
From: "Γραµµατεία ΥΕΕΠ" <secretary_epis@parliament.gr> 
Sent: Friday, August 09, 2019 3:22 PM 
Subject: ∆ηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (∆ΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονοµικών Συµφερόντων (∆ΟΣ) 
2019 

 

Σας διαβιβάζουµε το κάτωθι µήνυµα από τη Γ' Μονάδα Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης της Αρχής του άρθρου 47 του Ν. 4557/2018 - Αρχή Καταπολέµησης της 
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές δραστηριότητες προς την ΥΕΕΠ/ΒτΕ, βάσει του 
οποίου οφείλετε να υποβάλετε έως την 31η Οκτωβρίου 2019 δήλωση πόθεν έσχες, καθόσον 
έχετε συµπεριληφθεί στην κατάσταση υπόχρεων της ΥΕΕΠ και προκειµένου να λάβετε γνώση 
για την υποχρέωσή σας. 

  

ΑΠΟ: Γ' Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής του άρθρου 47 του 
Ν. 4557/2018 ‐ Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
δραστηριότητες 
ΠΡΟΣ:  ΒΟΥΛΗ ‐ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή ΔΠΚ & ΔΟΣ 2019  (έσοδα και συμφέροντα έτους 2018 & περιουσία 
κατά  την  31.12.2018)  θα  ξεκινήσει  την  31η  Ιουλίου  2019  και  θα  διαρκέσει  έως   την  31η  Οκτωβρίου 
2019. 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 για την εκπρόθεσμη 
υποβολή  απαιτείται  πλέον  η  πληρωμή  του  σχετικού  παραβόλου  (αρθρ.  6  παρ.1  ν.3213/2003  όπως 
ισχύει). Εκτός αυτών, 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 2018  αντί ΔΠΚ 2019  ή η  επιλογή Αρχικής αντί 
Ετήσιας Δήλωσης, δεν εκπληρώνει τη σχετική τους υποχρέωση. Διευκρινίζουμε ότι:  

Αρχική Δήλωση, επιλέγουν οι υπόχρεοι που για πρώτη φορά αποκτούν την ιδιότητα που τους καθιστά 
υπόχρεους,  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  εντός  ενενήντα  (90)  ημερών  από  την  απόκτηση  της  ιδιότητας 
αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά την ημερομηνία απόκτησης της  ιδιότητας 
υπόχρεου.  

Ετήσια Δήλωση 2019, επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (ήτοι το προηγούμενο, 
δηλαδή  το  2018)  απέκτησαν,  κατείχαν  ή  απώλεσαν  ιδιότητα  και  περιλαμβάνει  τα  έσοδα  και 
συμφέροντα έτους 2018 & περιουσία κατά την 31.12.2018.  

Οι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2019, εκτός της 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  και  να  ενημερώνονται  για  την  τυχόν 
αναγγελία  τους με κάποια  ιδιότητα υπόχρεου. Όποιος  είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2019  με 
περισσότερες από μια ιδιότητες, είναι πιθανό να έχει υποχρέωση 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,  προκειμένου  να  λάβουν  γνώση  ενυπόγραφα  για  την 
υποχρέωσή τους, καθόσον για ΅η υποβολή, ή υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης  επέρχονται  οι  ανωτέρω  αναφερόμενες  σημαντικές  ποινικές  και  άλλες  συνέπειες.  Για 
οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν με  το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Υπόχρεων � ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ στον τηλεφωνικό αριθμό 210‐4802100 από τις 07.00 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. 

Οι  εποπτεύοντες  φορείς,  στους  οποίους  αποστέλλεται  το  παρόν,  παρακαλούνται  να  το  διαβιβάσουν 
στους εποπτευόμενους σε αυτούς φορείς υπόχρεων προς δήλωση προσώπων. 

 Εκ μέρους των Οργάνων Ελέγχου του ν. 3213/2003 

  

Παρακαλούµε πολύ όπως µας απαντήσετε ηλεκτρονικά και στο email µας για τη παραλαβή του 
παρόντος. 

  

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

  

Εκ µέρους του Συντονιστή της Υπηρεσίας Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

κ. Χρήστου Μπελιά 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Γραµµατεία της Υπηρεσίας Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΥΕΕΠ) 

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11, Τ.Κ.10671, Αθήνα. 

Τηλ.:210-373-5317 & 5319 

Fax: 210-373-5083 

e-mail: secretary_epis@parliament.gr 

 


