqv 3n Aereppptou 2018 rat 0c undp(er

eyrctptrrq ve6repq et6ono[4or1 Vro rnv 6vcp(q currig.

Me rtg veeq 6rcrc[erg ontronoretrcr 11 6ra6rraotc rqg q)\errpovrxriq rmcldlprorlq rov rqrcord,oeov

un6lperr.rv unopotrnq AnK & AOL EQe€iq, o cpp66roq Qop6ag 0c xcrclrrlpt(et qtrexrpovtrd ptc p6vo

rctdotco4 un6lpetov nou 0a oupnepficppcrvet ro o0votro rrrlv un6lpeov o€ AnK & AOf npootilncuv,

avetcpt{rtrlg rou opycvou e},iy1ou oro onoto curoi oQeltrouv vo, unopcil\ouv rn 6ntrrrrori touq. O rriOe

un6Xpeog 0c cvcryydMercr cur6pcrc oro cpp66to 6pycvo etr6y1ou cvriiloyc 1r€ rnv r6torr1rc nou 0c
61et rctcXrrrptocei yrc cur6v or4v rctdorcon rou 0op6c rou. Iuvendlg, or r6r6rr1r€q rrrlv un6lpetov rct ot

rlpepoprlvteq anorcqorlq rcr Li(qg/cndll,ercg o,urti:v, 0a npdnet va Kqrqxopt(owct pe r6rctreprl npooolrl

rar enr;rdtrera 6t6tr 6e 0a enwpdnowcr F€rcvrv6orepsg cMcy6g, evtil 11 cp1rr4 aurrl rcncldlptoq 0c
qnotetrel rn paon peMowrxtirv 6rcorcuprloetrrv. Bdoer rov orolxeturv cutdrv 0c avayy6Mowor or

un6lpeor orc 6pycva el,6y1ou xat 6e 0a eivat eQrrrrl n allavri roug. Enrorlpo,lverc,t, 6rr rc 6pycvc

etr6y1ou 60vawat oe lr€rd,V€viorepo ora6to va (qro0v ru16v 6trcrotroyrlurd rj np6o0erc otorletc nou

oletl(owcr U€ rrq eVVpq06q orrq Kdro,orcoerg rrrlv un6lperov unopo]\nq AnK & AOL H pn 0ncpfn
un6Xperov np6nsr va 64trrilverct 4lercpovrrd F€ rnv oprorwono[4o4 p46evrxrlg xcnioccorlq cn6
ruoronornpdvo Xprior4 rou Qop6c.

Tovl(etct 6tt orrq q6r1 ouwclOefoeg rq,rcqrcoerq un6lpeulv oe AIIK xar AOI 6touq 2018 ($opotroyrr6

2OL7l, oupnepd\cppcvowct 6oor andrrnocv, 6tmnoo0ocrv fi antlJ\eocv r6t6rnra on6 1/1/2017 er.,rc

3L11212O77. Ot tpononoujoerq nou en6Qepe o v. 457I/2078 t,lq rpoq rqv npooOrirq v6u.rv n aQclpeon
uncplouotilv t6totrjtov un6lpeurv npootilnurv, 6ev 61ouv cva6poptrri eQappoy4 Kol oJq er ro0rou 6ev

L



crlctro0wcr cMcy6g oto nepteX6p€vo rtlrv ri64 unoyeypcpp6vtov rc,rcordoeov un6Xpeorv unopolriq
AnK & AOI 6rouq 2018.

Arcurprvt(erar nepcn6pur 6tr un61p€or, 1.r€ neproo6repeg cn6 ptc r6t6rqreg, np6ner vo, Kqrdxoproro0v oe

6rcrptr6g eyypcQdg, 6nou 0a $civowct eurpwtilq ot 6taQoperrrdg t6r6rnr€q Kar or rlpepoprlvteq

cn6rrqoflq roug, eo,v I rarclrilptoq ytvet lre apxeto. Ecv q rmoldrptorl ylver c,n' euOelcq or4v q)\errpovrrrl

eQcppoyrl, 0c np6net vc npocrceOeI orov un6lpeo n enrn)\Eov t6r6rqra. Irrlv nepinroorl nou un6lpeog 61er

ouyrerprpdvrl t6r6tqrc pe 6tcQoperrr6g rlpepop4vleq 6vcp[r1q rar ]\ri[nq, onurq Vra napc6eryga aurri rou
p€l\ouq oe 6rcQoperxdq ennpon6q 6rcyrrlvropdrv, o Qop6aq 0a npopctv€r o€ prq rar g6vq rcraltirprorl rqq

ouyxerptpdvrlq r6r6tqrcq rou npoodlnou, 6q)\drvovtcq oq nF€popnvtc 6vap[qq rrlv cplcr6repq (ev to10)

qpepopqvtc cn6xtqo4g rqg 16r6r4rcq Kr oq lri€nq (e06oov o unoxp€oq 6ev 61et nl,eov rqv t6r6rqtc)trlv nro

np6oQctrl (retreuratc) q pepopqvtc cndle tcq rr1 q 16 r6rqrcq.

Tu16v ncpal\eu.bn tou rcrd nepinroory cpp66rou rar une0Ouvou vo, rmclurploer rltrerrpovrrd rc og cvrrr

orotleic rtprrrpeftcr ge Suldrroq rou?\cltmov 6[r (6) Unvtirv, o0pQrrlvc pe rc opr(6p€vo rnq ncp. L rcr 3

rou cpOpou 7 rou v. 32L3l2O73,6ntrlg rpononorqOrlre rar ro1Oeu

@opelq nou (pcoer rtov Orcrcfeov rnq ncp. l rou cp0pou 1 oe ouv6uaop6 pe cutdg tqq ncp.L tou dp0pou

3 rou v. 32t312O03 6noq rpononorrl0nKq,v Ko,r. rox0ouv), oQel\ouv vo, Kq,rqxoptoouv rardoraon p€

un6lpeouq nou uncyowcr oe n€proo6repc rou ev6q 6pycvc el6y1ou, pe ro v6o o0orrlpcr evonotqorlg turv

xq,rq,orcoeov, 6e ypen(erq.L vq, enavd\d1ouv 14 6n6waoia opoltou llp4ottitv Eopiuv unoxp€u)v, eQ6oov

or lp4oreg curol 6e 6rc$oponoro0wcr cvri 6pycvo etr€yXou.

Awt0erc, $opei.q un6lpeurv pe 6taQopertro0q Xpnor€q cvc 6pycvo etriy1ou, rcOdlg rcr Sopetq un6lpeurv

nou p61pt orlpepa 6ev 61ouv evypa$el oro qilextpovtr6 o0orrlpc <flOOeN>, o$ettrouv vo opioouv

toutrdxtorov 6vav undMnJ\o xcr 6vcv avantrnorrrtri rou, urg uneuO0vouq vra rnv enrrotvovto, Kc[ rnv

4trerrpovuri raraldrprorl rqg rctdoraoqq un61p€0Jv, onoor6Mowcq otc 6pycvc e)\6y1ou rou v.

3213/2003, p6orrl tqq q?\ertpovtrriq 6te00uvonC foreis@pothen.gr, cppo6log unov€vpap;r6vo evtcrlo

6yypc0o ouvo6eu6pevo cn6 np6runo unotroytonr6 Q0Mo, oupntrrlprrlp€vo pe ra ar6)\ou0c ororleta,:
. nlllpn Enr.rlvupio tou Sopdc r1 rulv Qop6cdv nou enonre0ouv rov Sop6o un6lperrrv (napo.6etypc:

Ynoupyeto Yyetcg, Yyetovoprr4 l-leptQdperc), 6nr.,lq pqra cvcypdQercrr oro Mrlrpdlo r4g AnoypcQriq

Vra ro Arlp6oro rj oro |EMH Vro, rov l6u.urrr6 Topdc.

. ntrnpn Enulvuplc Oop€a Ynolpetrrv (napc6erypc: Ovopc Noooropelou), onrr.rg prlrd cvcypcSetcr
oto M4rptiro rqg AnoypcQnq Vra ro Arlp6oro i oro |EMH

o AOM Oopda un6lpeov (flapd6ervuc: AOM Noooropelou)
o TaXu6popurri 6te00uvor1 (066, Apt0p6 rar Tolu6poprx6 Ktir6rrcr) Sopec un6lpeov
. ArlFo, orov onolo undyercr o Sop€cg un6lper.rrv

. No[xri tropOi Qop6c un6lpeurv (Aqp6orc Ynrlpeota, NflAA, OTA A' Bc0po0, OTA B' Ba0po0,

Ave[aprr1r4 Ap1ri, Ercrpla raOe voptrriq ;rop$nq - AE, EnE, EE, OE, IKE - NnlA 4 alleq nepmtciroerg)

o Ovopcrten6vupo uneuO0vov (une00uvou/cvcntrqptorri) entrowr..lvlag rcr ro,ro,lrirpronq rnq
rcrcorcoqq un6lpeurv Vro, rov Qop€a un6lperrlv
o AOM uneuO0vtrlv entrowovto,g rcr xcrc,ltilplonq rnq rcrcroraoqq un6lpeorv
o Ate00uvon xct Tpripc nou unrlpero0v or une0Ouvor €nrKolvrrlvlcg rct rcrcltirproqq rnq

rardorcoqg unolpecov

o Ynnpeorcrrl 6rcrpmrl rltrercpovrr{ 6re00uvoq c}rtr4)\oypa0taq (e-mail address)yrc rc0e une0Ouvo

enwowurvio,q Ko,r rctclrilptorlq rnq rctaorcorlg un6lpeulv 11 npooulntrrj 6/von r1)\exrpovrrriq

aMrll,oypcQicq (email address), e$6oov 6ev uQiorcncr unrlpeorcr6
. Apt0p6 otaOepo0 unrlpeoroKo0 rq)\eQdlvou uneu00vov €nrKorvtrrvtag xo,r ra,rcrytilpronq rnq

rcrdorcorlq un6;lpeulv

. TaXu6polrxn 6rerjOuvor1 unrlpeotcg rurv uneuO0vulv enrrowurvto,q KCrr rarcldrprorlq rnq

rctcoraorlg un61peov.



Ot Qopei.g unoxprov

roug, 6tt oupQulvCI Us

ou;.rnLnp6enKq,v an6

To np6ruxo uno)\oytmx6 Q0Mo <Yn66etypc oupnlt{prrlonq ocot1efu.,lv Qopdc un6lpeov Kq,r

rtotonotnlrdvulv lprlortirv auto0, yra rnv 4)\,ercpovxri rarcltirprorl rctcmcoeov un61per.,lv unopo)\,iq

AflK> (cpleto excel) nou 61er avcprqOel ornv roroo€tr16q http://www.pothen.sr, pc([ pe to ouvo6euru6
6yypaQo, 0q np6ner vc qnoora)\o0v cn6 rov Qop6o un6lpeulv orrlv n)\errpovrxn 6u00uvor1

foreis@pothen.gr ro ouwo;r6tepo 6uvcr6 Kct o€ rti0e nep[nnrron nptv rtq 30/11/2018.

Anoorol,r] eyypd$ou xct nporunou uno)\oyrmtro0 $0Mou us rq oq dvrrr orotletc cncrrtelrcr KCrr vra rrlv
qwrrcrd,otcon ntoronotq;rdvurv Xpncnrbv Qop€ov un61peov, r1/xcr r4v cn€v€pyonoirloq troycrptcrop6v

Xprlm6v, ot onoiot yto onoro6rlnore tr6yo 6e 0a nprinet, e$e[qg, va 61ouv np6opcror'1 orqv e$ap;roVfl (n.X.

peraxlvqoq 11 ouvtu{ro66rqoq uncM{trou, anopp6gqo4 { rardpyrloq Qopdcr, xf,n.).

Auurpwt(etat 6tt ncp6J\o nou 11 unolpdtoon unopoltriq AflK rar AOI nrlyd(et cn6 uq 6tard(erg rou v6pou,

oro nl,atoto rnq Xpnoriq 611p6orcq 6totxqo4g, ot opyavudg povd6eg nou 61ouv cppo6r6r4rc o0wafqq xcr
q)\extpovuqq rmcldlptorlq rov rqraotcoetrlv un6lpeulv enrpriiltrercr vc evnpeptbvouv eyratpoq xcrt

evun6ypcQc 6oou g ou pnep r.l,cppdvo u v oe cur6q.

ncpard\o0vrq,r vo ev4pepdloouv evun6ypcQc roug un6lpeouq r4g appo6t6rrlrdg

rtq 6tcrd{etg rrlg ncp.2 tou dp0pou 1 rou v. 3273/2003,dnrrrg tpononor40rlrcv rcr
qurdq rou v. 457L/20I8, ap1rKdq AnK pe an6rcnon r6r6rqraq un61p€ou orcr

OL6, 2Ol7 rct 2018 Kct ot errioteg AnK 2016 (0opoloyrr6 2015) xo;t, 2017 (0opotroyrx6 2015

nopriiltrowctt (er v€ou yra 6ooug 6Xouv ri64 unoprile{ Fc(i Fe nq Al'lK 6rouq 2018 (0opotroyu6 20t7l

6 rqv 4n lcrvoucrp[ou 2OI9 €urg 4n Mcprtou 2O!9. Arcurcpwi(eraq ou 6ev qftq.Lreirat ano rouq cpop€tq

unoypeuv ex viou xataybpto4 twv 6e6oyev@v tuv ratamaoeuv unoypewv uno6oA4q AnK & AOZ etdv
2016 (tpopoAoytxo 2015) rcat 2077 (cpopoAoywo 2016).

Enmp6o0era, 0a np6ner vc €nrorlpcvOel orouq un6lpeoug unopo)\rig AnK & AOI 6rt pe rtg v6eg puOptoerg,

Vra rn pr1 unopol,rl, 11 unopo)\r1 cvcrp$o0q, ri eMmo0q AnK & AOI, npoplinowct nowtx6g rupdloerg, evc,r

yLqtnv exnpoteoprl uno6oAr1, npo1AtneratnAqpup1 1Aercpovtrou napa1oAou utl.toug ano 700€ iuC 800€

avaAoya r.q 1U€peC xafiuotipqorTq Kat to appo6to opvdvo eAiyyou. EMe[$etg ri avcrplpeteg

unopl\4Oelocg 6ri?\rrloqg entrp6nerot vc ouptd\r1poOo0v cuOopprirrrlg p6oo oe rprd,wc (30) np6peq cn6 14

Iti€n qS npoOeogtag unopo?\{q, evdr rpononoirloq unopl40eiocg 6r{lrrroqg err6g r4g cvor€pul
npo0eop(cg 6sv e(vcrr duvcrtri.

frc ru16v np6o0ereq 6rcurpwtoetg rct d\qpoQopteq pnopetre vs xqlelre rard ug epydoqreg qp6peg rct
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Θέμα : Νέες προθεσμίες καταχώρισης υπόχρεων και υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018 

Σε συνέχεια του από 15-11-2018 ενημερωτικού για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018 

(διαθέσιμο εδώ), σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 75 του ν. 4587/2018  (ΦΕΚ Α΄218/24-12-

2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες 

διατάξεις» τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής 

κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

και άλλων κατηγοριών προσώπων». 

Πιο συγκεκριμένα, με την  παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4587/2018, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 

10 του ν. 4571/2018 και οι ηλεκτρονικές καταστάσεις των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 

(φορολογικό 2017) καταχωρίζονται στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους 

χρήστες των φορέων υπόχρεων, από την 3
η
 Ιανουαρίου 2019 έως την 25

η
 Ιανουαρίου 2019. Στην 

αρχική σελίδα του pothen.gr έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία καταχώρισης των 

καταστάσεων (πατήστε εδώ). 

Συνεπακόλουθα, μεταβολές επήλθαν και στην προθεσμία υποβολής των ΔΠΚ, όπου με την παρ. 1, του 

άρθρου 75 του ν. 4587/2018, τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 

3213/2003 και κατ’ εξαίρεση, οι αρχικές ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 

2018 και οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016) υποβάλλονται (εκ νέου 

για όσους έχουν ήδη υποβάλει) μαζί με τις ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 2017), από την 

18
η
 Φεβρουαρίου 2019 έως την 31

η
 Μαρτίου 2019. 

Παρακαλείστε να επισκέπτεστε τακτικά τόσο την αρχική σελίδα pothen.gr όσο και τις ηλεκτρονικές 

σελίδες των Οργάνων Ελέγχου καθώς θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις - ενημερώσεις για κάθε τι 

νεότερο. 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για την ενημέρωση των υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ και των φορέων 

αυτών, λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) όπου μπορείτε να 

καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 για τυχόν 

πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες . 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 07-01-2019 
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες  

Γ’ Μονάδα 

 Α.Π. : 34/Γ/2019 

Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 

118 53  Αθήνα   

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Φορείς Υπόχρεων Υποβολής Δήλωσης 

Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Δήλωσης 

Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ )ν. 3213/2003 

Η Πρόεδρος της Αρχής  

Άννα Ι. Ζαΐρη 

Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 

https://www1.gsis.gr/EnimerotikoForeon2018.pdf
https://www1.gsis.gr/Katalogoi-Manual.pdf
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