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

Συμφερόντων (ΔΟΣ) 2019». 

  Σχετ.:  Το με ημερομηνία 31-07-19 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γ’ Μονάδας Ελέγχου 

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής του αρ. 47 του Ν. 4557/18-Αρχή Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες 

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό μήνυμα της Αρχής Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, αναφορικά με την έναρξη υποβολής των 

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

έτους 2019 (φορολογικό έτος 2018).  Σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον εμπίπτετε στις καταστάσεις 

υπόχρεων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2019 (φορολογικό έτος 2018),όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν βάσει 

των καταστάσεων υπόχρεων υπαλλήλων που απέστειλαν οι οργανικές μονάδες της ΑΔΜ-Θ σε 

απάντηση του Α.Π. 12220/26-02-2019 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην 

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

δηλώσεις, από την 31η Ιουλίου 2019 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019.  

Επισημαίνεται ότι στον ανωτέρω σύνδεσμο θα βρείτε τις οδηγίες και όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη συμπλήρωση των ανωτέρω δηλώσεων εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. 

Σημειωτέον ότι στους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2019, εκτός της ενημέρωσης που έχουν ήδη 

λάβει για τη συμπερίληψή τους στην κατάσταση υπόχρεων της παρ. 3 του άρθ. 1 του ν. 3213/2003, 

παρέχεται η δυνατότητα εισόδου στη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής ώστε 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 
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Αποστολή με e-mail 
 
 
ΠΡΟΣ:  
Όλες τις υπηρεσίες και όλους τους 
υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.-Θ. 
 

 

http://www.pothen.gr/
mailto:nmosx@damt.gov.gr


διευκρινίσεις παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) (τηλ. 210 48.02.100).  

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 σημαντικών ποινικών και άλλων συνεπειών που μπορεί να επέλθουν λόγω μη 

υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. 

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

έγγραφο(Δ/νση Διοίκησης/ΠΟΘΕΝ 2019).  

 

 
 
 
 
 
 

Συνημμένα 
- Το ανωτέρω σχετικό 

                      Μ.Ε.Σ. 

Ο Προϊστάμενος  

Δ/νσης Διοίκησης  

 

 

 

κ.α.α.  

Σουλτάνα Τσελέντη 

    Προϊσταμένη Τμ. Τ.Α. & Ν.Π. 

Θεσσαλονίκης 
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