
 

ΘΕΜΑ: «Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων 

Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2020 (χρήση 2019)-Ηλεκτρονική καταχώρηση υπόχρεων 

υποβολής». 

   

Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, έως το τέλος Φεβρουαρίου 

κάθε έτους, ο αρμόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον 

οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οφείλει να καταχωρεί 

ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων 

για την υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ του προηγούμενου έτους.  

Στο πλαίσιο αυτό, όπως κάθε έτος, η Υπηρεσία μας θα συντάξει και θα υποβάλει ηλεκτρονικά 

στις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές την κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας ΔΠΚ και ΔΟΣ 2020 

(φορολογικό 2019). Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε υποχρεωτικά μέχρι τη 

Δευτέρα  24-02-2020, το συνημμένο πίνακα excel (σύμφωνα με τους παραμετρικούς πίνακες που σας 

αποστέλλονται) με τα στοιχεία των υπαλλήλων σας οι οποίοι είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ 

βάσει του ανωτέρω Νόμου, για το έτος 2020 (φορολογικό 2019). Επισημαίνεται ότι,  η Υπηρεσία μας 

θα πρέπει να έχει αποστείλει τα στοιχεία που θα έχει συγκεντρώσει από όλες τις οργανικές μονάδες, 

μέσω των ανωτέρω διαβιβαστικών, έως τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται εκ του νόμου, ήτοι την 

29-02-2020 , καθώς, λόγω της ενεργοποίησης του κλεισίματος του συστήματος, μεταγενέστερα 

στοιχεία δε θα μπορούν να καταχωρηθούν).   

Στην ανωτέρω κατάσταση υπόχρεων θα πρέπει να συμπεριληφθούν όσοι απέκτησαν, 

διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2019 έως 31.12.2019, ή στις τρεις προηγούμενες 

χρήσεις (01.01.2017 έως 31.12.2019) για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ , ή 

στις χρήσεις που κατ’ εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (β΄ 

εδάφ. παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3212/2003, όπως ισχύει). Ειδικά για τους υπόχρεους που 

απέκτησαν ή, αντίστροφα, απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου με τις διατάξεις του ν. 4571/2018 

(και επόμενων νόμων), θα πρέπει να συμπεριληφθούν ή, αντίστοιχα, να εξαιρεθούν από τις 

καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ 2020. Περαιτέρω, υπόχρεοι με περισσότερες από μία 

ιδιότητες θα πρέπει να καταχωρούνται σε διακριτές εγγραφές στο excel, όπου θα φαίνονται ευκρινώς 
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οι διαφορετικές ιδιότητες και οι ημερομηνίες απόκτησής τους. Τέλος, τυχόν αποσπασμένοι 

υπάλληλοι θα πρέπει να δηλώνονται από τις Υπηρεσίες της ΑΔΜ-Θ όπου έχουν αποσπασθεί, εφόσον 

η ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ αποκτάται σε αυτές (φορείς υποδοχής) – και 

όχι στους φορείς οργανικής τους θέσης.  

 

Ο συμπληρωμένος πίνακας excel,  όπως και κατά την αντίστοιχη περυσινή διαδικασία, θα 

πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι πεδία: 

(1) ΑΦΜ   

(2)  ΟΝΟΜΑ (συμπληρωμένο με κεφαλαία)  

(3)  ΕΠΩΝΥΜΟ (συμπληρωμένο με κεφαλαία  

(4) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (συμπληρωμένο με κεφαλαία)  

(5) ΙΔΙΟΤΗΤΑ (βάσει της οποίας έχουν υποχρέωση σε ΔΠΚ – κωδικός από παραμετρικό πίνακα)  

(6) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

(7) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ (για όσους έχουν απολέσει την ιδιότητα)  

(8) ΑΙΤΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ( για όσους έχουν απολέσει την ιδιότητα) (κωδικός από 

παραμετρικό πίνακα)  

(9) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ 

(10) ΒΑΘΜΟΣ (κωδικός από παραμετρικό πίνακα)  

 

Τους  σχετικούς πίνακες  υπόχρεων παρακαλείσθε να διαβιβάσετε αποκλειστικά με 

ενυπόγραφο διαβιβαστικό και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (excel) , στην αναφερόμενη στο παρόν 

έγγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση - διαφορετικά δε θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω 

καταχώρηση των αναγραφόμενων σε αυτούς στοιχείων στην ενιαία εφαρμογή «www.pothen.gr». Η 

υποβολή του ανωτέρω διαβιβαστικού απαιτείται ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

υπόχρεοι για υποβολή ΔΠΚ & ΔΟΣ στην οργανική σας μονάδα.    

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.  

Υπενθυμίζεται ότι οι ΔΠΚ θα υποβληθούν, από τους ως άνω υπόχρεους, αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας εφαρμογής «ΠΟΘΕΝ» στον ιστότοπο «www.pothen.gr», σε  

ημερομηνία που θα καθορισθεί μεταγενέστερα.  

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. 

3212/2003). Περαιτέρω, στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας θα αναρτηθεί το παρόν με τα συνημμένα σε 

αυτό έγγραφα. 

 

 

Συνημμένα (ηλεκτρονικά):  

1. Υπόδειγμα πίνακα Excel 
2.  Παραμετρικοί πίνακες 
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Ο Προϊστάμενος  

Δ/νσης Διοίκησης  

 

 

 

    Αθανάσιος Μπογιαννίδης 
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