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Fax : 2510451332                                                                                     Κοιν:   Εσωτερική Διανομή Δ/Δ1                     
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ΘΕΜΑ:  «Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων 

Οικονομικών Συμφερόντων, οικονομικού έτους 2017 (χρήση 2016), σύμφωνα τις 

διατάξεις του Ν.2429/96 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 

309/Α/31-12-2003) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των Ν.3242/2004, N.4065/2012, 

Ν.4268/2014, Ν.4281/2014,Ν, 4409/2016 και Ν.4425/2016 και ισχύουν».       

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003 «Δήλωση και 

έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 

ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» καθορίζονται οι 

υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το περιεχόμενο αυτής, τα όργανα και η 

διαδικασία ελέγχου,: καθώς και οι σχετικές ποινικές κυρώσεις και η ποινική διαδικασία σε 

περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. ε, στ και θ του άρθρου 1 του Ν.3213/03,   όπως 

τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, και τις 

διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4389/16,  σύμφωνα με τις οποίες υπόχρεοι σε δήλωση είναι: 

« οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι 

υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι 

τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο» καθώς και « οι 

Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των 

Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη, των δημοτικών συμβουλίων, οι Πρόεδροί, οι διευθύνοντες 

σύμβουλοι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των 

ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών 

διευθύνσεων και διευθύνσεων των Δήμων», και οι «οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι 

διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β’». 

Κατά  την  παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

223 του Ν. 4281/2014 και ισχύει,  η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης  υποβάλλεται από 

τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους 
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(αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (‘’Πόθεν 

Έσχες’’) υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της 

δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος 

μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, (άρθρο 5 του 

Ν.4268/2014 (ΦΕΚ 141/Α’/27-6-2014)). 

Κατά την παρ. 1α του άρθρου 2 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

223 του Ν.4281/2014, « η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς, τα 

υφιστάμενα κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην 

ημεδαπή και την αλλοδαπή. Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το 

χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία». Επίσης, κατά την παρ. 1γ του άρθρου 2 του ίδιου 

νόμου «μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια δήλωσή τους οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνο τις 

μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που 

αφορά η δήλωση. Υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, για τα δικά 

του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγό του, για τα δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους 

συζύγους, για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους. Ακόμα, η δήλωση  του 

υπόχρεου συνοδεύεται από αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο 

οικονομικό έτος και αντίγραφο του τελευταίου εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρμόδια 

ΔΟΥ. 

Από 1η  Ιουλίου 2015 τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν τη Δήλωση 

Περιουσιακής Κατάσταση και την Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων ( άρθρο 229 του Ν. 

4281/14) στην Επιτροπή' Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του 

Ν. 3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4281/2014. 

Επιπλέον, από το έτος 2016  και εφεξής η προβλεπόμενη υποβολή Δηλώσεων 

Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ)  και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) σύμφωνα με το 

Ν.4389/2016 καθώς και με την υπ’αριθμ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000910 ΕΞ 2015(ΦΕΚΒ’2579) 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της 

δήλωσης οικονομικών συμφερόντων-Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» 

καθορίστηκε ότι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο νέο πληροφοριακό 

σύστημα «ΠΟΘΕΝ» (www.pothen.gr) με την χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. 

Τέλος σας επισημαίνουμε την υποχρέωση ανάρτησης της δήλωσης στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Καβάλας όπου σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.3852/10: « Ο δήμαρχος, ο 

αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι 

υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

του δήμου». 

 

                                                                Η  Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών 

                                                                                   

                                                                                     Βρυσίδου Φωτεινή 
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