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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29/8/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. πρωτ. : (οικ.) 193724/2907
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας : 35 132
Πληροφορίες : Μαρία Λ. Στιβαχτή
Τηλέφωνο : 22313 - 54710
FAX : 22313 - 54715
e – mail : m.stivahti@fthiotida.pste.gov.gr

ΘΕΜΑ : « Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & Δήλωσης
Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.ΟΙΚ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει »

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως

αντικαταστάθηκαν από αυτές των άρθρων 222 του Ν. 4281/2014 & 172 του Ν. 4389/2016 και

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4571/2018, υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης
Περιουσιακής Κατάστασης (στο εξής Δ.Π.Κ.) & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (στο
εξής Δ.ΟΙΚ.Σ.) είναι οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα μέλη των
Περιφερειακών Συμβουλίων.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

1) Υπόχρεοι / χρόνος υποβολής: η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα
(90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση) και κατά το διάστημα της

θητείας τους και μετά την λήξη της, για τρία (3) έτη για τον Περιφερειάρχη και για ένα (1) έτος για

τους Αντιπεριφειάρχες & τα μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση

και με αποκλειστική ευθύνη των υπόχρεων.

2) Φορέας στον οποίο υποβάλλεται : η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον Περιφερειάρχη στην

Επιτροπή του άρθρου 3Α της Βουλής των Ελλήνων και από τους Αντιπεριφερειάρχες & τα μέλη

του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Γ΄ Μονάδα Ελέγχου ΔΠΚ της Αρχής Καταπολέμησης

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & της Χρηματοδότησης της

Τρομοκρατίας & Ελέγχου Δ.Π.Κ.

3) Καταχώρηση υπόχρεων από φορέα υπαγωγής: μέχρι 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, οφείλουν να καταχωρίσουν
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ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, την κατάσταση των υπόχρεων

προσώπων και να την οριστικοποιήσουν (η κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν,

κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση). Τα στοιχεία των

νέων περιφερειακών συμβούλων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ιδιότητα υπόχρεου,

ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας: 1/9/2019) θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική

διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public με τη χρήση των ενεργών προσωπικών

κωδικών taxisnet των πιστοποιημένων υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, χωρίς τούτο

να επηρεάζει την υποχρέωση υποβολής της αρχικής δήλωσης τους, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

2019.

4) Τρόπος υποβολής : με τις διατάξεις του Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ Α' 186) οι Δ. Π. Κ. και Δ. ΟΙΚ.Σ.,

όλων των υπόχρεων, προς όλα τα όργανα ελέγχου υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής (www.pothen.gr) και για να συνδεθούν οι υπόχρεοι, οι

σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (για την

οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ.), θα πρέπει να κάνουν χρήση των προσωπικών κωδικών τους στο
TAXISnet. Η επιλογή του έτους και του είδους (αρχική ή ετήσια) της δήλωσης θα πρέπει να

γίνεται προσεκτικά, προκειμένου να είναι σωστή η υποβολή.

Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Περιφερειακού

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, θα κληθείτε να υπογράψετε ότι

ενημερωθήκατε για την υποχρέωσή σας να υποβάλετε Δ.Π.Κ & Δ.ΟΙ.Σ., από την Γραμματέα του

Π.Σ. κ. Ασημίνα Μπακάρα, υποχρέωση που απορρέει από τις οδηγίες της Γ΄ Μονάδας Ελέγχου

ΔΠΚ της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & της

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας & Ελέγχου Δ.Π.Κ.

Επιπλέον, σας στέλνουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την σχετική νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση και πρόσθετη ενημέρωση για τις Δ.Π.Κ. & τις

Δ.ΟΙΚ.Σ., μην διστάσετε να απευθυνθείτε στην Δ/νση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –

Τμήμα Προσωπικού στα τηλέφωνα : 22313 – 54710 (κ. Μαρία Στιβαχτή), 22313 – 54709, (κ. Ελένη

Πιλάτου) & 22313 – 54708 (κ. Κωνσταντία Κιαμούρη).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Στ.Ε.

ΦΩΤΟΥΛΑ Δ. ΣΦΗΚΑ

Συνημμένα:
1) Ν. 3213/2003
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2) Ν. 4281/2014 (ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄)
3) Ν. 4389/2016 (ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄)
4) Ν. 4571/2018
5) Ν. 3213/2003 (με όλες τις τροποποιήσεις)
6) Ανακοίνωση - Ηλεκτρονικό μήνυμα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
7) Συχνές Ερωτήσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Αποδέκτες για ενέργεια:
1. κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας - περιφερειακή περίοδος 2019-2023

(periferiarxis@pste.gov.gr)
2. κ. κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Στερεάς Ελλάδας - περιφερειακή περίοδος 2019-2023

(δια της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου)
3. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

(gram_per_symvouliou@pste.gov.gr) - με την παράκληση να διαβιβάσει με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο το παρόν έγγραφο & τα συνημμένα αρχεία στα μέλη του νέου Περιφερειακού
Συμβουλίου και να λάβει την ενυπόγραφη ενημέρωση των μελών του Π.Σ. σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα
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