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ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                           
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                              
Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 10                                                                      Προς:    Πίνακα Αποδεκτών            

Ταχ. Κώδικας :  65403                                                                             (με αποδεικτικό επίδοσης ή αποστολή email)
Πληροφορίες :  Δοβίσταλη Ευαγγελία                                                                     
Τηλέφωνο:  :  2513500132                                               
Fax : 2510451332                                                                                     Κοιν:   Εσωτερική Διανομή Δ/Δ1                    
e-mail: adminsupport@dkavalas.gr 

                                                                                                                                                                                
ΘΕΜΑ:  «Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων 
Οικονομικών Συμφερόντων, οικονομικού έτους 2022 (χρήση 2021), αιρετών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014), του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/Α’/27.05.2016) 
και του Ν.4571/2018(ΦΕΚ 186 Α/30-10-2018) 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, τις διατάξεις του 
άρθρου 172 του Ν.4389/16, και του άρθρου 1 του Ν.4571/2018, σύμφωνα με τις οποίες υπόχρεοι 
σε δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:  « 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, 
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 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. Ειδικότερα 
ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι 
και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών», 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 από την παρ.14 του άρθρου 1 του Ν. 4571/2018 και ισχύει,  «Η δήλωση της 
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παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την 
απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε 
χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της 
ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Ειδικά για τους υπόχρεους των 
περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 (Δήμαρχος) η δήλωση υποβάλλεται για τρία 
(3) έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης  υποβάλλεται από 
τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική 
δήλωση). 

Κατά την παρ. 1α του άρθρου 2 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 223 
του Ν.4281/2014, και 173 του Ν. 4389/2016  « 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……..ακίνητα -μετοχές-
ομόλογα-αμοιβαία κεφάλαια- καταθέσεις σε τράπεζα-χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά 
προϊόντα, μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, πλωτά 
εναέρια μεταφορικά μέσα, οχήματα κάθε χρήσης……..….κα.».

 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.

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.

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.

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 2021 αντί ΔΠΚ 
2022 ή η επιλογή Αρχικής αντί Ετήσιας Δήλωσης, δεν εκπληρώνει τη σχετική τους υποχρέωση. 
Διευκρινίζουμε ότι: 

http://www.pothen.gr/
http://www.pothen.gr/
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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 2022, επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (ήτοι το 
προηγούμενο, δηλαδή το 2021) απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και περιλαμβάνει 
τα έσοδα και συμφέροντα έτους 2021 & περιουσία κατά την 31.12.2021. 

Επιπλέον, 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».

Τέλος, βάσει της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, η ηλεκτρονική 
καταχώριση στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των 
αρμοδίων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, της ενιαίας κατάστασης των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ 
κάθε έτους, θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. 
Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της 
κατάστασης των υπόχρεων υποβολής ετήσιας ΔΠΚ & ΔΟΣ 2022 (για τη χρήση 2021) είναι 
η 28η Φεβρουαρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι ο συνημμένος πίνακας των υπόχρεων περιλαμβάνει τον  Δήμαρχο,  
καθώς και τους Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέχθηκαν σύμφωνα με την αρ. 14/2019 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των 
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ης Ιουνίου 2019, και το αριθμ.πρωτ.: 27987/29-8-2019 
Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας,  την πρώην Δήμαρχο, τη Γενική Γραμματέα, τους  Αντιδημάρχους, 
τους  Προέδρους και τα μέλη που συμμετείχαν σε Επιτροπές του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή, 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εκτελεστική Επιτροπή)  σύμφωνα με τις αριθμ. 442/2019, 438/2019, 
475/2019, 474/2019, 437/2019, 436/2019, 82/2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,, καθώς και τις 
αριθμ.. 28205/2-9-2019, 28205/2-9-2019, 31066/27-09-2019, 11089/11-05-2020, 21670/28-08-2020, 
23182/31-08-2021 και 5385/01-03-2021 Αποφάσεις Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. ε, στ και θ  του Ν.3213/03 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 222 του Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014), από του άρθρου 172 του 
Ν.4389/2016(ΦΕΚ 94/Α’/27.05.2016) και του άρθρου 1 του Ν.4571/2018(ΦΕΚ 186 Α/30-10-2018), και 
ισχύουν.        

                                        Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                                                  

                                                                        Θανόγλου Πελαγία

Πίνακας Αποδεκτών

1. Βακιρτζή Έλσα (Βαϊα)
2. Βακιρτζής Κωνσταντίνος
3. Βέρρος Αριστείδης



4

4. Βογιατζής Δημήτριος
5. Βογιατζίδης Νικόλαος
6. Γουνελάς Γεώργιος
7. Γραμμένος Γεώργιος
8. Δεληκάρης Σωτήριος
9. Δρακονάκη Ευαγγελία
10. Δράκος Χαράλαμπος
11. Ιακωβίδης Ιωάννης
12. Ιγνατιάδης Παναγιώτης
13. Ιωσηφίδου Αναστασία
14. Καλανταρίδης Ηλίας
15. Καλπακίδης Θεμιστοκλής
16. Κελαϊδάκης Εμμανουήλ
17. Κουνάκος Κωνσταντίνος
18. Κουφατζής Χαράλαμπος
19. Λαζαρίδης Σωτήριος
20. Μαυρίδης Νικόλαος
21. Μιχαηλίδης Γεώργιος
22. Μουμτσάκης Απόστολος
23. Μουριάδης Θεόδωρος
24. Μουρτάσαγας Νικόλαος  
25. Μούτλιας Ιωάννης
26. Ξανθόπουλος Νικόλαος
27. Παπαδόπουλος Θόδωρος
28. Παπαδόπουλος Σωτήριος
29. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
30. Παππάς Ευάγγελος
31. Παππάς Λεωνίδας
32. Πετρόπουλος Πέτρος
33. Πεφάνης Κωνσταντίνος
34. Ποτόλιας Χρήστος
35. Προμούσας Ιωάννης
36. Προυσαευς Σπυρίδων
37. Σταυρίδης Κυριάκος
38. Σωτηριάδης Σωτήριος
39. Ταβουλτσίδου Χριστίνα
40. Τελίδης Περικλής
41. Τσανάκα Δήμητρα
42. Τσαπανίδης Αναστάσιος
43. Τσουρουκίδης Αναστάσιος
44. Χρόνης Απόστολος
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