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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                        Λαμία, 13/10/2016  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                                 Απιθμ. ππωη. :  (οικ.) 162492/2636 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ                                        
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ     
                 
Σασ. Γ/νζη      : Λ. Καιπβίωλ 2 – Λακία                ΠΡΟ:    πλεκκέλν πίλαθα απνδεθηώλ 
Σασ. Κώδικαρ :  35 132 
Πληποθοπίερ  :  Μαξία Λ. ηηβαρηή  
Σηλέθωνο   :  22313 - 54710 
FAX                :  22313 - 54715 
e – mail          :  m.stivahti@fthiotida.pste.gov.gr 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
ΘΔΜΑ :  « Τποβολή Γήλωζηρ Πεπιοςζιακήρ Καηάζηαζηρ αιπεηών (Γ.Π.Κ.) & Γήλωζηρ 

Οικονομικών ςμθεπόνηων (Γ.ΟΙΚ..) έηοςρ 2016, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος                   

Ν. 3213/2003, όπωρ ανηικαηαζηάθηκαν από αςηέρ ηος Ν.4281/2014 (ΜΔΡΟ Σ΄) και ηος         

Ν. 4389/2016 (ΜΔΡΟ ΙΒ΄) »   

 

           αο ελεκεξώλνπκε όηη , ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3213/2003, όπωο 

αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 222 ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ               

Ν. 4389/2016, ππόρξενη ππνβνιήο Γήιωζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (Γ.Π.Κ.) & Γήιωζεο 

Οηθνλνκηθώλ πκθεξόληωλ (Γ.ΟΙΚ..) είλαη νη Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη Πξόεδξνη 

θαη ηα κέιε ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνπιίωλ.         

        Η πξνζεζκία ππνβνιήο ΓΠΚ & ΓΟ ηνπ έηνπο 2016 (θνξνινγηθό έηνο 2015) αξρίδεη ηελ 

15ε Οθηωβξίνπ 2016 θαη ιήγεη ηελ 15ε Ιαλνπαξίνπ 2017. Η ππνβνιή ηωλ ΓΠΚ & ΓΟ γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά κέζω ηνπ www.pothen.gr θαη γηα λα ζπλδεζνύλ νη ππόρξενη θαη νη 

ζύδπγνη απηώλ, ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε ηωλ πξνζωπηθώλ θωδηθώλ ηνπο ζην TAXISnet . 

        Δπηζεκαίλνπκε όηη, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ 2 ηνπ Ν. 3213/2003 όπωο 

αληηθαηαζηάζεθαλ από ην άξζξν 222 ηνπ Ν. 4281/2014, η Γ.Π.Κ. ςποβάλλεηαι από ηοςρ 

ςπόσπεοςρ μέζα ζε ενενήνηα (90) ημέπερ από ηην απόκηηζη ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ (απσική 

δήλωζη) και καηά ηο διάζηημα ηηρ θηηείαρ ηοςρ και μεηά ηην λήξη ηηρ, για ηπία (3) έηη για 

ηον Πεπιθεπειάπση και για ένα (1) έηορ για ηοςρ Ανηιπεπιθειάπσερ & ηα μέλη Πεπιθεπειακών 

ςμβοςλίων, σωπίρ καμία άλλη πποειδοποίηζη και με αποκλειζηική εςθύνη ηων  

ςπόσπεων.  

Δπηπιένλ, ζαο ζηέιλνπκε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία.  

      Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε θαη πξόζζεηε ελεκέξωζε γηα ηηο Γ.Π.Κ. & ηηο 
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Γ.ΟΙΚ.., κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηελ Γ/λζε Γηνίθεζεο Π..Δ. – Σκήκα Πξνζωπηθνύ ζηα 

ηειέθωλα : 22313 – 54710 (θ. Μαξία ηηβαρηή)  ,  22313 – 54709 (θ. Διέλε Πηιάηνπ) & 22313 – 

54708 (θ. Κωλζηαληία Κηακνύξε). 

                                                                                

                                                                      Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ      

                                                                                              

 

                                                                                    ΦΩΣΟΤΛΑ ΦΗΚΑ   

   

ςνημμένα:  
1) Ν. 3213/2003 
2) Ν. 4281/2014 (ΜΔΡΟ Σ΄) 
3) Ν. 4389/2016 (ΜΔΡΟ ΙΒ΄) 
4) Αξηζκ. απόθ. ΑΤΣ. ΣΜ. ΣΡ. 0000910 ΔΞ 2015 ΚΤΑ (2579/30-11-2015 ΦΔΚ) 
5) Ν. 4396/2016 (Άξζξα 4 & 5) 
6) Ν. 4409/2016 (Άξζξν 66 παξ. 6 – 1ε παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ΓΠΚ ) 
7) Ν. 4425/2016 (ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - άξζξν 20) - 2ε παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ΓΠΚ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: 

Αποδέκηερ για ενέπγεια: 
1. θ. Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο (periferiarxis@pste.gov.gr) 
2. θ. Πξόεδξνο Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο  

(gram_per_symbouliou@pste.gov.gr) 
3. θ. θ. Αληηπεξηθεξεηάξρεο (region_antiper@pste.gov.gr, thematic_antiper@pste.gov.gr) 
4. θ. θ. επηθεθαιήο Πεξηθεξεηαθώλ Παξαηάμεωλ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (δηα ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ) 
5. θ. Ιωάλλε Ράκκν (δηα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Φωθίδαο, ddoik@-

fok@pste.gov.gr) 
6. θ. θ. Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  

(δηα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ) 
7. Γξακκαηεία Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο  

(gram_per_symbouliou@pste.gov.gr) - κε ηελ ππνρξέωζε λα δηαβηβάζεη κε ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν ην παξόλ έγγξαθν & ηα ζπλεκκέλα αξρεία ζηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ 

8. Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Π..Δ. (ddhd@pste.gov.gr) 
(κε ηελ ππνρξέωζε λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ην 
παξόλ έγγξαθν θαη ηα αλωηέξω ζπλεκκέλα αξρεία) 

 
Αποδέκηερ για κοινοποίηζη : 

1. Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο  
Σκήκα Σνπηθήο Απη/ζεο & Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Λακίαο 
Λεωλίδνπ 6 – Λακία ( ttanplamias@apdthest.gov.gr  ) 

2. Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π. Δ. Βνηωηίαο, Δύβνηαο, Δπξπηαλίαο & Φωθίδαο 
     (ddoik-pse@pste.gov.gr) 
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