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1. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ Ν.3213/2003 ΟΠΩ ΗΥΤΔΗ.
1.1 Θεζκηθό πιαίζην πνπ αθνξά ηηο ππνρξεώζεηο ησλ θνξέσλ ππόρξεσλ, έλαληη ησλ
Οξγάλσλ Διέγρνπ θαη ηνπο ππόρξενπο ζε Γήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο
(ΓΠΚ)
Οη δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο (asset declaration) ζπληζηνχλ παγθνζκίσο έλα
εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ φπιν γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε
θάζε επίπεδν, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ. ηηο δειψζεηο απηέο, πςειά ηζηάκελα
πξφζσπα ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ (π.ρ. Τπνπξγνί, πςειφβαζκνη δεκφζηνη ππάιιεινη), κέιε
ηεο Βνπιήο, δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη άιια πξφζσπα ζε ζεκαληηθά πφζηα κε επηξξνή ζην
δεκφζην βίν (θαη ζπρλά θαη νη ζπγγελείο ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ), ππνρξενχληαη λα
θαηαγξάςνπλ κε αθξίβεηα αθελφο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηνπο αλήθνπλ θαη αθεηέξνπ
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα απέθηεζαλ.
Με ηε δήισζε θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζηαθή
θαηάζηαζε, νη πνιηηηθνί θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη, νη νπνίνη κε ηνλ ηξφπν απηφ δείρλνπλ φηη
δελ έρνπλ ηίπνηα λα απνθξχςνπλ. Με ηελ αλαιπηηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, εμαθαλίδνληαη ελδερφκελεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα ησλ
ππφρξεσλ ζε δήισζε θαη απνθαζίζηαηαη ε ηηκή θαη αμηνπξέπεηα απηψλ 1.
Ωο ζεζκφο δηαθάλεηαο, ην ζχζηεκα ηνπ Πφζελ Έζρεο ιεηηνπξγεί ηφζν πξνιεπηηθά
απνηξέπνληαο ηε δηαθζνξά θαη πξνσζψληαο ηε ινγνδνζία ησλ ππφρξεσλ, φζν θαη
θαηαζηαιηηθά, θαζψο νη πηζαλέο παξαβάζεηο επηθέξνπλ θπξψζεηο, ζπλήζσο απζηεξέο,
πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε πξνζπάζεηεο
αλάθηεζεο ησλ παξάλνκα θηεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Πφζελ Έζρεο, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη λνκνζεηηθά, πξνζνκνηάδεη κε
έλα δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κεηαβάιιεηαη δηαξθψο
θαη ηξνθνδνηείηαη ηφζν απφ ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
ηερλνινγηψλ, φζν θαη απφ ηηο λέεο κνξθέο δηαθζνξάο πνπ αλαθχπηνπλ θαη ηελ δηακφξθσζε
ηεο λνκνινγίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν λ. 3213/2003 έρεη ηξνπνπνηεζεί έσο ζήκεξα 31
θνξέο2.
Ο Έιιελαο λνκνζέηεο απφ πνιχ λσξίο αλαγλψξηζε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζεζκνζέηεζεο
ζπζηήκαηνο δειψζεσλ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη
1

Κφγηαο Θ., Εεηήκαηα ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο («πφζελ έζρεο»), Γηπισκαηηθή Δξγαζία,
ΔΚΠΑ, Αζήλα 2020, ζει. 15.
2
Μαξγαξίηεο Β., «Πφζελ Έζρεο», Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Θεζζαινλίθε 2021, ζει 22..
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πςειφβαζκσλ ιεηηνπξγψλ ηνπ θξάηνπο, σο εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ
πνιηηψλ ζηηο θξαηηθέο δνκέο θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ειέγρνπ ηεο δηαθζνξάο. Δλ φςεη
ηνχηνπ, επεδίσμε ηελ πξνζηαζία ηνπ -ηφζν λεπξαιγηθνχ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
δεκνθξαηίαο θαη ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ελ γέλεη- θαζεζηψηνο ηνπ πφζελ έζρεο κέζσ ηνπ
πνηληθνχ δηθαίνπ, κε ηε ζέζπηζε ηνπ ηδηαίηεξνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ηεο κε δήισζεο ή ηεο
αλαθξηβνχο ή ειιηπνχο δήισζεο.
Ζ Διιάδα θαζηέξσζε γηα πξψηε θνξά ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο
ην 1927. Ζ ζπζζψξεπζε νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζθαλδάισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηθηαηνξίαο ηνπ Θεφδσξνπ Πάγθαινπ (1925-1926) δεκηνχξγεζε έλα θιίκα απαμίσζεο ηνπ
πνιηηηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο. Σφηε δχν βνπιεπηέο ππέβαιαλ ζηε Βνπιή πξφηαζε γηα ηε
ζέζπηζε λφκνπ πεξί ηνπ «πφζελ έζρεο» ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ.
ρεδφλ 40 έηε αξγφηεξα, ηνλ Ηνχιην 1964, ε Βνπιή ςήθηζε ην πξψην λνκνζρέδην γηα ην
«πφζελ έζρεο» (λ. 4351/1964). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε νλνκαζία ηνπ λ. 4351/1964 «Πεξί
πξνζηαζίαο ηεο ηηκήο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο». ην λνκνζρέδην πξνβιεπφηαλ ε
ζχζηαζε Αλψηαηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε κφληκα σο
ηδηαίηεξν ηκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ζα πξνέβαηλε ζε πιήξε έξεπλα ησλ δηάθνξσλ κε
λφκηκσλ πεξηπηψζεσλ πινπηηζκνχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ.
Ζ εηήζηα ππνβνιή δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαηέζηε ππνρξεσηηθή γηα ηνλ
Πξσζππνπξγφ, ηνπο Αξρεγνχο θαη ηνπο Κνηλνβνπιεπηηθνχο εθπξνζψπνπο ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ, ηνπο Τπνπξγνχο, ηνπο Τθππνπξγνχο, ηνπο Βνπιεπηέο, ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο
Τπνπξγείσλ, ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, θαζψο θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο θαη ηα αλήιηθα
ηέθλα ηνπο. Οη δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππνβάιινληαλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο θαηά ηνλ κήλα Απξίιην θάζε έηνπο θαη πεξηιάκβαλαλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία, ηδίσο
ζρεηηθά κε ηα αθίλεηα ησλ ππφρξεσλ, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη
ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο.
Αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ, κνινλφηη νη δειψζεηο ππνβάιινληαη πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο, νξίζηεθε ην Δθεηείν Αζελψλ κεηά ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ Αζελψλ, ην νπνίν ήηαλ
αξκφδην θαη γηα ηελ αλάθξηζε θαη γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
7, 8 θαη 93.
Δπξφθεηην γηα έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο παγθνζκίσο λφκνπο (πξσηνπφξνη ήηαλ ε Ηλδία θαη ε
3

ΟΟΑ Πξφγξακκα Διιάδα: Παξνρή Σερληθήο Βνήζεηαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο Σερληθή
Έθζεζε γηα ην χζηεκα Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, ζει 13.
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Αξγεληηλή) ν νπνίνο ζέζπηδε ζρεηηθή ππνρξέσζε αιιά θαη ην αληίζηνηρν πνηληθφ αδίθεκα ηεο
παξάιεηςεο ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο ππνβνιήο δήισζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
απνθιεηζκέλεο κάιηζηα ηεο παξαγξαθήο ηνπ.
O λφκνο, θαηαξγήζεθε κε ηνλ λ. 1738/1987 πνπ αθνξνχζε θπξίσο ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα θαη
ηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, κε ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθε εθ λένπ ε ππνβνιή δήισζεο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη επεθηάζεθε θαη ζε άιια ζηειέρε ηεο δηνηθήζεσο.
Ο λφκνο 1738/1987 πξνέβιεςε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο θαη
εηζήγαγε λέεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ήηαλ απηφο πνπ πξνζδηφξηδε
κε απφθαζή ηνπ ην πεξηερφκελν ηνπ εηδηθνχ κεραλνγξαθεκέλνπ εληχπνπ ζην νπνίν
απνηππψλνληαλ ηα δεισζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά θαη άιια ζηνηρεία πνπ έπξεπε λα ζπλνδεχνπλ ηελ δήισζε.
Δλ ζπλερεία, ν λφκνο δηεπθξίληδε φηη νη δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πνιηηηθψλ
πξνζψπσλ (θαηεγνξία „α' έσο „δ') ππνβάιινληαλ ζηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Βνπιήο, σο αξκφδην
γηα ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ απηψλ. Δλψ νη δειψζεηο ησλ άιισλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ
ππνβάιινληαλ ζηνλ αξκφδην αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ν νπνίνο νξηδφηαλ απφ ην
Αλψηαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην.
Σέινο, πξνβιεπφηαλ ν θαηαινγηζκφο ζηνλ ππφρξεν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ππέξ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκφζηνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ίζεο αμίαο γηα ην πεξηνπζηαθφ φθεινο πνπ ν
ππφρξενο ή νη νηθείνη ηνπ δελ κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ, εθφζνλ ην πεξηνπζηαθφ φθεινο
δελ είρε δεκεπζεί κε ηελ πνηληθή θαηαδίθε.
Ο λφκνο απηφο αληηθαηαζηάζεθε ην 1996, κε ηνλ λ.2429/1996 νπφηε δηεπξχλζεθε ν
θαηάινγνο ησλ ππφρξεσλ θαη πεξηειήθζεζαλ γηα πξψηε θνξά νη δηθαζηηθνί θαη νη
εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη έθηνηε ππνβάιινπλ δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο.
Γηα πξψηε θνξά ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ην
αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο.
Ο έιεγρνο ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ αζθνχληαλ
απφ ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ πνπ ζεζπηδφηαλ κε ην άξζξν 19 ηνπ λφκνπ, ε
νπνία Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηεινχληαλ απφ έλαλ βνπιεπηή εθπξφζσπν θάζε θφκκαηνο θαη
είρε σο πξφεδξν ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Βνπιήο. Όζνλ αθνξά ηνπο ππφινηπνπο ππφρξενπο
παξέκεηλαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα έιεγρν. Ο
αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ είρε ηελ δπλαηφηεηα λα αλαζέηεη ηελ δηελέξγεηα ηνπ
ειέγρνπ ζε νξθσηνχο ινγηζηέο.
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ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2003, ε Διιάδα ςήθηζε ηνλ λφκν 3213/2003 «Γήισζε θαη έιεγρνο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο βνπιεπηψλ, δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, ηδηνθηεηψλ
κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ». Γπλάκεη ηνπ λφκνπ απηνχ, ν
έιεγρνο ηεο δήισζεο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφιεςε ηνπ
αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ.
ε απηή ηελ ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζε εθείλεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3213/2003, (φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε
δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο θνξείο ησλ ππφρξεσλ. πγθεθξηκέλα:
ΑΡΘΡΟ 1
Παξάγξαθνο 1
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 πξνζδηνξίδνληαη νη ππφρξενη ζε δήισζε πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο κε βάζε ηελ ηδηφηεηα πνπ θαηέρνπλ. Πεξηιακβάλεη 49 πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη πεξί ηηο 540 δηαθξηηέο ηδηφηεηεο.
Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη:
Ο Πξσζππνπξγφο, νη Αξρεγνί ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην Δζληθφ ή
ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, νη ππνπξγνί, νη αλαπιεξσηέο ππνπξγνί θαη νη πθππνπξγνί, νη
βνπιεπηέο θαη επξσβνπιεπηέο, ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, νη γεληθνί θαη εηδηθνί γξακκαηείο ππνπξγείσλ, νη
γεληθνί

γξακκαηείο

πεξηθεξεηψλ,

νη

πξφεδξνη

ησλ

δηεπξπκέλσλ

λνκαξρηαθψλ

απηνδηνηθήζεσλ, νη λνκάξρεο θαη νη πξφεδξνη ησλ λνκαξρηαθψλ επηηξνπψλ, θαζψο θαη νη
δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη θαη ηα κέιε δεκαξρηαθψλ επηηξνπψλ, νη πξφεδξνη λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Ο.Σ.Α. θαη νη πξφεδξνη δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ
επηρεηξήζεσλ, νη πξφεδξνη, νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη νη γεληθνί δηεπζπληέο λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ακθφηεξα
αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη απφ απηφ γηα ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%)
ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ,
πξφεδξνη θαη κέιε επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, θξαηηθψλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ, νξγαληζκψλ, δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαζψο θαη νη πξφεδξνη θαη ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο θαη
αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη νη πξφεδξνη
θαη ηα κέιε επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ θαη εηζήγεζεο αλάζεζεο έξγσλ ζηνπο θνξείο πνπ
δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία δεκφζησλ έξγσλ, νη δηθαζηηθνί θαη εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί, νη
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πξφεδξνη, νη δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, γεληθνί δηεπζπληέο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη κέηνρνη
θαη εηαίξνη ξαδηνηειενπηηθψλ εηαηξεηψλ, νη ηδηνθηήηεο εκεξήζησλ ε πεξηνδηθψλ εληχπσλ
παλειιήληαο ή ηνπηθήο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη νη δεκνζηνγξάθνη, κέιε ησλ νηθείσλ
ελψζεσλ ζπληαθηψλ.

Παξάγξαθνο 2
ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξνληαη νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο, αξρηθνχ δηνξηζκνχ θαη εηήζηεο. πγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη ε δήισζε ηεο
παξαγξάθνπ 1 ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ
απφθηεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπο (αξρηθή δήισζε). Σα επφκελα έηε, ε δήισζε ππνβάιιεηαη θάζε
ρξφλν θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο, ηεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο δηαηήξεζεο ηεο
ηδηφηεηαο ησλ ππφρξεσλ θαη γηα ην επφκελν έηνο. Δηδηθά γηα ηνπο ππφρξενπο ησλ
πεξηπηψζεσλ α έσο θαη ε θαη ηβ ηεο παξαγξάθνπ 1 ε δήισζε ππνβάιιεηαη γηα ηξία (3) έηε
κεηά απφ ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ή ηε ιήμε ηεο ζεηείαο. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
Ζ παξάγξαθνο απηή έρεη πνιιάθηο ηξνπνπνηεζεί θαη νη πξνζεζκίεο ηεο ππνβνιήο ζπλήζσο
απέρνπλ θάζε θνξά απφ ην πξνβιεπφκελν ηξίκελν απφ ηε ιήμε ησλ Γειψζεσλ Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο.

Παξάγξαθνο 3
Με ηελ παξάγξαθν απηή ξπζκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ
θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ ζε δήισζε πξνζψπσλ πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη ν θάζε θνξέο
ππφρξεσλ πξνζψπσλ.
Ζ θαηάζηαζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ κφλν ειεθηξνληθά
(«…νθείιεη λα θαηαρσξίζεη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εληαίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ηελ
θαηάζηαζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη λα ηελ νξηζηηθνπνηήζεη»), ελψ ε κε χπαξμε
ππφρξεσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ειεθηξνληθά κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε κεδεληθήο θαηάζηαζεο
απφ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηνπ θνξέα.
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Παξάγξαθνο 4
ηελ παξάγξαθν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο εθ κέξνπο ησλ
ππφρξεσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππφρξενπ, νη νπνίεο επηιχνληαη
κε πξάμε ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε έλα
κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ησλ νξγάλσλ, πνπ είλαη αξκφδηα
λα ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή θαηάζηαζε ππφρξεσλ. ε κεηαγελέζηεξε ελφηεηα ζα γίλεη εθηελήο
αλαθνξά ζην δήηεκα απηφ.

Παξάγξαθνο 6
Δδψ γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ππνρξενχληαη ζε Γήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. Ζ δηάηαμε απηή πξνζηέζεθε
κε ην λ. 4571/2018 ΦΔΚ Α 186/30.10.2018) θαη πξνβιέπεη ηα εμήο:
«Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη
πεξηπηψζεηο ππνρξέσζεο ππνβνιήο Γ.Π.Κ. κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ππφρξενη ζε
δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο είλαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ νξγάλσλ απηψλ,
εθφζνλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά απφ ηα
επίζεκα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ νξγάλνπ».

Άξζξν 3 παξ. 1
ην ζεκείν απηφ ηνπ λφκνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ σο
πξνο ηνλ έιεγρν ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ
ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο πνπ νξίδεη ν λφκνο. ρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Οξγάλσλ
Διέγρνπ ζα γίλεη εθηελήο ιφγνο ζε επφκελε ελφηεηα.

Άξζξν 7 παξ. 3
ην άξζξν απηφ γίλεηαη κλεία ζηηο θπξψζεηο πνπ απεηινχληαη θαηά ηε κε ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη «…κε πνηλή θπιάθηζεο
ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ ηηκσξείηαη φπνηνο, παξ‟ φηη είλαη ππεχζπλνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
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ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1, γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε θαηάζηαζεο ππφρξεσλ
πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, παξαιείπεη ηελ θαηαρψξηζε ηεο θαηάζηαζεο
απηήο».

1.2 Σπρόλ παξαιείςεηο ή παξεξκελείεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο
πινπνίεζεο απηήο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Πιαίζην θπξώζεσλ.
Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ άιιαμε ηα δεδνκέλα θαη
ζπλεηζθέξνληαο κε ηξφπν θαζνξηζηηθφ:


ζηελ ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ ηνπ λ. 3213/2003



ζηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο απφ ηα
ππφρξεα πξφζσπα



ζηελ ειεθηξνληθή ππελζχκηζε ηνπ ππφρξενπ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο
εηήζηαο ΓΠΚ & ΓΟ



ζηελ πξνζπκπιήξσζε πεδίσλ ηεο ΓΠΚ ηνπ ππφρξενπ κε ζηνηρεία απφ ηνλ θαηάζηαζε
ππφρξεσλ.

εκεησηένλ φηη ε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ κε ειιείςεηο θαη ιαλζαζκέλα ζηνηρεία
δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ηα νπνία εληνπίδνληαη πξνο ηηο θάησζη θαηεπζχλζεηο:


Αδχλαηε ε ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε νξγάλνπ ειέγρνπ θαη ππφρξενπ.



Αδχλαηνο ν ειεθηξνληθφο έιεγρνο εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο.



Αδχλαηε ε πξνζπκπιήξσζε ηεο ΓΠΚ.



Γξνκνιφγεζε ΓΠΚ ζε αλαξκφδην φξγαλν ειέγρνπ.



Γεκηνπξγία ππνρξέσζεο κεηά ηε ιήμε ηεο ηδηφηεηαο.



Παξαπνκπή ζηηο εηζαγγειίεο γηα αδηθήκαηα ηνπ λ. 3213/03 κε ιαλζαζκέλα ζηνηρεία.



Γεκηνπξγία ππνρξέσζεο πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπκπεξίιεςε ζε θαηάζηαζε.

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην θπξσηηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Άξζξνπ 7
«Παξαθψιπζε ειέγρνπ - Με ζχλλνκε δεκνζίεπζε δήισζεο» πξνβιέπεηαη φηη κε πνηλή
θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ ηηκσξείηαη φπνηνο, παξ‟ φηη είλαη ππεχζπλνο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1, γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε θαηάζηαζεο
ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, παξαιείπεη ηελ θαηαρψξηζε ηεο
θαηάζηαζεο απηήο.
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1.3 Δηδηθόηεξα δεηήκαηα ζεζκηθνύ πιαηζίνπ.
Απνζπαζκέλνη ππάιιεινη
Σπρφλ απνζπαζκέλνη ζα πξέπεη λα δειψλνληαη απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν έρνπλ απνζπαζηεί,
φηαλ ε ηδηφηεηα πνπ ηνπο θαζηζηά ππφρξενπο ππνβνιήο Γ.Π.Κ., απνθηάηαη ζηνλ ηειεπηαίν
(θνξέαο ππνδνρήο). Γηα παξάδεηγκα ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζε Τπνπξγείν θαη είλαη
ππφρξενο ππνβνιήο Γ.Π.Κ. ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηνίθεζε ελφο Ν.Π.Γ.Γ., ζα
δεισζεί κφλνλ ζηελ θαηάζηαζε ππφρξεσλ πνπ ζα ζπληάμεη θαη ζα θαηαρσξίζεη ειεθηξνληθά
ην Ν.Π.Γ.Γ. θαη φρη θαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ (νξγαληθή ζέζε), εθφζνλ δελ έρεη
άιιε ηδηφηεηα».
Πνιιαπιέο ηδηόηεηεο ζηνπο θαηαιόγνπο
Ο θάζε θνξέαο νθείιεη λα θαηαρσξίδεη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Θα πξέπεη, δειαδή, λα
θαηαρσξνχληαη φιεο νη ηδηφηεηεο πνπ ηζρχνπλ εληφο ηνπ ίδηνπ θνξέα ππφρξεσλ. πλεπψο,
αθφκα θαη αλ είλαη γλσζηή ζηνλ ππεχζπλν ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο άιιεο ηδηφηεηαο
πνπ ηπρφλ ηεξεί ζε ηξίην θνξέα θάπνηνο, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία απηήο, νθείιεη ν
αξκφδηνο ρξήζηεο λα κελ αλαγξάςεη απηήλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο θαηάζηαζεο.
Νέα αξρηθή δήισζε
ε πεξίπησζε απφθηεζεο λέαο ηδηφηεηαο, ε νπνία ειέγρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ φξγαλν
ειέγρνπ, ζα ππνβιεζνχλ δχν Γ.Π.Κ. ζηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο, κία αξρηθή θαη κία
εηήζηα. Ζ αξρηθή ζα ππνβιεζεί κφλν πξνο ην φξγαλν ειέγρνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε λέα
ηδηφηεηα θαη ε εηήζηα ζα ππνβιεζεί κφλν πξνο ην φξγαλν ειέγρνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ
ηδηφηεηα ηνπ παιαηφηεξνπ έηνπο. Γηα ην επφκελν έηνο ζα ππνβιεζεί κία κφλν εηήζηα Γ.Π.Κ.
θαη πξνο ηα δχν φξγαλα ειέγρνπ, εθφζνλ γηα ην έηνο πνπ αθνξά ηε Γ.Π.Κ. ηζρχνπλ θαη νη
δχν ζρεηηθέο ηδηφηεηεο.
ΦΠΑ δηαγσληζκώλ
Σν φξην ησλ 150.000€ ή 300.000€ αλά δηαγσληζκφ είλαη ρσξίο ην ΦΠΑ. Σνχην ζπλάγεηαη
ηφζν απφ ηηο πεξί ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ δηαηάμεηο (λ.4281/2014, λ.4412/2016, πδ
60/2007), ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη ν ππνινγηζκφο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο κηαο ζχκβαζεο
βαζίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πιεξσηέν πνζφ ρσξίο ΦΠΑ φζν θαη απφ ην άξζξν 35 παξ.1 ηνπ λ.
4129/2013, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ
απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο πξνυπνινγηδφκελεο
δαπάλεο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν αλαινγψλ θφξνο πξνζηηζέκελεο
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αμίαο. (ΓΝΜΓ 348/2005).
Αλαινγηθή εξκελεία γηα ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο δε λνείηαη
Όπνπ ν λνκνζέηεο ζέιεζε λα θαηαζηήζεη ππφρξενπο ππνβνιήο Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο
Καηάζηαζεο, πξνέβιεςε ξεηψο ηελ ππνρξέσζε απηή ή επέηξεςε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο απφ
εηδηθή δηάηαμε λφκνπ. Δπηβνιή ππνρξέσζεο θαη‟ αλαινγία δελ είλαη δπλαηή.
Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 3213/2003, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, πεξηέρεη, ξεηή θαη
εμαληιεηηθή απαξίζκεζε ησλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ πνπ ππέρνπλ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο
δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ ππαγσγή ζηελ
ππνρξέσζε απηή, ελφςεη ηεο εμαηξεηηθφηεηάο ηεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο κε ηήξεζήο ηεο,
πξνυπνζέηεη ξεηή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε ηδηφηεηεο ή,
γεληθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηφο δελ πξνβιέπεη, ην γεγνλφο δε φηη ν λνκνζέηεο ήζειε
λα εμαζθαιίζεη κεγάιν εχξνο εθαξκνγήο ηεο επίκαρεο ππνρξέσζεο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε ζπκπεξίιεςε πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο ν λφκνο ζησπά.
Δπνκέλσο, ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο απηέο θαζίζηαληαη ππφρξενη απνθιεηζηηθά κε
βάζε ηελ ηδηφηεηα πνπ θαηέρνπλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε «ελ ηνηο πξάγκαζηλ» άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο θαη αληίζηνηρα απνθιείνληαη πξφζσπα πνπ δελ αλαθέξνληαη σο ππφρξεα,
αλ θαη θαηέρνπλ αληίζηνηρε ζέζε θαη αζθνχλ ζπλαθή θαζήθνληα. Γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
ιφγνπ, φπνπ ν λνκνζέηεο έρεη απνηππψζεη κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηε βνχιεζή ηνπ, δελ
ρσξεί επεθηαηηθή - αλαινγηθή εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, αιιά νχηε θαη ζπζηαιηηθή
εξκελεία απηψλ (ΓΝΜΓ ΝΚ 12/2021).

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ
Πιένλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 4571/2018 αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο
Γ.Π.Κ. κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ππφρξενη ζε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο είλαη ηα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ νξγάλσλ απηψλ, εθφζνλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζπλεδξηάζεηο
ηνπο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απνθιεηζηηθά απφ ηα επίζεκα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
νξγάλνπ. Ωο εκεξνκελία, δε, αλαθνξάο γηα ηελ ππνρξέσζε θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ινγίδεηαη ε εκέξα ηεο πξψηεο αλαπιήξσζεο ηνπ εθάζηνηε
αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο πνπ πξνέβε ζηελ αλαπιήξσζε.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνρξέσζεο Πξνέδξνπ – Μειώλ επηηξνπώλ
Σα κέιε ησλ επηηξνπψλ θαζίζηαληαη ππφρξεα απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ νξηζκνχ ηνπο,
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θαζψο ν λφκνο δελ κπνξεί λα εμαξηά ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ηπραία πεξηζηαηηθά, φπσο ε
πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο, ζεσξεηηθέο ή πξαθηηθέο θ.ν.θ. Ζ ππνρξέσζε ζρεηίδεηαη
κφλν κε ην γεγνλφο ηνπ νξηζκνχ θάπνηνπ σο κέινπο ζε επηηξνπή πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο
ζρεηηθήο δηάηαμεο θαζψο ήδε απφ ηφηε ππάξρεη ελδερφκελν θαηάρξεζεο ηεο ηδηφηεηφο ηνπ
πξνο εμαζθάιηζε παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο ή παξάλνκεο δηαρείξηζεο δεκνζίνπ
ρξήκαηνο.

2. ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΤΠΟΥΡΔΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Δ ΓΖΛΩΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ.
2.1 Ηδηόηεηεο
ππόρξεσλ.
Παξνπζίαζε
θύξησλ
θαηεγνξηώλ
ηδηνηήησλ.
Καηεγνξηνπνίεζε ηδηνηήησλ κε βάζε ην Όξγαλν Διέγρνπ ζην νπνίν ππάγνληαη.
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ν αξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ πνπ πξνθαινχζαλ
ππνρξέσζε γηα ππνβνιή Γήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε
κε ηνλ αξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ηδηνηήησλ πνπ ηζρχεη ζήκεξα (2022).
Δλδεηθηηθά νη ηδηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαλ ζηηο πεξηπηψζεηο α έσο ηε ηνπ λ. 3213/2003
φπσο ίζρπε θαηά ηελ πξψηε δεκνζίεπζή ηνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ αξθεηέο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ, νη νπνίεο αχμεζαλ θαηά πνιχ ηνλ θαηάινγν ησλ ηδηνηήησλ
θαη θαη‟ επέθηαζε ηνλ αξηζκφ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ.
Οη λφκνη πνπ επέθεξαλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζην ηνπίν ησλ ηδηνηήησλ ήηαλ ν λφκνο
4281/2014 (άξζξν 222) θαη ν λφκνο 4389/2016 (άξζξν 172), νη νπνίνη επεμέηεηλαλ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ θαζηζηνχλ θάπνην πξφζσπν ππφρξεν γηα Γήισζε Πεξηνπζηαθήο
Καηάζηαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο α έσο κζ‟ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3213/2003.
Οη ηδηφηεηεο απηέο έηζη φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε ζρεηηθή θαηάζηαζε
ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή απαξηζκνχλ πεξί ηηο 520 δηαθξηηέο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ
λα ρσξηζηνχλ ζε θάπνηεο γεληθέο θαηεγνξίεο ηδηνηήησλ σο εμήο:

Πνιηηηθά Δθηεζεηκέλα Πξόζσπα:
Πξσζππνπξγφο
Τπνπξγνί, Τθππνπξγνί, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί
Γεληθνί θαη Δηδηθνί Γξακκαηείο
Αξρεγνί Πνιηηηθψλ Κνκκάησλ
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Μέιε ηνπ Δζληθνχ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
Πεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο
Γήκαξρνη, Αληηδήκαξρνη
Πξφζσπα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά ησλ Πνιηηηθψλ Κνκκάησλ

Γεκόζηνη ππάιιεινη:
Πξνζσπηθφ Φνξέσλ Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο
Αλψηεξνη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί: Γεληθνί Γηεπζπληέο, Γηεπζπληέο κε ζπγθεθξηκέλν
ραξηνθπιάθην
Αλεμάξηεηεο αξρέο (Πξφεδξν, Μέιε).

Πξνκήζεηεο:
Πξφεδξνη θαη κέιε ησλ αξκφδησλ Δπηηξνπψλ
Πξντζηάκελνη ηκεκάησλ / δηεπζχλζεσλ πξνκεζεηψλ.

ώκαηα Αζθαιείαο Έλνπιεο Γπλάκεηο:
Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, Ληκεληθφ: ηειέρε θαη Αξρεγνί
Αξρεγνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ

Δπηπιένλ:
Γηθαζηηθνί θαη Δηζαγγειηθνί Λεηηνπξγνί
Πξφεδξνη θαη Μέιε ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο
Ζ Γηνίθεζε πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ
Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη δηαηηεηψλ
Γηνίθεζε, ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη δεκνζηνγξάθνη ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ
ζηαζκψλ θαη πεξηνδηθψλ
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Πξφεδξνο ηα Μέιε Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ
Γηνίθεζε θαη κέηνρνη ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ κεγάιεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.
Γηαηξνί πνπ θαηέρνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζε δεκφζηα, ζηξαηησηηθά θαη παλεπηζηεκηαθά
λνζνθνκεία.
Ο πξφεδξνο θαη νη δηαρεηξηζηέο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο.) πνπ ιακβάλνπλ
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε.
Γεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη

ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο Γειψζεηο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο πξνβιέπνληαη
ηέζζεξα δηαθνξεηηθά φξγαλα ειέγρνπ, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ αλαιακβάλεη ηηο δειψζεηο
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ππφρξεσλ. Ωο φξγαλα ειέγρνπ ησλ ΓΠΚ θαη ΓΟ έρνπλ νξηζηεί:
1. ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ηνπ άξζξνπ 3Α,
2. ε Γ' Μνλάδα Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ηεο Αξρήο
Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο,
3. ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο ζεκεηψλεηαη φηη κε ην λ.4622/2019 ηδξχζεθε ε Δζληθή
Αξρήο Γηαθάλεηαο κε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψκαηνο
Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Γεκφζησλ
Έξγσλ, ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Μεηαθνξψλ θαη ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο θαη
4. ε Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ σκάησλ Αζθαιείαο πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ
λ.4613/2019 κε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ κε βάζε ην Όξγαλν Διέγρνπ ζην νπνίν ππάγνληαη
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3213/2003, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη (ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε πνπ πεξηιήθζεθε απηή ηνπ λ. 4890/2022 1,ΦΔΚ Α
246/10.12.2021). Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ζεκαληηθέο αιιαγέο σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
Οξγάλσλ Διέγρνπ επέθεξε ν λ. 4571/2018 (ΦΔΚ Α 186/30.10.2018).
Καηά ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην νη θαηεγφξηεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαηαλέκνληαη ζηα
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αληίζηνηρα Όξγαλα Διέγρνπ σο εμήο:

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3Α
Οη δειώζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππόρξεσλ πξνζώπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 1 ππνβάιινληαη θαη ειέγρνληαη σο αθνινύζσο:
«α) ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α έσο θαη ε θαη ηβ ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 1 ζηελ Επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 3Α,».
πγθεθξηκέλα:
Ο Πξσζππνπξγφο.
Οη Αξρεγνί ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην Δζληθφ ή ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην, θαζψο θαη φζσλ ιακβάλνπλ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε.
Οη Τπνπξγνί, νη αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί θαη νη Τθππνπξγνί.
Οη βνπιεπηέο θαη νη επξσβνπιεπηέο.
Οη Πεξηθεξεηάξρεο, νη Γήκαξρνη θαη φζνη δηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ ηεο πεξίπησζεο β`.
Οη Γηθαζηηθνί θαη νη Δηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί.
Γ’ ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΖΛΩΔΩΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ηεο
ΑΡΥΖ

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ

ΣΖ

ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ

ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟ

ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Οη δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 1 ππνβάιινληαη θαη ειέγρνληαη σο αθνινχζσο:
…
«αα) ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζη έσο θαη ηα, ηγ έσο θαη θδ, θδ, ιδ
έσο θαη ιη, κα, κβ, κζη, κε θαη κζ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, ζηε Γ’ Μνλάδα Ειέγρνπ
ησλ Δειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο
Εζόδσλ από Εγθιεκαηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο».
Εηδηθά γηα ηα πξόζσπα «ηεο πεξίπησζεο κζ», ηπρόλ εηδηθέο δηαηάμεηο εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ.»
πγθεθξηκέλα:


Οη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Γξακκαηείο ηεο Βνπιήο θαη ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη
ππεξεζηαθνί γξακκαηείο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4622/2019, νη ππάιιεινη ή ζχκβνπινη
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εηδηθψλ ζέζεσλ θαη νη κεηαθιεηνί ππάιιεινη, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη απφ κνλνκειέο ή
ζπιινγηθφ θπβεξλεηηθφ φξγαλν, θαζψο θαη νη ππάιιεινη πνπ απνζπψληαη, βάζεη ησλ
άξζξσλ 6 ηνπ λ. 1878/1990 (Α` 33) θαη 2 θαη 3 ηνπ λ. 1895/1990 (Α` 116), ζην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη δηαηίζεληαη ζε βνπιεπηέο θαη θφκκαηα ηεο Βνπιήο ησλ
Διιήλσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ζην γξαθείν ηνπ Έιιελα Δπηηξφπνπ
ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.


Ο δηνηθεηήο θαη νη ππνδηνηθεηέο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (ΔΤΠ) θαη ηεο
Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ).



Οη

Γεληθνί

Γξακκαηείο

ησλ

Απνθεληξσκέλσλ

Γηνηθήζεσλ

νη

πληνληζηέο

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ (αξζ. 28 ηνπ λ. 4325/2015), νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη
Πξφεδξνη θαη ηα κέιε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ, θαζψο θαη νη Πξντζηάκελνη ησλ
Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη Γηεπζχλζεσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ.


Οη Αληηδήκαξρνη, νη Πξφεδξνη, ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ επηηξνπψλ ησλ
Γήκσλ, νη Πξφεδξνη θαη ηα κέιε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, νη Πξφεδξνη, νη
Γηεπζχλνληεο χκβνπινη θαη ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη νη Γεληθνί
Γηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ ακηγψλ ή κεηθηψλ
δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ αλσηέξσ Ο.Σ.Α. θαη ησλ ζπλδέζκσλ Γήκσλ, θαζψο θαη νη
Πξντζηάκελνη ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη Γηεπζχλζεσλ ησλ Γήκσλ. Δηδηθφηεξα σο
πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππνβάιινπλ νη Πξφεδξνη
θαη νη δηαρεηξηζηέο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ απηψλ.



Οη Γεληθνί Γηεπζπληέο ησλ Τπνπξγείσλ, νη Πξφεδξνη, νη Αληηπξφεδξνη, νη Γηνηθεηέο, νη
Τπνδηνηθεηέο, ηα εθηειεζηηθά κέιε, νη δηεπζχλνληεο ή εληεηαικέλνη ζχκβνπινη θαη νη
Γεληθνί Γηεπζπληέο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ,
δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη φια ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη, ηαθηηθψο,
απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ή ηε
δηνίθεζή ηνπο νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο.



Οη Πξφεδξνη, ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε φισλ ησλ επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ
πξνκεζεηψλ,

κειεηψλ

θαη

παξνρήο

ππεξεζηψλ»

ησλ

θξαηηθψλ

ππεξεζηψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή
επηρνξεγνχληαη, ηαθηηθψο, απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ
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πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ή ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε
δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ
αλά δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη Γηεπζπληέο ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο

Κξαηηθψλ

Πξνκεζεηψλ

θαη

νη

θαηέρνληεο

ζέζεηο

πξντζηακέλσλ

νπνηνπδήπνηε νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ νξγαληθψλ κνλάδσλ πξνκεζεηψλ ζην Γεκφζην θαη
ζηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζηηο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε ππέρνπλ ν Πξφεδξνο
θαη ηα κέιε φισλ ησλ επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ έξγσλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ,
εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ.


Ο Γηνηθεηήο, νη Τπνδηνηθεηέο, νη εληεηαικέλνη ζχκβνπινη θαη νη δηεπζπληέο ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.



Οη Πξφεδξνη, νη Αληηπξφεδξνη, νη Γηεπζχλνληεο ζχκβνπινη, νη Γηνηθεηέο, νη
Τπνδηνηθεηέο, ηα εθηειεζηηθά κέιε Γ.. θαη νη γεληθνί δηεπζπληέο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ
ππεξεζηψλ.



Ο Πξφεδξνο θαη ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθά
Υξεκαηηζηήξηα ΑΔ (ΔΥΑΔ) θαη νη θαηέρνληεο δηεπζπληηθή ζέζε ζηελ εηαηξία απηή
ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα νξγαληζκφ ηεο ή ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.



Ο Πξφεδξνο θαη ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ ειεγρφκελσλ απφ
ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΑΔ (ΔΥΑΔ) αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη νη θαηέρνληεο
δηεπζπληηθή ζέζε ζηηο εηαηξίεο απηέο ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ ηεο
εηαηξίαο ή ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.



Ο Πξφεδξνο θαη ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θάζε άιινπ θνξέα
νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη νη
θαηέρνληεο δηεπζπληηθή ζέζε ζε απηφλ ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ
ηνπ ή ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ.



Οη ηδηνθηήηεο, νη κέηνρνη, νη εηαίξνη, νη Πξφεδξνη, νη Γηεπζχλνληεο χκβνπινη θαη ηα
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.., νη δηαρεηξηζηέο, θαζψο θαη νη Γεληθνί Γηεπζπληέο θαη νη
Γηεπζπληέο εηδήζεσλ θαη ελεκέξσζεο θάζε κνξθήο επηρεηξήζεσλ ή εηαηξηψλ, πνπ
θαηέρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ελ γέλεη έρνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ,
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ειεχζεξεο ιήςεο ή παξνρήο θάζε κνξθήο ζπλδξνκεηηθψλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ,
θαζψο θαη ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, φπσο θαη ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ απηψλ, κε ηελ
εμαίξεζε ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.
4339/2015, θαζψο θαη ησλ κεηφρσλ απηψλ.


Οη ηδηνθηήηεο, νη εθδφηεο, νη κέηνρνη, νη εηαίξνη, νη Πξφεδξνη, νη Γηεπζχλνληεο χκβνπινη
θαη ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.., νη δηαρεηξηζηέο, θαζψο θαη νη Γεληθνί Γηεπζπληέο θαη νη
Γηεπζπληέο εηδήζεσλ θαη ελεκέξσζεο θάζε κνξθήο επηρεηξήζεσλ ή εηαηξηψλ, πνπ
εθκεηαιιεχνληαη δηαδηθηπαθά ελεκεξσηηθά κέζα ή εθδίδνπλ εκεξήζηα ή πεξηνδηθά
έληππα παλειιήληαο θπθινθνξίαο, φπσο θαη ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ απηψλ, κε ηελ
εμαίξεζε ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.
4339/2015, θαζψο θαη ησλ κεηφρσλ απηψλ.



Οη δεκνζηνγξάθνη κέιε ησλ νηθείσλ ελψζεσλ ζπληαθηψλ, θαζψο θαη φζνη παξέρνπλ
δεκνζηνγξαθηθέο ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο έθδνζεο εληχπσλ θαη ζε ξαδηνηειενπηηθά ή
δηαδηθηπαθά κέζα ελεκέξσζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ.



Οη ηαηξνί Γηεπζπληέο θαη πληνληζηέο Γηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχλ ζηα λνζνθνκεία θαη ηα
Κέληξα Τγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ), ζηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία, ζε
παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη εξγαζηήξηα, θαζψο θαη ζην Πξσηνβάζκην
Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ).



Οη πξφεδξνη, ηα κέιε θαη νη πξντζηάκελνη ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ επηπέδνπ Γεληθήο
Γηεχζπλζεο θαη Γηεχζπλζεο φισλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
νη Δηδηθνί Δπηζεσξεηέο πνπ εξγάδνληαη κε απφζπαζε ζην γξαθείν ηνπ.



Οη Αξρεγνί, Τπαξρεγνί, δηεπζπληέο θιάδσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο,
ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο, νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί
ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαζψο θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη ν
Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη
Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο.



Οη αξρεγνί θαη νη ππαξρεγνί ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.



Σν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη

24
ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο.


Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα,
θαζψο θαη νη Πξφεδξνη, Γηεπζχλνληεο χκβνπινη ή δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξηψλ ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ κεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπξάμεηο.



Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε Γ Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ηα πξφζσπα πνπ είλαη κέιε
Γηνίθεζεο Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Α.Δ.) ή Σκεκάησλ Ακεηβφκελσλ
Αζιεηψλ (Σ.Α.Α.) ή ηνπο έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε Σ.Α.Α. ή είλαη κέηνρνη Α.Α.Δ. κε
ζπλνιηθφ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 1% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ
ην ελ ιφγσ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξία,
ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ πξφεδξν θαη ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηψλ.



Οη

αμηνινγεκέλνη

δηαηηεηέο,

βνεζνί

δηαηηεηέο

θαη

παξαηεξεηέο

δηαηηεζίαο

πξσηαζιεκάησλ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ θαη φζνη κεηέρνπλ ζηα αληίζηνηρα φξγαλα
ή ηηο επηηξνπέο δηαηηεζίαο, θαζψο θαη ν Πξφεδξνο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη νη αλαπιεξσηέο απηψλ.


Οη Πξφεδξνη, Γηεπζχλνληεο χκβνπινη, νη εληεηαικέλνη ζχκβνπινη θαη Γεληθνί
Γηεπζπληέο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ε` θαη ζη` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 280 Ά) φπσο απηέο ηζρχνπλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
εθφζνλ ηα λνκηθά απηά πξφζσπα είλαη θνξείο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκφζησλ έξγσλ
ή αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο κειεηψλ δεκφζησλ έξγσλ.



Οη Πξντζηάκελνη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ σο
θαη νη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 28 ηνπ π.δ. 609/1985 (Α` 223) θαη 15 ηνπ λ. 716/1977 (Α`
205) αζθνχληεο θαζήθνληα επηβιεπφλησλ κεραληθψλ δεκφζησλ έξγσλ θαη κειεηψλ
δεκνζίσλ έξγσλ. Οη θαηέρνληεο αληίζηνηρεο ζέζεηο ζην Γεκφζην, ζηα λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εθφζνλ θαηά ην λφκν ή
ηνλ νξγαληζκφ ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο
ζρεηηθέο κε ηελ αλάζεζε δεκφζησλ έξγσλ ή κειεηψλ δεκφζησλ έξγσλ ή αζθνχλ
θαζήθνληα επηβιεπφλησλ κεραληθψλ δεκφζησλ έξγσλ ή κειεηψλ.



Ο ηδηνθηήηεο, νη εηαίξνη, νη βαζηθνί κέηνρνη, ηα εθηειεζηηθά κέιε νξγάλνπ δηνίθεζεο θαη
ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο,
θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα θαη

25
θέξνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ ηδηφηεηεο ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ
ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, εθφζνλ ην αληηθείκελν ηνπο ππεξβαίλεη ηα αλαθεξφκελα
ζηελ πεξίπησζε ηα‟ πνζά αλά πεξίπησζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ θαη ησλ
κεηφρσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη είηε νη ίδηεο είηε νη
βαζηθνί

κέηνρνη

απηψλ

εκπίπηνπλ

ζηηο

εμαηξέζεηο

απφ

ηελ

ππνρξέσζε

νλνκαζηηθνπνίεζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (Α‟ 30).


Σα κέιε θαη νη εηζεγεηέο ησλ γλσκνδνηηθψλ επηηξνπψλ, ηα κέιε ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ
ηα επηθνξηηζκέλα κε ηελ εθηακίεπζε ησλ εληζρχζεσλ φξγαλα, ηα κέιε ησλ νξγάλσλ
αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ειέγρνπ επελδχζεσλ θαη
εθηακίεπζεο

ησλ

παξερφκελσλ

εληζρχζεσλ

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Αλάπηπμεο

θαη

Αληαγσληζηηθφηεηαο.


Σα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ Οδεγψλ.



Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο,
νη Γηεπζπληέο θαη νη Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ. Σα κέιε
ηνπ Μεηξψνπ Αμηνινγεηψλ Γξάζεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ θαη άιινη εμσηεξηθνί
ζπλεξγάηεο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αμηνινγήζεηο, Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο θαη
Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ Γξάζεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, νη Πξφεδξνη θαη ηα Μέιε
Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ θάζε βαζκνχ, θαζψο θαη Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ
έξγσλ Γεκνζίνπ Σνκέα, νη Πξφεδξνη θαη ηα Μέιε ησλ επηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο θαη
Παξαιαβήο Έξγσλ Γεκνζίνπ Σνκέα, νη Τπεχζπλνη Έξγσλ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη
Γξάζεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. Οη Πξντζηάκελνη, νη αλαπιεξσηέο Πξντζηάκελνη θαη νη
Πξντζηάκελνη Μνλάδσλ φισλ ησλ Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ πνπ
αζθνχλ θαζήθνληα ή θαη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο, εθαξκνγήο, ζπληνληζκνχ θαη
ειέγρνπ, ζην πιαίζην ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
Πεξηφδνπ 2007 - 2013 θαη 2014-2020.



Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΠΑ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζηελ
Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο ΜΟΓ ΑΔ θαη ζε Δλδηάκεζνπο Φνξείο, πνπ απαζρνιείηαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ, ζηηο επαιεζεχζεηο θαη ζηηο
πιεξσκέο, ππφθεηηαη εθεμήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εδάθην (κβ) ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ. 3213/2003 (Α` 309) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4281/2014 (Α` 160) ζε φηη
αθνξά ηε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.



Σα εγγεγξακκέλα κέιε ζην Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Αμηνινγεηψλ ηεο Γεληθήο

26
Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (Γ.Γ.Δ.Κ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Δπελδχζεσλ ηνπ άξζξνπ 27, ηα κέιε ηνπ Μεηξψνπ Πηζηνπνηεκέλσλ Αμηνινγεηψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4429/2016 (Α` 199), νη αμηνινγεηέο
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη νη αμηνινγεηέο ησλ πξνο έληαμε
εηαηξεηψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Νενθπψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4712/2020
(Α` 146) δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 3213/2003 (Α` 309) θαη δελ είλαη ππφρξενη ζε
δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, κφλν εθ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο ή πηζηνπνίεζεο δξάζεσλ, πξνηάζεσλ ή πξνζθιήζεσλ πνπ εθδίδεη ε
Γ.Γ.Δ.Κ. ή ε ΔΤΓΔ ΔΣΑΚ ή ην ΔΛΗΓΔΚ, εθ ηεο αμηνινγήζεσο ησλ εξεπλεηηθψλ
θέληξσλ θαη ησλ ηλζηηηνχησλ ηνπο, θαζψο θαη εθ ηεο αμηνινγήζεσο ησλ εηαηξεηψλ πνπ
αηηνχληαη ηελ έληαμε ηνπο ζην Δζληθφ Μεηξψν Νενθπψλ Δπηρεηξήζεσλ, απφ ηελ
εκεξνκελία ζχζηαζεο ηνπ Μεηξψνπ κε ηνλ λ. 4712/2020 (Α` 146).


Ο πξφεδξνο θαη νη δηαρεηξηζηέο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο.) πνπ
επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο.



Σα κέιε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.



Κάζε άιιν πξφζσπν γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο απφ εηδηθή
δηάηαμε λφκνπ.

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
Οη δειώζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππόρξεσλ πξνζώπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 1 ππνβάιινληαη θαη ειέγρνληαη σο αθνινύζσο:
…
«β) ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο θζη`, θζ`, ι` έσο θαη ιγ`, κ`, κγ` έσο θαη
κε` θαη κδ` ζηνλ Γεληθό Επηζεσξεηή Δεκόζηαο Δηνίθεζεο (πιένλ Εζληθή Αξρή Δηαθάλεηαο)».
πγθεθξηκέλα:


Σν πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.



Οη πξντζηάκελνη ησλ Γαζαξρείσλ θαη ησλ Γαζνλνκείσλ «θαη νη θαηά λφκνλ αλαπιεξσηέο
ηνπο»



Σα κέιε φισλ ησλ σκάησλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Γεκνζίνπ, νη πξντζηάκελνη
νξγαληθψλ κνλάδσλ νπνηαζδήπνηε Τπεξεζίαο Δπηζεψξεζεο, Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή

27
Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α` θαη β` βαζκνχ,
"ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Δξεπλψλ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο", θαζψο θαη νη
ππάιιεινη ησλ κνλάδσλ απηψλ πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε ειεγθηηθά θαζήθνληα.


Οη Γεληθνί Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ ησλ
Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ.),ησλ Γηαπεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ
Κέληξσλ (Γ.Δ.Κ.) ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ
(ΚΔ.ΦΟ.ΜΔ.Π.), ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.), νη
Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ Διέγρνπ θαη φινη νη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηα
Σκήκαηα Διέγρνπ ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη φινη νη ππάιιεινη πνπ αζθνχλ
ειεγθηηθά θαζήθνληα θαη ππεξεηνχλ ζηηο ππεξεζίεο απηέο, ν Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Δίζπξαμεο, νη Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ ησλ Σεισλείσλ,
νη Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ Γεληθψλ ζεκάησλ θαη Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ ησλ
Σεισλείσλ, φινη νη ππάιιεινη ησλ Σεισλείσλ πνπ αζθνχλ ειεγθηηθά θαζήθνληα, νη
Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ, θαζψο θαη νη ππάιιεινη ησλ Διεγθηηθψλ
Τπεξεζηψλ Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) θαη ηεο Γηεχζπλζεο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ
Αλαζηαιηηθψλ Καζεζηψησλ (ΓΗ.Π.Δ.Α.Κ), θαζψο θαη νη Πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ
κνλάδσλ ησλ Κηεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ.



Οη Πξντζηάκελνη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δηδηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ ψκαηνο
Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ), νη Πξντζηάκελνη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ειέγρνπ-δξάζεο απηψλ, θαζψο θαη νη ππάιιεινη -ειεγθηέο
πνπ ππεξεηνχλ ζηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο.



Οη πξντζηάκελνη θαη νη ππάιιεινη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ δφκεζεο νπνηνπδήπνηε
νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαζψο θαη νη εηζεγεηέο ησλ Δπηηξνπψλ Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ
Απζαηξέησλ, ησλ πκβνπιίσλ, Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ θαη ηνπ Κεληξηθνχ
πκβνπιίνπ Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ, ησλ πκβνπιίσλ, ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ Κεληξηθψλ πκβνπιίσλ Αξρηηεθηνληθήο, ηνπ
Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νενηέξσλ
Μλεκείσλ.



Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ θαη νη
Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ

28
Γηνηθήζεσλ, θαζψο θαη νη Αλαπιεξσηέο ηνπο.


Οη πξντζηάκελνη ησλ Τπεξεζηψλ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.



Οη πξντζηάκελνη ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.) θαη ησλ
Γεκνζηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (Γ.Τ.Δ.Δ.) ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ
ηνπ Κξάηνπο.



Ο πξφεδξνο, ηα κέιε θαη νη ππάιιεινη ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο
Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο
θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο.



Σν πξνζσπηθφ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.), ηνπ Δληαίνπ Φνξέα
Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.), ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ
Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), ηνπ Τπνπξγείνπ
Σνπξηζκνχ θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ
ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΖΜΖΣΡΑ πνπ αζθεί θαζήθνληα ειεγθηηθήο κνξθήο ή ρνξήγεζεο αδεηψλ
θάζε κνξθήο, θαζψο θαη νη πξντζηάκελνη ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ νπνηαζδήπνηε
βαζκίδαο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ.

ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
Οη δειώζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππόρξεσλ πξνζώπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 1 ππνβάιινληαη θαη ειέγρνληαη σο αθνινύζσο:
…
«γ) ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο θε θαη θε ζηνλ επνπηεύνληα ηελ
Υπεξεζία Εζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο Εηζαγγειηθό Λεηηνπξγό ηεο
Εηζαγγειίαο Εθεηώλ Αζελώλ, ν νπνίνο επηθνπξείηαη πξνο ηνύην από ηελ νηθεία ππεξεζία,
θαζώο θαη ηελ Υπεξεζία Εζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, γηα ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζην πξνζσπηθό ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο Ειιεληθήο
Αθηνθπιαθή»
πγθεθξηκέλα:


Σν αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ, κε εμαίξεζε φζνπο ηεινχλ ζε θαζεζηψο κφληκεο
δηαζεζηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ην άξζξν 14
ηνπ π.δ. 24/1997 (Α 29) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 330/1947 (Α 84), νη
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ζπλνξηαθνί θχιαθεο, νη εηδηθνί θξνπξνί θαη ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία, ην πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηειερψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο κφληκεο δηαζεζηκφηεηαο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 27/2014 (Α 46), θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ

ψκαηνο,

κε

εμαίξεζε

φζνπο

ηεινχλ

ζε

θαζεζηψο

κφληκεο

δηαζεζηκφηεηαο θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 330/1947, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1813/1988 (Α 243).


Οη σθξνληζηηθνί ππάιιεινη θαη νη εμσηεξηθνί θξνπξνί ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο.

2.2 Οδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο γηα ηελ νξζή αληηζηνίρηζε ηεο ηδηόηεηαο ζηηο
θσδηθνπνηεκέλεο ηδηόηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο.
Βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3213/2003, ε ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ζηελ εληαία
δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ησλ αξκνδίσλ γηα ην ζθνπφ απηφ
ππεξεζηψλ, ηεο εληαίαο θαηάζηαζεο ησλ ππφρξεσλ ζε Γ.Π.Κ. & Γ.Ο.. θάζε έηνπο, ζα πξέπεη
λα νινθιεξψλεηαη έσο ην ηέινο Φεβξνπάξηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ελψ ε κε χπαξμε
ππφρξεσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ειεθηξνληθά κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε κεδεληθήο θαηάζηαζεο.
Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο
θαηάζηαζεο ππφρξεσλ αθνινπζεί ρξνληθά ηε ζχληαμε απηήο θαη απνζθνπεί ζηελ ειεθηξνληθή
εηδνπνίεζε ηνπ νξγάλνπ ειέγρνπ, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ηεο ζρεηηθήο
ππνρξέσζεο, θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή ππελζχκηζε ηνπ ππφρξενπ ζρεηηθά κε ηελ
ππνρξέσζε ππνβνιήο εηήζηαο Γ.Π.Κ., ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ
θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη θαη λα ππνγξάθεηαη απφ φπνηνλ αζθεί λνκίκσο ηελ
αξκνδηφηεηα.
Καηφπηλ ηνχηνπ, νη θνξείο ππφρξεσλ θαινχληαη λα νινθιεξψζνπλ άκεζα ηηο φπνηεο πηζαλέο
εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, γηα ηε ζχληαμε ηεο εηήζηαο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ θαη ηελ
ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζε απηήλ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα
νξηζηηθνπνηεζεί εκπξφζεζκα ην πεξηερφκελν ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, ζηελ ειεθηξνληθή
εθαξκνγή απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο εθάζηνπ θνξέα.
Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έγθαηξα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν αξκφδηνο
ππάιιεινο λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη λα θαιχςεη πηζαλά θελά πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ απφ απνξίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηεο
αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 3213 (ηέιε Φεβξνπαξίνπ).
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πλεπψο, ζπζηήλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο λα ζπιιέγνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ
ππφρξεσλ (πξνζσπηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία γηα ηελ ηδηφηεηα φπσο εκεξνκελία έλαξμεο ιήμεο
απηήο θηι) θαη λα ελεκεξψλεηαη αξρείν πνπ ηεξεί κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ππφρξεσλ. ην ίδην
πιαίζην ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη έγθαηξε ζπιινγή ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ησλ
ππφρξεσλ απφ ηηο πηζαλέο επηκέξνπο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ θνξέα ηνπ κε θάζε πξφζθνξν
ηξφπν.
Υξήζηκν, ηέινο, είλαη λα γίλεηαη αμηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο θαη λα γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε θαη ελεκέξσζε απηνχ κε ηα λέα δεδνκέλα (λένη
ππφρξενη, λέεο ηδηφηεηεο, απψιεηα ηδηνηήησλ θιπ.).
Ζ αληηζηνίρηζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη ρψξα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνλ εληεηαικέλν ππάιιειν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη ππ‟ νςηλ ηνπ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο ηνπ
εθάζηνηε πξνζψπνπ πνπ πξφθεηηαη λα αληηζηνηρίζεη ζηελ αλάινγε παξάγξαθν ηνπ λνκηθνχ
πιαηζίνπ.
Ζ ηδηφηεηα απηή ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή αληηζηνηρεί ζε κηα δηαδξνκή ηδηφηεηαο εάλ
επηιεγεί ε θφξκα θαηαρψξηζεο ή ζε έλαλ αξηζκφ εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάξηεζε κέζσ
αξρείνπ (excel).
ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ δχν παξαδείγκαηα πξνο ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο:
Παξάδεηγκα 1:
Έζησ φηη πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί πξφζσπν κε ηδηφηεηα «Μέινο Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ». Ζ θαηαρψξηζε απηή ζα γίλεη είηε κε ηνλ θσδηθφ ηεο ηδηφηεηαο είηε κε ηε
δηαδξνκή ηεο ηδηφηεηαο, επηιέγνληαο ην ηειεπηαίν επίπεδν ηδηφηεηαο θαη ηνλ θσδηθφ πνπ απηφ
έρεη (δείηε ην ρέδην 3: Δπίπεδα Ηδηφηεηαο Τπφρξενπ).
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ρέδην 3: Δπίπεδα Ηδηφηεηαο Τπφρξενπ

Παξάδεηγκα 2:
Έζησ φηη πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί πξφζσπν κε ηδηφηεηα «Δηζεγεηήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζπκβνπιίνπ πνιενδνκηθψλ ζεκάησλ». Οκνίσο, ε θαηαρψξηζε απηή ζα γίλεη είηε κε ηνλ
θσδηθφ ηεο ηδηφηεηαο είηε κε ηε δηαδξνκή ηεο ηδηφηεηαο, επηιέγνληαο ην ηειεπηαίν επίπεδν
ηδηφηεηαο θαη ηνλ θσδηθφ πνπ απηφ έρεη (δείηε ην ρέδην 4: Δπίπεδα Ηδηφηεηαο Τπφρξενπ).
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ρέδην 4: Δπίπεδα Ηδηφηεηαο Τπφρξενπ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ 1:
Ζ αξκφδηα ππεξεζία πξνκεζεηψλ δίλεη ζηνλ ρξήζηε κηα θαηάζηαζε κε δέθα (10) κέιε
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο αμίαο 160.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ.
Σα πέληε (5) κέιε είλαη ηαθηηθά θαη ηα 5 αλαπιεξσκαηηθά.
Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε
15/9/2019, είλαη απφ 1/10/2019 έσο 01/06/2020.
Σν έλα (1) ηαθηηθφ κέινο νπδέπνηε ζπκκεηείρε ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο αιιά αληί γηα
απηφ ζπκκεηείρε ην αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ κέινο. Ζ επηηξνπή ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ηελ
20/11/2019.
Απφ ηα ππφινηπα ηέζζεξα (4) αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηα δχν (2) δελ ζπκκεηείραλ ζε θακία
ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ελψ ηα άιια δχν (2) ζπκκεηείραλ. πγθεθξηκέλα ην έλα
ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/11/2019 θαη ην άιιν ζηηο
ζπλεδξηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 10/12/2019 θαη ζηηο 12/3/2020.

ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ:
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1. Πφζα ηαθηηθά κέιε ζα δεισζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο ππφρξεσλ ηνπ έηνπο 2020 θαη ηνπ
έηνπο 2021;
2. Πφζα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα δεισζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο ππφρξεσλ ηνπ έηνπο 2020
θαη ηνπ έηνπο 2021;
3. Πνηα ζα είλαη ε εκεξνκελία έλαξμεο απφθηεζεο ηδηφηεηαο γηα ηα ηαθηηθά κέιε πνπ ζα
θαηαγξαθεί ζηηο θαηαζηάζεηο ππφρξεσλ ησλ εηψλ 2019 θαη 2020;
4. Πνηα ζα είλαη ε εκεξνκελία έλαξμεο απφθηεζεο ηδηφηεηαο γηα ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε;

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ 2:
ε έλα θνξέα νξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκψλ. Γηα ην έηνο 2020 ν πξψηνο θαη κνλαδηθφο δηαγσληζκφο πνζνχ άλσ ησλ
150.000 επξψ πξνθεξχρζεθε ζηηο 30/6/2020.

ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ:
1. Με πνηα εκεξνκελία έλαξμεο απφθηεζεο ηδηφηεηαο ζα δεισζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο
ππφρξεσλ ηα ηαθηηθά κέιε;
2. Με πνηα εκεξνκελία έλαξμεο ηδηφηεηαο ζα δεισζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο ππφρξεσλ ηα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε;

2.3 Δλεκέξσζε ππόρξεσλ από θνξείο. Δγθύθιηνη Οξγάλσλ Διέγρνπ & Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ γηα ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε θαηά ηελ αλάιεςε ηεο ηδηόηεηαο.
Παξφιν πνπ ε ππνρξέσζε θαζελφο πνπ απνθηά ηδηφηεηα πνπ ηνλ θαζηζηά ππφρξεν ππνβνιήο
Γ.Π.Κ. θαη Γ.Ο.. πεγάδεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ζην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δεκφζηαο
δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο ηνπ λφκηκνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ππφρξενπ, πεξί
ακθηζβήηεζεο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4, ηνπ άξζξνπ. 1, νη
νξγαληθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα ζχληαμεο ησλ θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ
επηβάιιεηαη λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο θαη ελππφγξαθα φζνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε απηέο,
φπσο αλάινγα ζα πξέπεη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ θαη θαηά ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο
πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή ηνπο ππνρξέσζε ππνβνιήο αξρηθήο Γ.Π.Κ., εληφο
90 εκεξψλ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ππνβνιή ησλ νηθείσλ θαηαζηάζεσλ απφ αξκφδηνπο θνξείο ηα Όξγαλα
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Διέγρνπ εθδίδνπλ απφ θνηλνχ Δγθχθιην κε ζθνπφ ηελ παξνρή νδεγηψλ πεξί ηεο δηαδηθαζίαο
θαηαρψξηζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πξνο ππνβνιή
Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (Γ.Π.Κ.) θαη Γειψζεσλ Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ
(Γ.Ο..). Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο εγθπθιίνπ απηήο, κεηαμχ άιισλ, είλαη ηα εμήο:
Ζ ζχληαμε ηεο εγγξάθνπ θαηάζηαζεο ππφρξεσλ πξνεγείηαη ρξνληθά ηεο δηαδηθαζίαο
ειεθηξνληθήο θαηαρψξεζεο.
Οη νξγαληθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα ζχληαμεο ησλ θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ
επηβάιιεηαη λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο γηα αξρηθή θαη εηήζηα ΓΠΚ & ΓΟ.
ηηο θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν φζνη, απέθηεζαλ, δηαηεξνχζαλ ή απψιεζαλ
ηδηφηεηα απφ 01.01.20xx έσο 31.12.20xx ή ζηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Τπφρξενη κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηδηφηεηεο επηβάιιεηαη λα θαηαρσξηζηνχλ ζε δηαθξηηέο
εγγξαθέο φπνπ ζα θαίλνληαη επθξηλψο νη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο θαη νη εκεξνκελίεο
απφθηεζήο ηνπο.
Σπρφλ απνζπαζκέλνη δειψλνληαη απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν έρνπλ απνζπαζηεί.
Ζ ππνρξέσζε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ (ππεχζπλνη ζχληαμεο ησλ
θαηαζηάζεσλ) ηεο νηθείαο εθαξκνγήο κε ηπρφλ λέα ζηνηρεία ή/θαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηπρφλ
λέσλ ρξεζηψλ απηήο.
Οη ππνρξεψζεηο ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.
Δπηπιένλ, ζηηο 23/07/2020 ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ εμέδσζε ηελ ππ‟ αξηζκ.
ΓΗΓΑΓ/Φ.69/122/νηθ.14540 εγθχθιην ε νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεη ηα αθφινπζα:
«…παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλόκελν κε ππνβνιήο αξρηθώλ Δειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο
Καηάζηαζεο (ΔΠΚ) θαη Δειώζεσλ Οηθνλνκηθώλ Σπκθεξόλησλ (ΔΟΣ) από ππόρξενπο πξνο
ηνύην ππαιιήινπο ιόγσ κε ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή από ηηο νηθείεο
Δηεπζύλζεηο Δηνηθεηηθνύ.
Σην πιαίζην απηό θαη πξνο εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο ππνρξέσζεο έγθαηξεο ελεκέξσζεο
ησλ ππαιιήισλ, όηαλ απνθηνύλ ηδηόηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο αξρηθήο ΔΠΚ
θαη ΔΟΣ, θαη πξνο απνθπγή ησλ ζνβαξώλ ζπλεπεηώλ πνπ επηθέξεη ε κε ππνβνιή ησλ σο άλσ
αξρηθώλ δειώζεσλ ΔΠΚ θαη ΔΟΣ θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
3213/2003, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ππνρξενύληαη γηα ηα
θάησζη:
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1) Αλαθνξά ζην πξννίκην ηωλ δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ, δπλάκεη ηωλ νπνίωλ ν/ε ππάιιεινο
απνθηά ηδηόηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέωζε ππνβνιήο αξρηθήο ΔΠΚ θαη ΔΟΣ αιιά
θαη εηήζηαο ΔΠΚ, ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ.3213/2003, πνπ πξνζδίδνπλ
ζηνλ/ζηελ ππάιιειν ηελ ηδηόηεηα ηνπ/ηεο ππόρξενπ.
2) Αλαθνξά ζην δηαηαθηηθό ηωλ ελ ιόγω δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ ηεο ππνρξέωζεο πνπ
απνξξέεη από ηελ θηήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηαο γηα ππνβνιή αξρηθήο ΔΠΚ θαη ΔΟΣ
εληόο 90 εκεξώλ από ηελ θηήζε ηεο ηδηόηεηαο απηήο, θαζώο θαη γηα ππνβνιή εηήζηαο
ΔΠΚ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ.3213/2003.
Καη' απηόλ ηνλ ηξόπν θαη εθόζνλ νη Δηεπζύλζεηο Δηνηθεηηθνύ ήδε θαηά ηελ έθδνζε ησλ
ζρεηηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ζα έρνπλ πξνζδηνξίζεη αηηηνινγεκέλα θαη κε απόιπηε
βεβαηόηεηα πνηνη ππάιιεινη έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππόρξενπ ζε ππνβνιή ΔΠΚ θαη ΔΟΣ, ζα
κπνξνύλ άκεζα λα θαηαξηίδνπλ πεξαηηέξσ ηηο θαηαζηάζεηο ππόρξεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαη'
εθαξκνγή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3213/2003 θαη νη ππάιιεινη ζα ελεκεξώλνληαη
άκεζα γηα ηε ζρεηηθή ηνπο ππνρξέσζε γηα ππνβνιή ΔΠΚ ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε πιένλ
δηαθξηηήο ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή.
Οη ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ απνηεινχλ ην
βέιηηζην ηξφπν θαη ηελ πην εχζηνρε δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ
θαη ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ φινπο ηηο αξκφδηνπο θνξείο ππφρξεσλ γηα Γήισζε
Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο.
Δλδεηθηηθά, ήδε ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) έρεη ήδε ελζσκαηψζεη ζηηο
αλάινγεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ηηο δηαηάμεηο ηεο ήδε αλαθεξζείζαο Δγθπθιίνπ.
πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ (ΓΓΑΓ Γ 1146186 ΔΞ
2020) κε ζέκα:
«Δπηινγή θαη ηνπνζέηεζε Πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο ηεο
Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
(Γ.Γ.Φ.Γ.) ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)» φηη:
Έρνληαο ππ‟ φςηλ:
Τηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ θβ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3213/2003 (Α΄ 309)
«Δήισζε θαη έιεγρνο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο βνπιεπηώλ, δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ θαη
ππαιιήισλ, ηδηνθηεηώλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη άιισλ θαηεγνξηώλ πξνζώπσλ».
…
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«Ο αλαθεξόκελνο Πξντζηάκελνο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3213/2003 (Α’ 309)
όπσο ηζρύεη, ππνρξενύηαη ζε ειεθηξνληθή ππνβνιή δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη
δήισζεο νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ. Η Αξρηθή δήισζε ππνβάιιεηαη εληόο ελελήληα (90)
εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ, εθόζνλ δελ ζπληξέρεη ππνρξέσζε
ππνβνιήο Εηήζηαο δήισζεο γηα ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ρξήζε πξνο ην ίδην Όξγαλν
Ειέγρνπ».
ε θάζε πεξίπησζε, ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη φιεο νη πξνζπάζεηεο έηζη φπσο
ήδε πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν ηξφπν πνπ είλαη δπλαηφλ λα
βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξκφδηνπ ζχληαμεο ησλ νηθείσλ θαηαζηάζεσλ ψζηε κε
αδηακθηζβήηεην ηξφπν λα ιακβάλεη γλψζε ην ππφρξεν πξφζσπν γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ,
θαζψο θαη απφ πνπ απνξξέεη απηή.

3. ΑΜΦΗΒΖΣΖΔΗ, ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΔΗ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΝ
3.1 Γπλαηόηεηεο θαη δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ππόρξεσλ (εμαίξεζε
θαη πξνζζήθε).
Ζ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο είλαη ελεξγή γηα ηξνπνπνηήζεηο κφλν θαηά ηελ
πεξίνδν πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν, δειαδή κέρξη ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο.
Τθίζηαληαη φκσο αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ
κεηά ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο απηήο, θαζίζηαηαη αλαγθαία.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο:
 ε εθ παξαδξνκήο ζπκπιήξσζε πξνζψπνπ σο ππφρξενπ ελψ δελ είρε ηδηφηεηα ζχκθσλα
κε ηηο νξηδφκελεο θαηά ην λφκν πεξηπηψζεηο,
 ε εθ παξαδξνκήο κε ζπκπιήξσζε πξνζψπνπ σο ππφρξενπ ελψ θαηείρε ηδηφηεηα
ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο θαηά ην λφκν πεξηπηψζεηο (ζπλήζσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ
έιεγρν ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ειέγρνπ)
 ε εθ παξαδξνκήο ζπκπιήξσζε ππφρξενπ πξνζψπνπ κε ιαλζαζκέλα ζηνηρεία (π.ρ. ιάζνο
ΑΦΜ ιφγσ ζπλσλπκίαο)
 ε εθ παξαδξνκήο ζπκπιήξσζε ηεο εκεξνκελίαο απψιεηαο ηδηφηεηαο ππφρξενπ
πξνζψπνπ ζε θαηάζηαζε ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ην έηνο απψιεηαο ηδηφηεηαο
 νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ θέξνπλ λένη λφκνη σο πξνο ηελ πξνζζήθε λέσλ ή αθαίξεζε
ππαξρνπζψλ ηδηνηήησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, κε αλαδξνκηθή εθαξκνγή
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 νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ θέξνπλ εζσηεξηθέο απνθάζεηο ηνπ θνξέα σο πξνο ηελ εκεξνκελία
αλάιεςεο θαζεθφλησλ θαη ζπλεπψο ηελ αλάιεςε ηδηφηεηαο ππφρξεσλ πξνζψπσλ.
 νη γλσκνδνηήζεηο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ειέγρνπ, θαηφπηλ ακθηζβήηεζεο απφ ην θνξέα,
είηε πξσηίζησο απφ ην ππφρξεν πξφζσπν, σο πξνο ηελ ηδηφηεηα.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θνξέαο νθείιεη λα ζπληάμεη επηζηνιή, ππνγεγξακκέλε απφ ην
λφκηκν εθπξφζσπν / αξκφδην φξγαλν, κε ζαθή θαη πιήξε αλαθνξά:


ηεο πξνζζήθεο ή ηεο εμαίξεζεο ππφρξενπ πξνζψπνπ θαη



ηνπ ιφγνπ πξνζζήθεο ή εμαίξεζεο ππφρξενπ πξνζψπνπ.

3.2 Δηδηθόηεξα ζέκαηα ηδηνηήησλ, όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί από ηηο γλσκνδνηήζεηο
ησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ θαη ηε λνκνινγία.
Δπηηξνπέο Γήκνπ ή Δπηηξνπέο άιισλ θνξέσλ (Τπνπξγεία, ΝΠΓΓ, Ννκηθά Πξόζσπα
Γήκνπ θηι)
Σα κέιε ησλ επηηξνπψλ ησλ Γήκσλ, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε δηαγσληζκνχο, ππφθεηληαη ελ
γέλεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 εδ. ζ΄ ηνπ λ. 3213/03, εθφζνλ έρνπλ νηθνλνκηθφ
αληηθείκελν νηνπδήπνηε χςνπο. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 εδ. ηα΄ ηνπ λ. 3213/03
ζεζπίδεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε γηα επηηξνπέο δηαγσληζκψλ κε αληηθείκελν πξνυπνινγηζκνχ
άλσ ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ θαη σο εηδηθφηεξε θαηηζρχεη ηεο πεξ. ζ΄ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ απηνχ. Τπελζπκίδεηαη φηη ε ππνρξέσζε απηή γελλάηαη απφ ηελ απφθαζε
ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο (γηα ππεξεζίεο, κειέηεο, πξνκήζεηεο ή έξγα) κε πξνυπνινγηζκφ
άλσ ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηπραία γεγνλφηα φπσο ε άζθεζε ή κε
ησλ θαζεθφλησλ ησλ επηηξνπψλ ή θαη ε κε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ ηειηθψο.
Δπηηξνπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαγσληζκνύο
ην πεδίν ηνπ λφκνπ δε πεξηιακβάλνληαη κφλν νη αξκφδηεο επηηξνπέο δηελέξγεηαο ελφο
δηαγσληζκνχ αιιά φιεο νη επηηξνπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαγσληζκφ θαη βξίζθνληαη εληφο
ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. πλεπψο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ππνρξέσζε
δελ εμαξηάηαη απφ ηπραία γεγνλφηα φπσο ε άζθεζε ή κε ησλ θαζεθφλησλ ησλ επηηξνπψλ ή
θαη ε κε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ ηειηθψο, ηα κέιε θαη ν Πξφεδξνο φισλ ησλ ζρεηηθψλ
κε ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ επηηξνπψλ (π.ρ. παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο θηι) πνπ ζρεηίδεηαη
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κε δηαγσληζκφ άλσ ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ, παξφηη δελ έρεη ζπλεδξηάζεη πνηέ, είλαη
ππφρξεε γηα ππνβνιή ΓΠΚ.
Σν εχξνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο ηα' πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε
ιέμε «φισλ», ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν λνκνζέηεο πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβεη ην ζχλνιν ησλ
επηηξνπψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο παξαπάλσ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ ε έλλνηα ηνπ
«δηαγσληζκνχ», σο εθ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζθνπνχ ηεο ξχζκηζεο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ θαηαθχξσζε, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ην
ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ θαηαξηίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα.
Καη‟ αθνινπζία ηνχησλ, ζηα κέιε ησλ επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαηά
ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ηα' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3213/2003, πεξηιακβάλνληαη
ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο- αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ
επηηξνπψλ εμέηαζεο ελζηάζεσλ (ΝΚ 339/2016), εθφζνλ ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή
ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππεξβαίλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε φξηα
(ΝΚ 120/2020).
Μέιε επηηξνπώλ Γήκνπ ηδηώηεο ή εζεινληέο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηεο πεξ. ζ' ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
3213/2003 θαη ην ζθνπφ ηνπ λ. 3213/2003 πνπ έγθεηηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ππεπζπλφηεηαο,
ηεο επζχλεο θαη ηεο ινγνδνζίαο εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο ησλ
νπνίσλ ν θχθινο ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο,
ππνρξέσζε πξνο ππνβνιή ΓΠΚ ππέρνπλ φια ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ ησλ δήκσλ, εθφζνλ
ζρεηίδνληαη κε δηαρείξηζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο, αδηαθφξσο ηνπ ηξφπνπ νξηζκνχ ηνπο θαη ηεο
εζεινληηθήο ή κε ζπκκεηνρήο ηνπο.
Σαθηηθά κέιε επηηξνπώλ πνπ δε ζπκκεηείραλ ζε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο
Ζ ππνρξέσζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ γελλάηαη απφ ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο
ηεο επηηξνπήο απηήο (γηα ππεξεζίεο, κειέηεο, πξνκήζεηεο ή έξγα) κε πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ
πξνβιεπφκελσλ νξίσλ θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηπραία γεγνλφηα φπσο ε άζθεζε ή κε ησλ
θαζεθφλησλ ησλ επηηξνπψλ ή θαη ε κε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ ηειηθψο. Ηδηαίηεξε
πξφβιεςε πθίζηαηαη κφλν γηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη απηφ ηζρχεη ιφγσ ηεο χπαξμεο
ξεηήο αλαθνξάο ζε δηάηαμε λφκνπ (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3213/2003).

39
Γεληθέο επηηξνπέο νξηδόκελεο γηα δηελέξγεηα ρσξίο ξεηή αλαθνξά πνζνύ
Δθφζνλ επηηξνπέο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηνπο, ζρεηίδνληαη κε
δηαγσληζκνχο ελ γέλεη, ήηνη ρσξίο πξνζδηνξηζκφ σο πξνο ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ, ηα κέιε ηνπο εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 εδ. ηα‟ ηνπ
λ. 3213/03 κφλνλ εθφζνλ πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο κε πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ νξίσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε δηάηαμε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, εάλ έρεη ήδε ζπγθξνηεζεί ε
ζρεηηθή επηηξνπή, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (ΓΠΚ)
γελλάηαη κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ έπεηαη. Δθφζνλ φκσο ε ζπγθξφηεζε ηεο
επηηξνπήο έπεηαη ρξνληθά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ θξίζηκνπ δηαγσληζκνχ, ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο ηεο ΓΠΚ ηζρχεη απφ ην ρξφλν ηεο απφθαζεο πεξί ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο θαη
ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη γηα φζν ρξφλν έρεη
ζπγθεθξηκέλα πξνβιεθζεί ε δηάξθεηα ηεο επηηξνπήο ή ηπρφλ παξάηαζε πνπ έρεη ρξεηαζηεί
ζρεηηθψο.
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε γελλάηαη θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν φπνπ ζα έρνπλ ζπκπέζεη α) ε
πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη β) ν νξηζκφο ηνπ
κέινπο ηεο Δπηηξνπήο.
Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα αλσηέξσ, πξνθχπηεη ππνρξέσζε ππνβνιήο ΓΠΚ γηα ηα ηαθηηθά κέιε
ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ πεξαηηέξσ γεγνλφηα φπσο ε άζθεζε ή κε ησλ θαζεθφλησλ ησλ
κειψλ ησλ επηηξνπψλ, ε κε νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θ.ιπ.
Γεληθόο Γξακκαηέαο Ο.Σ.Α. & Μεηαθιεηόο ππάιιεινο Ο.Σ.Α
Γεληθφο Γξακκαηέαο Ο.Σ.Α
Οη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Γήκσλ απνηεινχλ ππφρξεα πξφζσπα πξνο ππνβνιή ΓΠΚ θαη
ΓΟ, θαζφηη απνηεινχλ Γεληθνχο Γξακκαηείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. ζη' ηνπ λ. 3213/2003, φπσο ηζρχεη.
Δηδηθνί ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινη ΟΣΑ:
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη ηνπνζέηεζε ησλ
πξνζψπσλ απηψλ «απφ κνλνκειέο ή ζπιινγηθφ θπβεξλεηηθφ φξγαλν». Δθφζνλ ηνχην δελ
ζπληξέρεη ζηηο πεξηπηψζεηο εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ζπκβνχισλ ησλ ΟΣΑ, δελ πξνθχπηνπλ
ππνρξεψζεηο βάζεη ηνπ λ. 3213/2003.
Πξντζηάκελνη πξνκεζεηώλ
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χκθσλα κε ηελ πεξ. ηα, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3213/2003 «....νη θαηέρνληεο ζέζεηο
πξντζηακέλσλ νπνηνπδήπνηε νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ νξγαληθψλ κνλάδσλ πξνκεζεηψλ ζην
Γεκφζην …». Καηφπηλ ηνχηνπ πξνθχπηεη φηη ππφρξενη πξνο ππνβνιή Γήισζεο
Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο θαη Γήισζεο Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ είλαη φινη νη
πξντζηάκελνη πνπ, αλεμαξηήησο νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ, εκπιέθνληαη αξκνδίσο ζε
δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη φζνη αζθνχλ εθ ησλ πξαγκάησλ θαζήθνληα
πξντζηακέλνπ πξνκεζεηψλ. Δάλ πξφζσπν εκπιέθεηαη, ιφγσ αξκνδηφηεηαο, θαη ζε ζέκαηα
πξνκεζεηψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί θαη νθείιεη λα ην θξίλεη ε ππεξεζία, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί
ππφρξεν πξνο ππνβνιή δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.
Διεγθηέο δόκεζεο
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε πξνθχπηεη απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ (άξζξν 156 ηνπ λ. 4389/16) θαη
ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ειεγθηήο δφκεζεο δηελεξγήζεη ειέγρνπο γηα θηίξηα θαη
θαηαζθεπέο επηθάλεηαο ζπλνιηθά άλσ ησλ 1000 η.κ, αζξνηζηηθά θαη αλά έηνο.
Γεκόζηα Έξγα ή Έξγα Γεκνζίνπ Σνκέα
ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ λφκνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (λ. 4412/2016) «σο «έξγν» λνείηαη
ην απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ κεραληθνχ ην νπνίν επαξθεί
απηφ θαζαπηφ γηα ηελ εθπιήξσζε κίαο νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απαηηεί ηδίσο ηελ εθαξκνγή κειέηεο θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ παξφληνο, κε ηε ρξήζε ηερληθψλ γλψζεσλ θαη κεζφδσλ θαη αθνξά λέεο θαηαζθεπέο,
επεθηάζεηο, αλαθαηλίζεηο, επηζθεπέο - ζπληεξήζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία, θαηεδαθίζεηο
ππνδνκψλ,

ηδίσο

ζηηο

θαηεγνξίεο

νδνπνηίαο,

νηθνδνκηθψλ,

πδξαπιηθψλ,

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, ιηκεληθψλ, βηνκεραληθψλ - ελεξγεηαθψλ, δηθηχσλ, πξαζίλνπ,
θαζαξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ, πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ απνβιήησλ, γεσηξήζεσλ,
εηδηθψλ κνλψζεσλ, αλειθπζηήξσλ, ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, πισηψλ έξγσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ, λαππεγείσλ, απνθαιχςεηο κεηαιιείσλ ή φπσο νη θαηεγνξίεο απηέο
δηακνξθψλνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ησλ ππνδνκψλ εθ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ
αλσηέξσ θαηεγνξηψλ.
Ο φξνο «Έξγα Γεκνζίνπ Σνκέα» ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο κβ' ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3213/2003, δελ ηαπηίδεηαη κε ηε θξάζε «δεκφζην έξγν»
θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ηα' θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (λ. 4412/2016), αιιά αλαθέξεηαη ζε θάζε δξάζε, έξγν

41
πξάμε θιπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη ή ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ δεκφζηνπο πφξνπο ζην πιαίζην
ησλ πξναλαθεξφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ
δεκφζηνπο πφξνπο (ΝΚ 120/2020).

3.3 Σξόπνο ππνβνιήο αηηεκάησλ επίιπζεο ακθηζβεηήζεσλ σο πξνο ηελ ηδηόηεηα ηνπ
ππόρξενπ.
Αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ακθηζβεηήζεσλ ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν. 1 παξ. 4 ηνπ λ.
3213/03, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ:
χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ λ. 3213/03:
«Μέρξη ην ηέινο Φεβξνπάξηνπ θάδε έηνπο ν αξκφδηνο θνξέαο ή ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ
θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ή απφ ηνλ νπνίν επνπηεχνληαη νη ππφρξενη εηήζηαο δήισζεο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, νθείιεη λα θαηαρσξίζεη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εληαίαο
δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ηελ θαηάζηαζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη λα ηελ
νξηζηηθνπνηήζεη».
χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ λ. 3213/03:
«Ακθηζβεηήζεηο απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππφρξενπ επηιχνληαη κε
πξάμε ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε έλα (1)
κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ησλ νξγάλσλ, πνπ είλαη, αξκφδηα
λα ππνβάινπλ ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαηάζηαζε ππφρξεσλ».
Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη κφλνο αξκφδηνο γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ
θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ (εμαζθάιηζε αθξηβνχο γλψζεο ησλ πξαγκαηηθψλ
ζπλζεθψλ, ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ νηθείνπ λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο,
δηαπίζησζε ππνρξέσζεο, γλψζε δηάξθεηαο ππνρξέσζεο) είλαη ν εθάζηνηε θνξέαο ζηνλ νπνίν
ππάγνληαη ηα ελ ιφγσ πξφζσπα. Ωο εθ ηνχηνπ, ηπρφλ πξνβιεκαηηζκνί, παξάπνλα,
ακθηβνιίεο ή εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, ηηο
ηδηφηεηεο, ηηο λνκηθέο πξνβιέςεηο θαη ππνρξεψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ
θνξέα θαη, ελ ηέιεη, ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη, δηαπηζηψλνληαη θαη
δηεπθξηλίδνληαη απφ ηνλ νηθείν θνξέα ζε ζπλεξγαζία κε ην εθάζηνηε πξφζσπν πνπ ππάγεηαη
ζε απηφλ θαη έρεη δεισζεί ή ελδέρεηαη λα δεισζεί σο ππφρξεν πξνο ππνβνιή ΓΠΚ θαη ΓΟ
θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Ο θάζε θνξέαο εμάιινπ ηπγράλεη ν
θαιχηεξνο θαη ελίνηε κνλαδηθφο γλψζηεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ζπλζεθψλ, θαζψο
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θαη ηνπ ξφινπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ ππφρξενπ κέζα ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ.
Σηο παξαπάλσ ζπλζήθεο - πιεξνθνξίεο, νπδφισο δχλαηαη λα ηηο αμηνινγεί πξσηνγελψο ή
απνθιεηζηηθψο ην εθάζηνηε Όξγαλν Διέγρνπ, θαζψο εθθεχγνπλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο
αθνχ δελ απνηεινχλ απηά γεληθά γλσκνδνηηθά φξγαλα πεξί φισλ ησλ δεηεκάησλ,
δηνηθεηηθψλ, ππεξεζηαθψλ θ.ν.θ. απάλησλ ησλ θνξέσλ, δεκνζίσλ ή κε δνκψλ θαη
νξγαληζκψλ, αιιά έρνπλ νξηζηεί αξκφδηα λα επηιχνπλ ακθηζβεηήζεηο ζχκθσλα κε ην αξ. 1
παξ. 4 ηνπ λ. 3213/03 «απνθιεηζηηθά σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππφρξενπ» ππνβνιήο ΓΠΚ
θαη ΓΟ. Σνχην ζεκαίλεη φηη ε αξκνδηφηεηά ηεο αθνξά ζηελ απφθαλζή ηεο, εθφζνλ δεηεζεί,
πεξί ππαγσγήο ζπγθεθξηκέλεο θαη ήδε δηεξεπλεζείζαο θαη δηαπηζησκέλεο ππφ ηνπ αξκνδίνπ
θνξέα ηδηφηεηαο - αξκνδηφηεηαο - ζέζεο θάπνηνπ πξνζψπνπ, ζηηο πεξηνξηζηηθψο
αλαθεξφκελεο έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο ηδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 3213/03.
Γηα λα πξνβεί ην αξκφδην Όξγαλν Διέγρνπ ζηελ αληίζηνηρε άξζε ηεο ακθηζβήηεζεο ζα
πξέπεη λα παξαηίζεηαη επαθξηβψο ε πεξίπησζε ηνπ λφκνπ ζηελ νπνία δχλαηαη λα ππαρζεί ν
ππφρξενο θαη εθηίζεληαη θαηά ηξφπν ζαθή θαη αλαιπηηθφ νη ελζηάζεηο ή απφςεηο θαη ηα
λνκηθά επηρεηξήκαηα ηνπ θνξέα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη, φπνηε
απαηηείηαη, ηεο εθάζηνηε επνπηηθήο αξκφδηαο αξρήο γηα ην εάλ πξάγκαηη ην αλσηέξσ
πξφζσπν, κε δηεπθξηληζκέλε αξκνδηφηεηα - ζέζε - ηδηφηεηα ηπγράλεη ππφρξενο πξνο ππνβνιή
ΓΠΚ θαη ΓΟ ή φρη.

4. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΤΠΟΥΡΔΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ

4.1 Δηζαγσγή ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Πόζελ Έζρεο
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Πφζελ Έζρεο μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην έηνο 2016 θαη
απνηειεί έλα εληαίν ζχζηεκα γηα: α) ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ
πξνζψπσλ ζε δήισζε, β) ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (ΓΠΚ) απφ
ηα ππφρξεα πξφζσπα θαη γ) ηελ επεμεξγαζία θαη ησλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ απηψλ. Κάζε
θαηάζηαζε ππνρξεψλ πξνζψπσλ ζπληάζζεηαη, θαηαρσξίδεηαη θαη ηειηθά ππνβάιιεηαη απφ
ηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππφρξενο εληαία (εληαία θαηάζηαζε ηνπ θνξέα) πξνο ην ζχζηεκα
θαη αθνινχζσο νη πιεξνθνξίεο δξνκνινγνχληαη απηφκαηα ζηα ηέζζεξα φξγαλα ειέγρνπ
θαηά αξκνδηφηεηα. Παξάιιεια απφ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ελεκεξψλνληαη ηα ππφρξεα
πξφζσπα γηα ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ΓΠΚ θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζεζκίεο. Σέινο ηα αξκφδηα
φξγαλα ειέγρνπ πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο επί ησλ δειψζεσλ απηψλ.
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Ο Πίλαθαο 1 δείρλεη κεξηθά ζηαηηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Πφζελ Έζρεο έσο ην
έηνο 2022:
Δίδνο ηαηηζηηθνύ

Σηκή

Πιήζνο θνξέσλ ππφρξεσλ

4.408

Πιήζνο ρξεζηψλ θνξέσλ

8.800

Μέζν πιήζνο ππφρξεσλ πξνζψπσλ αλά έηνο

180.000

πλνιηθφ πιήζνο δειψζεσλ

1.423.000

Μέζν πιήζνο ζπλδέζεσλ αλά έηνο

2.350.000

πλνιηθφ πιήζνο ζπλεκκέλσλ παξαζηαηηθψλ

582.000

Μέγηζην πιήζνο ππνβνιψλ ζε κία εκέξα

59.323

Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά ζπζηήκαηνο Πφζελ Έζρεο
Ο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ην πιήζνο ησλ θαηαζηάζεσλ ζπλνιηθά γηα ην έηνο 2022 ζην
ζχζηεκα Πφζελ Έζρεο γηα θάζε θαηεγνξία κεγέζνπο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ.

Καηαλνκή Καηαζηάζεσλ
Πιήζνο Τπφρξεσλ

Πιήζνο Καηαζηάζεσλ

1

10

2.100

11

100

1.000

101

1.000

195

1.001

56.000

11

Πίλαθαο 2: Καηαλνκή Καηαζηάζεσλ Τπφρξεσλ
ρεκαηηθά ε ξνήο ηεο πιεξνθνξία ζην Π Πφζελ Έζρεο φπσο πεξηεγξάθεθε πξνεγνχκελα
θαίλεηαη ζην ρέδην 5.
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ρέδην 5: Ρνή πιεξνθνξίαο ζην Πφζελ Έζρεο

4.2 Γηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο/δηαγξαθήο ησλ ρξεζηώλ ηνπ θνξέα ππόρξεσλ. Οξηζκόο
ξόισλ ησλ ρξεζηώλ ηνπ θνξέα.
Πξνθεηκέλνπ έλαο θνξέαο λα κπνξέζεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηελ θαηάζηαζε ππφρξεσλ
πξνζψπσλ ζε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εγγξαθεί θαη λα
πηζηνπνηεζεί ζην αληίζηνηρν ππνζχζηεκα ηνπ Π Πφζελ Έζρεο. Καηά ηελ δηαδηθαζία
εγγξαθήο ηνπ θνξέα ζην ζχζηεκα νξίδνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη αθνινχζσο νη ππάιιεινη
πνπ ζα θαηαρσξίζνπλ θαη ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ θαηάζηαζε.
Έηζη, νη θνξείο ππφρξεσλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζχζηεκα
θαη δελ έρνπλ νξίζεη εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ ή
πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ή λα απελεξγνπνηήζνπλ πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο, νθείινπλ
λα νξίζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ππάιιειν θαη έλαλ αλαπιεξσηή ηνπ. Οη ππάιιεινη απηνί πνπ
ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ηεο θαηάζηαζεο
ππφρξεσλ. Οη θνξείο νθείινπλ λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθφ κήλπκα κε αξκνδίσο
ππνγεγξακκέλν έγγξαθν ζηα φξγαλα ειέγρνπ ηνπ λ. 3213/2003, κέζσ ηεο εληαίαο γηα φια ηα
φξγαλα ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο foreis@pothen.gr, ζπλνδεπφκελν απφ ζπκπιεξσκέλν ην
πξφηππν ππνινγηζηηθφ θχιιν (δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα https://www.pothen.gr/pothenmain/main/katalogos.html). Σν θχιιν απηφ πεξηέρεη δνκεκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα θαζψο
θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ.
Σν πξφηππν απηφ ππνινγηζηηθφ θχιιν πνπ ζα πξέπεη λα ζηαιεί είλαη ηεο κνξθήο πνπ
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.
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Τπόδειγμα αρχείου για υποβολή ςτοιχείων φορζα και χρηςτών του
ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΧΡΗΣΗ
Τπηρεςιακή
Σμήμα
Επωνυμία
Σηλζφωνο Διεφθυνςη
Σαχυδρομικ
Επωνυμία
Νομική
(Οργανική
Α/Α Εποπτεφοντα
ΑΦΜ ΦΤ Οδόσ ΦΤ Αριθμόσ ΦΤ ΣΚ ΦΤ Δήμοσ ΦΤ
Όνομα ΠΧ Επώνυμο ΠΧ ΑΦΜ ΠΧ E-mail ΠΧ Επικοινωνία (Οργανική
ή Διεφθυνςη
ΦΤ
Μορφή ΦΤ
Μονάδα)
Φορζα του ΦΤ
σ ΠΧ
Μονάδα)
ΠΧ
ΠΧ
ΠΧ

Ρόλοσ ΠΧ ςτο
ΠΟΘeN

Διαχειριστής ΦΥ
Χρήστης ΦΥ
* ΦΥ: Φορέας Υποχρέων
**ΠΧ: Πιστοποιημένος χρήστης

Διαχειριστής ΦΥ
Χρήστης ΦΥ

Δηθφλα 1: Πξφηππν ππνινγηζηηθφ θχιιν

4.3 ύλδεζε ζην ζύζηεκα κε ηνπο πξνζσπηθνύο θσδηθνύο ρξήζηε
Ζ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ θνξέα γηα ηελ ππνβνιή
θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξέα, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απαξαίηεηε
εμνπζηνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ ζην ζρεηηθφ ππνζχζηεκα ηνπ
Πφζελ Έζρεο ζηελ δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε: www.pothen.gr (Δηθφλα 2) επηινγή
«Καηαρψξεζε Καηαζηάζεσλ Τπφρξεσλ» (Δηθφλα 3), κε ηνπο πξνζσπηθνχο θσδηθνχο
TAXISnet ηνπ ρξήζηε δειαδή ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε (Δηθφλα 4).

Δηθφλα 2: Ηζηφηνπνο Πφζελ Έζρεο
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Δηθφλα 3: Ηζηφηνπνο Καηαζηάζεσλ Τπφρξεσλ
Γηα ηελ αιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ ηνπ TAXISnet ή ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο ν
ππάιιεινο νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΑΑΓΔ. ε
θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ ζην ζχζηεκα Πφζελ Έζρεο νη θσδηθνί απηνί ζα πξέπεη
λα είλαη ελεξγνί.

Δηθφλα 4: χλδεζε ζηελ Δθαξκνγή Καηαρψξηζεο Τπφρξεσλ
Μεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ππαιιήινπ ε ζπζρέηηζε ηνπ θνξέα κε ηνλ
ρξήζηε είλαη απηφκαηε εθηφο αλ ν ρξήζηεο είλαη πηζηνπνηεκέλνο γηα πεξηζζφηεξνπο απφ
έλαλ θνξείο, νπφηε θαη ζα ρξεηαζηεί λα επηιέμεη ζε θάζε ζχλδεζε ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν
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επηζπκεί λα εξγαζηεί. Ζ επηινγή γίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ νζφλε (Δηθφλα 5) πνπ
εκθαλίδεηαη κφλν ζε φζνπο είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπο ελφο θνξείο.

Δηθφλα 5: Δπηινγή ρξήζηε θαη θνξέα

4.4 Δμνηθείσζε κε ηελ βαζηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο θαηαρώξεζεο.
Μεηά ζηελ ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε, επηιέγνπκε απφ ην κελνχ ηελ «Γηαρείξηζε Δληαίνπ
Καηαιφγνπ» (Δηθφλα 6). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έλλνηα ηνπ θαηαιφγνπ είλαη απνιχησο
ηαπηφζεκε κε ηελ έλλνηα ηεο θαηάζηαζεο.

Δηθφλα 6: Μελνχ δηαρείξηζεο αξρείνπ ππφρξεσλ
Ζ βαζηθή νζφλε ηεο «Γηαρείξηζεο Δληαίνπ Καηαιφγνπ» (Δηθφλα 7) είλαη κία αξθεηά
«πινχζηα» νζφλε κε πνιιέο ιεηηνπξγίεο θαη πιεξνθνξίεο. Μέζσ απηήο ηεο νζφλεο
πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο αλεμαηξέησο νη εξγαζίεο θαηαρψξηζεο θαη ππνβνιήο ηεο εηήζηαο
θαηάζηαζεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ γηα θάζε θνξέα.
Ζ νζφλε ρσξίδεηαη θάζεηα ζε δχν ηκήκαηα, ην αξηζηεξφ θαη ην δεμηφ. ην αξηζηεξφ ηκήκα
επηιέγνπκε ην έηνο πνπ αθνξά ε θαηάζηαζε. εκεηψλεηαη φηη ην έηνο απηφ είλαη ην έηνο
ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο θαη φρη ην έηνο πνπ αθνξά ην νπνίν είλαη ην ακέζσο πξνεγνχκελν.
Γειαδή ην έηνο 2022, δειψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ πξνζψπσλ θαηά ην έηνο 2021. Δπίζεο
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ζην αξηζηεξφ ηκήκα κπνξνχκε λα δεηήζνπκε ηελ εθηχπσζε θαη δεκηνπξγία ςεθηαθνχ
αξρείνπ ζηνλ Ζ/Τ πνπ εξγαδφκαζηε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ έηνπο ζε δηάθνξεο κνξθέο.
ην δεμηφ ηκήκα ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππφρξεσλ
πξνζψπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. εκεηψλνπκε
φηη γηα θάζε ππφρξεν πξφζσπν εθκαλίδεηαη κία κφλν γξακκή ζηνλ πίλαθα απηφ αλεμάξηεηα
απφ ην πιήζνο ησλ ηδηνηήησλ πνπ θαηείρε ην πξφζσπν. Πάλσ απφ ηνλ πίλαθα ησλ ππφρξεσλ
εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο, ε εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο, ν αξηζκφο
πξσηνθφιινπ, ν ρξήζηεο πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαζψο θαη ηα θνπκπηά ππνβνιήο
(νξηζηηθνπνίεζε), ηξνπνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο, θαη εθηχπσζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ
νξηζηθνπνίεζεσλ ηεο θαηάζηαζεο.
Κάησ απφ ηνλ πίλαθα ππφρξεσλ ππάξρεη ε επηινγή γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνζζήθεο ελόο
κόλν λένπ ππόρξενπ ζηνλ πίλαηθα, ηεο επεμεξγαζίαο δειαδή επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ
ελφο ππφρξενπ απφ ηνλ πίλαθα θαη ηεο δηαγξαθήο ηνπ. Δπίζεο ππάξρεη ε επηινγή γηα ηελ
ιεηηνπξγία καδηθήο εηζαγσγήο κεγάινπ πιήζνπο ππφρξεσλ απφ αξρείν Excel, γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο καδηθήο εηζαγσγήο θαη θπζηθά γηα ηελ δεκηνπξγία αξρείνπ
κε ηα ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο.
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Δηθφλα 7: Γηαρείξηζε εληαίνπ θαηαιφγνπ
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε νζφλε «Γηαρείξηζε Δληαίσλ Καηαιφγσλ» (Δηθφλα 7) ππνζηεξίδεη είηε
ηε ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ελφο ππφρξενπ θάζε θνξά επηιέγνληαο «Πξνζζήθε
Τπφρξενπ» είηε ηε καδηθή εηζαγσγή εγγξαθψλ, πνπ πεξηέρνληαη ζε εηδηθά κνξθνπνηεκέλν
θχιιν εξγαζίαο Excel, επηιέγνληαο «Δηζαγσγή απφ Αξρείν» (Δηθφλα 8). Ζ κία ιεηηνπξγία
δελ απνθιείεη ηελ άιιε θαη έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηνπο δχν ηξφπνπο
πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξίζεη εχθνια, γξήγνξα θαη νξζά ηελ πξνβιεπφκελε θαηάζηαζε. Σα
θξηηήξηα επηινγήο απφ ηνλ ρξήζηε ηεο θαηάιιειεο θάζε θνξά κεζφδνπ ζα παξνπζηαζηνχλ
ζε επφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα.

Δηθφλα 8: Σξφπνη εηζαγσγήο ππφρξεσλ
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4.5 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο εθαξκνγήο ππνβνιήο.
Έλα βαζηθφ εξγαιείν παξνπζίαζεο ησλ εγγξαθψλ ηεο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ είλαη ν πίλαθαο
ππφρξεσλ πνπ ππάξρεη ζην δεμί ηκήκα ηεο νζφλεο. Ο πίλαθαο απηφο δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο γηα:
α) ηελ εχθνιε αλαδήηεζε ππφρξενπ κε δηάθνξα θίιηξα,
β) ηελ κεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ησλ νθηψ ζηειψλ ηνπ πίλαθα,
γ) ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ κε βάζε ηηο ηηκέο κίαο ζηήιεο,
δ) ηελ πξνζζαθαίξεζε ζηειψλ απφ ηνλ πίλαθα,
ε) ηελ ηαπηφρξνλε επηινγή πνιιψλ εγγξαθψλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πέληε απηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα ππφρξεσλ.
α) ηελ εηθφλα απηή έρεη ελεξγνπνηεζεί ην checkbox «Φίιηξν Δγγξαθψλ» θαη
παξνπζηάδνληαη φια ηα πεδία ηνπ πίλαθα ζηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαρσξηζηνχλ
θξηηήξηα επηινγήο. ηελ Δηθφλα 9 δίλεηαη ην ιεθηηθφ «ΑΤΚΟΠ» γηα ην επψλπκν θαη
επηιέγνληαο «Δθαξκνγή» βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα φηη έρεη επηιεγεί κία εγγξαθή πνπ
πιεξνί ην θξηηήξην. Μπνξνχλ λα δνζνχλ ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξηηήξηα
γηα ηζάξηζκεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ζην πεδίν
Α.Φ.Μ. ην ιεθηηθφ 039 ψζηε λα θηιηξάξεη ηηο εγγξαθέο πνπ πεξηέρνπλ απηή ηελ
αθνινπζία αξηζκψλ ζην πεδίν Α.Φ.Μ. Σέινο, ε επηινγή «Καζαξηζκφο Πεδίσλ»
αθαηξεί φια ηα θίιηξα.

Δηθφλα 9: Φίιηξν εγγξαθψλ
β) ηελ Δηθφλα 10 βιέπνπκε φηη ην πεδίν «Δπψλπκν» έρεη κεγαιψζεη ζε πιάηνο.
γ) Δπίζεο ζηελ Δηθφλα 10 βιέπνπκε ζην πεδίν «Δπψλπκν» έλα βέινο πξνο ηα πάλσ
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πνπ πξνθχπηεη παηψληαο κία θνξά πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ πεδίνπ θαη πινπνηεί ηελ
ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ ζε αχμνπζα ζεηξά επσλχκνπ. Παηψληαο δεχηεξε θνξά
ζηνλ ηίηιν απηφ, ην βέινο δείρλεη πξνο ηα θάησ θαη νη εγγξαθέο ηαμηλνκνχληαη κε
θζίλνπζα ζεηξά επσλχκνπ. Με ηελ ίδηα ινγηθή κπνξεί λα γίλεη ηαμηλφκεζε κε θάζε
πεδίν ηνπ πίλαθα.

Δηθφλα 10: Σαμηλφκεζε εγγξαθψλ
δ) ηελ δεμηά πιεπξά ηεο γξακκήο ηίηισλ ηνπ πίλαθα ππφρξεσλ ππάξρεη έλα κηθξφ
βειάθη γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειψλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα. Παηψληαο ην
βειάθη εκθαλίδεηαη ιίζηα ησλ ζηειψλ θαη φηαλ ππάξρεη ην ζχκβνιν ηεο ηειείαο
κπξνζηά απφ ην φλνκα ηεο ζηήιεο ηφηε εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα (Δηθφλα 11).
Παηψληαο πάλσ ζην φλνκα ηεο ζηήιεο εμαθαλίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα. Γηα λα
επαλέιζεη ν πίλαθαο ππφρξεσλ ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή πξέπεη λα παηήζνπκε ην
«Δπηινγή» δίπια ζην πεδίν ηνπ έηνπο ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο νζφλεο.

Δηθφλα 11: Δπηινγή ζηειψλ
ε) Γηα ηελ επηινγή πνιιψλ ζπλερφκελσλ εγγξαθψλ ζηνλ πίλαθα ππφρξεσλ
πξνθεηκέλνπ λα ηηο δηαγξάςνπκε, επηιέγνπκε ηελ πξψηε εγγξαθή θαη παηψληαο παηεκέλν ην
πιήθηξν «Shift» επηιέγνπκε ηελ ηειεπηαία εγγξαθή πνπ επηζπκνχκε. Γηα ηελ επηινγή
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πνιιψλ κε ζπλερφκελσλ εγγξαθψλ ζηνλ πίλαθα ππφρξεσλ επηιέγνπκε ηελ πξψηε θαη
δηαηεξψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν «Ctrl» επηιέγνπκε κε ηελ ζεηξά ηηο ππφινηπεο πνπ
επηζπκνχκε. ηελ Δηθφλα 12 θαίλνληαη δχν κελ ζπλερφκελεο επηιεγκέλεο εγγξαθέο.

Δηθφλα 12: Δπηινγή κε ζπλερφκελσλ εγγξαθψλ
Ο Πίλαθαο 3 θαη ν Πίλαθαο 4 δίλνπλ ηελ επεμήγεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ έμη πεδίσλ θαη
ησλ ελλέα ιεηηνπξγηψλ ησλ θνπκπηψλ ηεο βαζηθήο νζφλεο ππνβνιήο ηεο εηήζηαο θαηάζηαζεο
ππφρξεσλ.
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Πίλαθαο 3: Πεδία θαη ιεηηνπξγίεο ηεο νζφλεο

Πίλαθαο 4: Πεδία θαη ιεηηνπξγίεο
4.6 Αλαδήηεζε βνήζεηαο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ππνβνιή εξσηήζεσλ/απνξηώλ γηα ηελ
ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαηαρώξεζεο
Κάζε έηνο ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο ηνπ θνξέα ππφρξεσλ πξηλ μεθηλήζεη ηελ ζχληαμε
θαη ηελ θαηαρψξηζε ηεο εηήζηαο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ ζα πξέπεη λα επηζθέπηεηαη ηηο
δηαδηθηπαθέο ζειίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο Πφζελ Έζρεο γηα ηελ ιήςε επηθαηξνπνηεκέλεο
πιεξνθφξεζεο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε www.pothen.gr, ν ρξήζηεο
κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ θεληξηθή ζειίδα «Καηαρψξηζε Καηαζηάζεσλ Τπφρξεσλ» (Δηθφλα
13) θαη λα βξεη ηα παξαθάησ:
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Κνπκπί γηα ηελ είζνδν ζην ππνζχζηεκα θαηαρψξηζεο.



Αλαθνηλψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.



Υξήζηκα αξρεία φπσο ε επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ λ. 3213/2003, ε ελεκεξσηηθή
εγθχθιηνο, νη νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ππνβνιήο, νη παξακεηξηθνί πίλαθεο
καδηθήο εηζαγσγήο απφ αξρείν θ.ά. Σα αξρεία απηά επηθαηξνπνηνχληαη ζπλήζσο πξηλ
ηελ έλαξμε ππνβνιήο θάζε έηνο.



Σξφπνπο επηθνηλσλίαο κε Κέληξν Δμππεξέηεζεο Τπφρξεσλ



Πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο κε ηα φξγαλα ειέγρνπ.

Δηθφλα 13: Ηζηνζειίδα θαηαρψξηζεο θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ
Γηα πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα θαιείηε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ψξεο ζην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Τπφρξεσλ ΠΟΘΔΝ (ΚΔΤ-ΠΟΘΔΝ) ζηνλ ηειεθσληθφ
αξηζκφ 210-4802100 ή λα ζηέιλεηε ειεθηξνληθφ κήλπκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Υξεηάδεζηε
βνήζεηα;» αθνχ πξψηα ζπλδεζείηε κε ηνπο θσδηθνχο ζαο ζηελ εθαξκνγή ππνβνιήο δήισζεο
ζηελ ζειίδα www.pothen.gr.
5. ΔΗΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ.
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5.1 Αλάθηεζε θαηάζηαζεο από ζπγθεθξηκέλν έηνο.
ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο νζφλεο «Καηαρψξηζε Δληαίνπ Καηαιφγνπ» ζπκπιεξψλεηε ζην
αξηζηεξφ ηκήκα ζην πεδίν «Έηνο» ην έηνο ηεο θαηάζηαζεο πνπ ζέιεηε λα ππνβάιιεηε (έζησ
ην 2014) θαη παηάηε ην θνπκπί «Δπηινγή» (Δηθφλα 14). Σφηε ζην δεμί ηκήκα ηεο νζφλεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα ησλ ππφρξεσλ εκθαλίδνληαη νη ππφρξενη πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί
ήδε ζηελ θαηάζηαζε. Δπίζεο κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ «Δπηινγή» εκθαλίδνληαη νη
δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ εληαίνπ θαηαιφγνπ ππφρξεσλ.
Αλ δελ έρεη θαηαρσξηζηεί θαλέλαο ππφρξενο ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ηφηε ν πίλαθαο
ππφρξενο ζην δεμί ηκήκα ηεο νζφλεο είλαη θελφο.
Ζ θαηάζηαζε θάζε έηνπο ελφο θνξέα κπνξεί λα είλαη είηε πξνζσξηλά απνζεθεπκέλε
δειαδή κε ππνβιεζείζα ή νξηζηηθνπνηεκέλε δειαδή νξηζηηθά ππνβιεζείζα.

Δηθφλα 14: Δπηινγή έηνπο
εκεηψλεηαη φηη ε αλάθηεζε ηεο θαηάζηαζεο (είηε είρε ππνβιεζεί νξηζηηθά είηε φρη) ελφο
παξειζφληνο έηνπο είλαη δπλαηή αθφκα θαη φηαλ ε πξνζεζκία ππνβνιήο γηα ην έηνο απηφ έρεη
παξέιζεη. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ ιήςε ησλ αξρείσλ εθηχπσζεο ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη δηαζέζηκε φιεο ηηο πεξηφδνπο
ηνπ έηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ έλαξμε ππνβνιήο. Αλ επηιέμεηε έλα κειινληηθφ έηνο
ππνβνιήο γηα ην νπνίν θπζηθά δελ έρεη αλνίμεη πνηέ ε ππνβνιή, ηφηε εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα
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ιάζνπο φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 15.

Δηθφλα 15: Δπηινγή κειινληηθνχ έηνπο
Ζ εληαία απηή θαηάζηαζε ππφρξεσλ ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ
ζε ΓΠΚ & ΓΟ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα, αλεμαξηήησο ηνπ νξγάλνπ ειέγρνπ ζην νπνίν
απηνί νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηε δήισζή ηνπο. Καηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο
απφ ηνλ θαηαρσξηζηή, ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε ππφρξενπ δξνκνινγνχληαη απηφκαηα ζην
αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα πνπ ζα έρεη θαηαρσξηζηεί γηα απηφλ ζηελ
θαηάζηαζε ηνπ θνξέα ηνπ. ηελ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ε εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο είλαη
θελή γηαηί ε θαηάζηαζε δελ έρεη ππνβιεζεί αθφκα νξηζηηθά δειαδή δελ έρεη παηεζεί ην
θνπκπί νξηζηηθνπνίεζεο.
εκεηψλεηαη φηη ε θαηαρψξηζε κίαο εληαίαο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ ηνπ θάζε θνξέα
απαιιάζζεη ηνλ θαηαρσξηζηή απφ ηελ επζχλε ηεο δξνκνιφγεζεο ηνπ θάζε ππφρξενπ ζην
αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ. Σελ δξνκνιφγεζε απηή ηελ πινπνηεί ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
απηφκαηα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3213/2003.

5.2 Αλαδήηεζε ππόρξενπ κε ηνλ ΑΦΜ
Παηψληαο ην θνπκπί "Πξνζζήθε Τπφρξενπ", εκθαλίδεηαη ε νζφλε θαηαρψξηζεο ησλ
αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππφρξενπ (Δηθφλα 16). Ο θαηαρσξηζηήο κε ηελ θαηαρψξηζε ηνπ
Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπ ππφρξενπ θαη ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ
«Αλαδήηεζε ππφρξενπ», δίλεη εληνιή γηα αλάθηεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππφρξενπ
(Δπψλπκν, Όλνκα, Παηξψλπκν, Μεηξψλπκν, ΑΓΣ/ΑΓΜ) απφ ην Μεηξψν Φπζηθψλ
Πξνζψπσλ ηεο ΑΑΓΔ. εκεηψλεηαη φηη ν θαηαρσξηζηήο δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηα
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ζηνηρεία απηά θαη ζα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα Πφζελ Έζρεο σο έρνπλ ζην Μεηξψν ηεο ΑΑΓΔ
ηελ ζηηγκή ηεο θαηαρψξηζεο.
.

Δηθφλα 16: Οζφλε πξνζζήθεο ππφρξενπ

5.3 Καηαρώξεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππόρξενπ ζηελ θαηάζηαζε
ηελ νζφλε πξνζζήθεο ελφο ππφρξενπ πξνζψπνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά
φιεο νη ηδηόηεηεο πνπ θαζηζηνχλ ην πξφζσπν ππφρξεν ζε δήισζε ΓΠΚ θαη ΓΟ θαζψο θαη
νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο απφθηεζεο θαη ιήμεο/απψιεηαο απηψλ. Οη ηδηφηεηεο απηέο ζα
πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, δηφηη:
α) δε επηηξέπνληαη αιιαγέο κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ
ππφρξεσλ,
β) βάζεη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα αλαγγέιινληαη νη ππφρξενη ζηα αξκφδηα φξγαλα
ειέγρνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ έιεγρν θαη
γ) νη ηδηφηεηεο απηέο έρνπλ αξθεηέο θνξέο επίπησζε ζηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο ΓΠΚ θαη
ΓΟ. Γηα παξάδεηγκα γηα θάπνηεο ηδηφηεηεο είλαη απνιχησο ππνρξεσηηθή επηζχλαςε
ησλ θπζηθψλ παξαζηαηηθψλ απφθηεζεο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ελφο γηα
θάπνηεο άιιεο δελ είλαη.
ηελ νζφλε πξνζζήθεο ππφρξενπ φηαλ παηεζεί ην θνπκπί «Πξνζζήθε Ηδηφηεηαο»
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εκθαλίδεηαη νζφλε επηινγήο ησλ επηπέδσλ (ηνπιάρηζηνλ δχν θαη ην πνιχ ηέζζεξα) πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ θάζε ηδηφηεηα (Δηθφλα 17). Ζ εκεξνκελία απόθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο κπνξεί
είηε λα θαηαρσξηζζεί ζηελ κνξθή εε/κκ/εεεε ή λα επηιεγεί απφ νζφλε εκεξνινγίνπ
παηψληαο ην θνπκπάθη ζην δεμί άθξν ηνπ πεδίνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο
εκεξνκελίαο απώιεηαο ηεο ηδηφηεηαο.

Δηθφλα 17: Πξνζζήθε ηδηφηεηαο ππφρξενπ
Ζ εκεξνκελία απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ζπκπιεξψλεηαη κφλν εθφζνλ απηή έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε θαηάζηαζε θαη δελ κπνξεί λα είλαη
κεηαγελέζηεξε απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο απηνχ. Δπίζεο φπσο είλαη ινγηθφ δελ
κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο. Καη νη δχν απηνί
έιεγρνη νξζφηεηαο επηβάιινληαη απφ ην ζχζηεκα έηζη ψζηε δελ είλαη δπλαηή ε θαηαρψξηζε
ρσξίο ηελ επίιπζή ηνπο. Δκθαλίδεηαη ηφηε ζηελ νζφλε πξνζζήθεο ηεο ηδηφηεηαο κε θφθθηλα
γξάκκαηα ην θαηάιιειν ελεκεξσηηθφ κήλπκα (Δηθφλα 18).

59

Δηθφλα 18: Έιεγρνο εκεξνκεληψλ
Δπίζεο ε νζφλε απηή επηβάιεη ππνρξεσηηθά ηελ επηινγή αηηίαο απώιεηαο ηδηόηεηαο φηαλ
έρεη ζπκπιεξσζεί ην πεδίν εκεξνκελία απψιεηαο ηδηφηεηαο. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη απφ
ιίζηα ηηκψλ. Ο θαηαρσξηζηήο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε αηηία απψιεηαο εθφζνλ ηελ
γλσξίδεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ γλσξίδεη ηελ αθξηβή αηηία πξέπεη λα επηιέγεη ηελ ηηκή
«ΑΓΝΩΣΟ». Σέινο, ην πεδίν «Γηαηάμεηο Νφκνπ Τπνρξέσζεο» πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ
νζφλε απηή ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ηελ επηινγή ηεο ηδηφηεηαο.
Αθνχ νινθιεξσζεί ε πξνζζήθε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ππφρξενπ, θαηαρσξίδεηαη ην πεδίν
«Οξγαληθή κνλάδα/Τπεξεζία/Οξγαληζκόο» ηνπ ππφρξενπ, θαζψο θαη ην «Νέα νξγαληθή
κνλάδα / Τπεξεζία / Οξγαληζκφο», εάλ ν ππφρξενο έρεη απνζπαζηεί ζε άιιε ππεξεζία απφ
απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε. Σέινο, επηιέγεηαη απφ ηε ιίζηα ηηκψλ
ηνπ πεδίνπ «Βαζκφο», ε θαηάιιειε ηηκή, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ δεκνζηνυπαιιειηθφ
βαζκφ ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ζε βαζκφ έλζηνινπ. Αλ ην ππφρξεν πξφζσπν δελ είλαη
δεκφζηνο ππάιιεινο ή έλζηνινο ηφηε επηιέμηε ηελ ηηκή «Άιιε πεξίπησζε». Σα πεδία Νέα
νξγαληθή κνλάδα θαη Βαζκφο είλαη δηαζέζηκα πξνο ζπκπιήξσζε ή φρη, αλάινγα κε ηελ
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επηιεγκέλε ηδηφηεηα. ηελ Δηθφλα 19 θαίλεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ Αληηδεκάξρνπ πνπ δελ καο
επηηξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα πεδία απηά επεηδή ηελ ηδηφηεηα απηή κπνξεί λα ηελ θαηέρεη
νπνηνζδήπνηε πνιίηεο.

Δηθφλα 19: Ηδηφηεηα αληηδεκάξρνπ
Έρνληαο ζπκπιεξψζεη φια ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ζηελ νζφλε ζπκπιήξσζεο ηεο ηδηφηεηαο,
ν θαηαρσξηζηήο παηάεη ην θνπκπί «Δπηινγή» ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζεί ε επηινγή ηεο ηδηφηεηαο. ηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί εθ λένπ απηήλ
ηελ ηδηφηεηα, λα ηελ δηαγξάςεη ή λα πξνζζέζεη θαη θάπνηα λέα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σν ζχλνιν
ησλ ηδηνηήησλ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε πξνζζήθεο ππφρξενπ
αλαιπηηθά ζε πίλαθα.

5.4 Δπεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππόρξενπ
Μεηά ηελ πξνζζήθε ελφο ππφρξενπ ν θαηαρσξηζηήο έρεη ηελ επηινγή ηεο πεξεηαίξσ
επεμεξγαζίαο δειαδή ηεο δηφξζσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρψξηζε. Απηφ γίλεηαη κε ηελ
επηινγή ηεο εγγξαθήο ηνπ ππφρξενπ κε ην πνληίθη απφ ηνλ πίλαθα θαη ην πάηεκα ηνπ
θνπκπηνχ «Δπεμεξγαζία». Σφηε εκθαλίδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ ππφρξενπ πνπ είλαη
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παξφκνηα κε απηήλ ηεο πξνζζήθεο ππφρξενπ (Δηθφλα 20).
Γηα παξάδεηγκα αλ επηιέμνπκε ηελ επεμεξγαζία θαη κεηά ηελ αιιαγή ηεο ηδηφηεηαο είλαη
πηζαλφλ ε λέα ηδηφηεηα λα επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε βαζκνχ ζηα ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ φπσο
θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.

Δηθφλα 20: Δπεμεξγαζία ππφρξενπ

5.5 Γηαγξαθή ηνπ ππόρξενπ ή θάπνηαο ηδηόηεηαο ηνπ.
Σν θνπκπί «Γηαγξαθή» ππφρξενπ ζηελ βαζηθή νζφλε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εληαίνπ
θαηαιφγνπ φζν θαη ζηελ νζφλε πξνζζήθεο ππφρξενπ πνπ αθνξά ζηηο ηδηφηεηεο δηαγξάθεη
ηελ επηιεγκέλε εγγξαθή. Δπεηδή ε πξνζζήθε ησλ ζηνηρείσλ ελφο ππφρξενπ είλαη επίπνλε
δηαδηθαζία, αλ παηεζεί ην θνπκπί ηεο δηαγξαθήο ην ζχζηεκα δεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο
επηινγήο κε ην παξαθάησ κήλπκα (Δηθφλα 21).
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Δηθφλα 21: Δπηβεβαίσζε δηαγξαθήο

6. ΜΑΕΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΤΠΟΥΡΔΩΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ.
ην ππνζχζηεκα δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ ππφρξεσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Πφζελ
Έζρεο πξνβιέπνληαη δύν δηαθξηηνί θαη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη θαηαρώξηζεο, θαζέλαο κε ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Ο πξψηνο ηξφπνο αθνξά ηελ εηζαγσγή ελφο θαη
κφλν ππφρξενπ θάζε θνξά απφ μερσξηζηή νζφλε εηζαγσγήο, ελψ ν δεχηεξνο πινπνηεί καδηθή
εηζαγσγή ππφρξεσλ πνπ ηα ζηνηρεία ηνπο έρνπλ απνζεθεπηεί ζε αξρείν Excel. Παξαθάησ
παξνπζηάδνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ εηζαγσγήο.
Δηζαγσγή ελόο ππόρξενπ από νζόλε


Καηάιιειε κέζνδνο γηα ρξήζηεο ρσξίο εκπεηξία ρξήζεο ηνπ Excel.



Πην εχθνιε ηαπηνπνίεζε ηνπ ππφρξενπ κε ην θνξνινγηθφ κεηξψν.



Καηάιιειε κέζνδνο γηα κηθξφ αξηζκφ ππφρξεσλ ζηνλ θαηάινγν.



Γελ δηεπθνιχλεη ηελ κεηαθνξά ππφρξεσλ απφ ηελ πεξζηλή ρξνληά.



Πηζαλά ζθάικαηα ζηελ εηζαγσγή εκθαλίδνληαη έλα θάζε θνξά.

Μαδηθή εηζαγσγή ππόρξεσλ από αξρείν


Υξεζηκνπνηεί ην Excel σο πξφγξακκα θαηαρψξεζεο.



Καηάιιειε κέζνδνο γηα θαηάζηαζε κε πνιινχο ππφρξενπο



Δπηηαρχλεη ζεκαληηθά ηελ εηζαγσγή αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηεο πεξζηλήο ρξνληάο.



Σα πηζαλά ζθάικαηα εηζαγσγήο εκθαλίδνληαη φια καδί.



Πξνυπνζέηεη πην έκπεηξν ρξήζηε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο
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6.1 Δμαγσγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο ζε αξρείν Excel.
Ζ δηαδηθαζία εμαγσγήο απφ ην ζχζηεκα ηεο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ ηεο πξνεγνχκελεο
ρξνληάο πνπ ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ ζηελ ελφηεηα απηή είλαη ίδηα κε ηελ εμαγσγή ηεο
θαηάζηαζεο νπνηαδήπνηε ρξνληάο.
ηελ νζφλε «Γηαρείξηζε Δληαίνπ Καηαιφγνπ» θαηαρσξίδνπκε ην έηνο πνπ καο ελδηαθέξεη
θαη παηάκε ην θνπκπί «Δπηινγή» γηα ηελ αλάθηεζε ηεο θαηάζηαζεο απφ ην ζχζηεκα. ηελ
ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί «Δθηχπσζε Καηαιφγνπ» πνπ ππάξρεη ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο
νζφλεο (Δηθφλα 22). Σν ζχζηεκα απηφκαηα δεκηνπξγεί ην αξρείν Excel πνπ πεξηέρεη ηα
ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο επηινγήο θαη ην απνζεθεχεη ζηνλ Ζ/Τ
καο κε ην φλνκα katalogos.xlsx.

Δηθφλα 22: Δμαγσγή θαηάζηαζεο

Δηθφλα 23: Μνξθή εθηχπσζεο θαηάζηαζεο
Σν αξρείν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην ζχζηεκα έρεη σο πξψηε γξακκή ην έηνο ηεο
θαηάζηαζεο (Δηθφλα 23). Ζ γξακκή απηή πξέπεη λα δηαγξαθεί κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Microsoft Excel πξνθεηκέλνπ ην αξρείν απηφ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θφξησζε
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ησλ ππφρξεσλ ηεο θεηηλήο ρξνληάο. Ζ κνξθή ηνπ αξρείνπ απηνχ είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηνπ
ππνδείγκαηνο αξρείνπ γηα ηελ θφξησζε ζην ζχζηεκα δειαδή απνηειείηαη απφ 17 ζηήιεο απφ
ηελ Α έσο ηελ Q.

6.2 Καλόλεο ζύληαμεο αξρείνπ Excel γηα απηόκαηε εηζαγσγή ζην ζύζηεκα
Σν αξρείν Excel πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα θνξησζεί ζην ζχζηεκα πξέπεη λα ηεξεί
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο
ηνπ θαηαρσξηζηή ζηα ρξήζηκα αξρεία ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπζηήκαηνο Πφζελ Έζρεο
ππάξρεη αξρείν ππνδείγκαηνο γηα θφξησζε κε ην φλνκα ypodeigma.xls. πληζηάηαη ζηνπο
θαηαρσξηζηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην αξρείν γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ππφρξεσλ.
1. To πξνο θφξησζε αξρείν ππφρξεσλ πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο Excel κε θαηάιεμε .xls ή
.xlsx θαη κπνξεί λα έρεη νπνηνδήπνηε φλνκα αγγιηθφ ή ειιεληθφ.
2. Σν αξρείν απηφ πξέπεη λα πεξηέρεη κφλν έλα θχιιν ηνπ Excel. Πξνζνρή! Ζ χπαξμε
θξπθψλ θχιισλ ή θξπθψλ ζηειψλ ζα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία ηεο δηαδηθαζίαο
θφξησζεο απφ αξρείν.
3. Πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 17 ζηήιεο (ζηήιεο A έσο Q) φπσο ζην ππφδεηγκα. Ζ πξψηε
γξακκή θαιφ ζα είλαη λα πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ζηειψλ θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε
απφ ην ζχζηεκα. Σα ζηνηρεία ησλ ππφρξεσλ πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηελ ζηήιε A θαη
ηελ γξακκή 2.
4. Ζ γξακκαηνζεηξά θαη ην κέγεζνο ηεο, θαη γεληθφηεξα ε κνξθνπνίεζε ησλ θειηψλ δελ
έρνπλ ζεκαζία, κε εμαίξεζε ηηο ηέζζεξηο ζηήιεο Α, G, L, θαη Μ. Ζ κνξθνπνίεζε γηα
απηέο εμεγείηαη παξαθάησ.
5. Ζ πξψηε ζηήιε A κε ηίηιν «Α.Φ.Μ.» πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο «Κείκελν» ψζηε λα
κελ ράλεηαη ην αξρηθφ κεδέλ ζε θάπνηα Α.Φ.Μ. πνπ μεθηλνχλ κε απηφ.
6. Οη ζηήιεο G «Ζκεξνκελία Γέλλεζεο», L «Ζκεξνκελία Απφθηεζεο Ηδηφηεηαο» θαη Μ
«Ζκεξνκελία Απψιεηαο Ηδηφηεηαο» πξέπεη λα είλαη ηχπνπ «Ζκεξνκελία» θαη κνξθήο
εε/κκ/εεεε.
7. Αλ ν ππφρξενο έρεη παξαπάλσ απφ κία ηδηφηεηεο, ηφηε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε
ηζάξηζκεο γξακκέο ζην αξρείν κε ηα ίδηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ (ΑΦΜ, Δπψλπκν,
Όλνκα, θιπ.). Πξνζνρή: ηνλ ηειηθφ πίλαθα κε ηηο εγγξαθέο ηνπ θαηαιφγνπ ηεο
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εθαξκνγήο ζα εκθαλίδεηαη κία θνξά ν θάζε ππφρξενο κε φιεο ηνπ ηηο ηδηφηεηεο έηζη
ψζηε ην πιήζνο ησλ εγγξαθψλ ηνπ θαηαιφγνπ λα ηζνχηαη κε ην πιήζνο ησλ ππφρξεσλ
πξνζψπσλ θαη φρη ησλ εγγξαθψλ ηνπ αξρείνπ Excel.
8. Όηαλ έλαο ππφρξενο έρεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηδηφηεηεο θαη εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο
γξακκέο ζην αξρείν, ηα ζηνηρεία «Οξγαληθή Μνλάδα», «Νέα Οξγαληθή Μνλάδα» θαη
«Βαζκφο» θνξηψλνληαη ζην ζχζηεκα απφ ηελ πξψηε γξακκή πνπ ζα εκθαληζηεί γηα ηνλ
ππφρξεν. Οη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηηο ππφινηπεο γξακκέο αγλννχληαη θαηά ηελ
εηζαγσγή.
9. ε θαλέλα θειί ηνπ θχιινπ εξγαζίαο δελ πξέπεη λα πεξηέρεηαη ν θελφο ραξαθηήξαο
(space) πξηλ θαη κεηά ηελ ζπκπιεξσκέλε ηηκή.
10. Σα ππνρξεσηηθά πεδία είλαη απηά πνπ έρνπλ θφθθηλν θφλην ζηνπο ηίηινπο ζην αξρείν
ππνδείγκαηνο. Απηά πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ νπσζδήπνηε πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ε
γξακκή ζην πίλαθα ππφρξεσλ ηνπ θνξέα ζαο. Σα ππφινηπα κπνξείηε λα ηα αθήζεηε
θελά.
11. Πξνζνρή ζηηο εκεξνκελίεο! Αλ δελ είλαη ππαξθηή ζην εκεξνιφγην ε ζπκπιεξσκέλε
εκεξνκελία, πρ ε 31/06/2018, ηφηε ην ζχζηεκα απνζεθεχεη ηελ αληίζηνηρε εκέξα ηνπ
επφκελνπ κήλα, δειαδή ηελ 01/07/2018!
12. Δπεηδή ηα ζηνηρεία Δπψλπκν, Όλνκα θαη Παηξψλπκν πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ
πεξηέρεη ην Φνξνινγηθφ Μεηξψν, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη κε
θεθαιαία γξάκκαηα, ρσξίο ηφλνπο ή δηαιπηηθά, παχιεο ή θαζέηνπο. Σα δηπιά επψλπκα ή
δηπιά νλφκαηα λα ρσξίδνληαη κε έλαλ θελφ ραξαθηήξα (space). Ηδηαίηεξε πξνζνρή
πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ρξήζε ειιεληθψλ ή αγγιηθψλ ραξαθηήξσλ πνπ νκνηάδνπλ ζηελ
εκθάληζε ζηηο δχν γιψζζεο φπσο ηα Α, Β, Δ, Ε, Ζ, Κ, θιπ.
13. Οκνίσο θαη νη ζηήιεο «15. Οξγαληθή Μνλάδα/Τπεξεζία/Οξγαληζκφο» θαη «16. Νέα
Οξγαληθή Μνλάδα/Τπεξεζία/Οξγαληζκφο» (αθνξά ηνπο απνζπαζκέλνπο ππαιιήινπο),
πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα κε ηελ πξνζζήθε παχιαο ή θαζέηνπ
φπνπ απαηηείηαη.
14. Ζ ζηήιε «10. Ηδηφηεηα» αλαθέξεηαη ζηνλ θσδηθφ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ λνκνζεζία ζην αληίζηνηρν άξζξν. Έρεη γίλεη νκαδνπνίεζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ ηδηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχθνιε ε αλαδήηεζε, πρ Γεκφζηνο Σνκέαο
– Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - Γ.Ο.Τ. - Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο. Αθνχ εληνπίζεηε ζην
αξρείν ηδηνηήησλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππφρξενπ πνπ θαηαρσξείηαη, ζπκπιεξψζηε ζην Excel
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ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ.
15. Ζ ζηήιε «11. Νφκνο» πξέπεη λα παξακείλεη θελή θαζψο ν λφκνο απφ ηνλ νπνίν
πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηελ εθαξκνγή πξνθχπηεη απηφκαηα απφ ηελ ζηήιε
«Ηδηφηεηα».
16. ηε ζηήιε «17. Βαζκφο» ζπκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο βαζκνχ φπσο πεξηέρεηαη ζην
ζπλεκκέλν αξρείν PARAMETRIKOI-PINAKES-2020.xls ζην θχιιν «Βαζκφο» θαη
αλαθέξεηαη ζηνλ δεκνζηνυπαιιειηθφ βαζκφ (δει. Α', Β' θιπ.), ή ζηνλ βαζκφ ζηελ
ηεξαξρία γηα ηνπο έλζηνινπο. Αλ ν ππφρξενο δελ αλήθεη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ε ζηήιε
πξέπεη λα παξακείλεη θελή.
17. ηε ζηήιε «14. Αηηία Απψιεηαο Ηδηφηεηαο» ζπκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο ηεο αηηίαο
απψιεηαο ηδηφηεηαο φπσο πεξηέρεηαη ζην ζπλεκκέλν αξρείν PARAMETRIKOIPINAKES-2020.xls ζην θχιιν «Αηηία Απψιεηαο».
18. ην αξρείν ιαζψλ αλαθέξνληαη ε γξακκή θαη ε ζηήιε αξηζκεηηθά φπνπ παξνπζηάζηεθε
ην πξφβιεκα θαζψο θαη ην ζρεηηθφ κήλπκα ιάζνπο. Πρ. "Γξακκή 215, ηήιε Α: Ο
ΑΦΜ 000000000 δελ είλαη έγθπξνο". εκαίλεη φηη ζηελ γξακκή 215 ζηελ Α ζηήιε ν
ΑΦΜ πνπ δφζεθε δελ είλαη έγθπξνο. Όπνπ πθίζηαηαη δηαθσλία κε ην Φνξνινγηθφ
Μεηξψν δίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαθσλνχλ ρσξηζκέλα κε παχια π.ρ. ΗΩΝΝΖ ΗΩΑΝΝΖ. εκεηψλνπκε φηη ν αξηζκφο ηεο γξακκήο πνπ θαηαγξάθεηαη ζην αξρείν
ιαζψλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε γξακκή ησλ ηίηισλ. Σν αξρείν ιαζψλ πεξηέρεη ην ζχλνιν
ησλ εληνπηζκέλσλ ιαζψλ γηα φιν ην αξρείν. Οη εγγξαθέο πνπ δελ είραλ ιάζε
«θνξηψζεθαλ» επηηπρψο ζηνλ πίλαθα ππφρξεσλ ηνπ θνξέα ππφρξεσλ. Έηζη ν
θαηαρσξηζηήο πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηελ δηφξζσζε κφλν ησλ εγγξαθψλ πνπ έρνπλ
ιάζε.
19. Οη ίδηνη θαλφλεο νξζφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο εκεξνκελίεο απφθηεζεο θαη απψιεηαο ηεο
ηδηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα εηζαγσγήο ελφο ππφρξενπ απφ
νζφλε, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη θαηά ηελ εηζαγσγή κέζσ αξρείνπ.

6.3 Μαδηθή εηζαγσγή ππόρξεσλ από αξρείν Excel.
Γηα λα θνξηψζεηε ηελ θαηάζηαζε ππφρξεσλ απφ αξρείν, ζα πξέπεη λα θηηάμεηε έλα θαη
κνλαδηθφ αξρείν Excel, ην νπνίν ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο ππφρξενπο ζε ΓΠΚ ηνπ θνξέα ζαο.
Τπφρξενο πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηδηφηεηεο ζα έρεη αληίζηνηρεο (μερσξηζηέο)
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εγγξαθέο γηα θάζε δηαθνξεηηθή ηδηφηεηά ηνπ.

Δηθφλα 24: Δηζαγσγή απφ αξρείν
Παηψληαο ην θνπκπί «Δηζαγσγή απφ Αξρείν» ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ πίλαθα ησλ
ππφρξεσλ ζην δεμηφ ηκήκα ηεο νζφλεο (Δηθφλα 24), αλνίγεη παξάζπξν πξνθεηκέλνπ λα
επηιεγεί αλ ην αξρείν ζα θνξησζεί κε ηελ κέζνδν ηεο «Αληηθαηάζηαζεο», ή κε ηελ κέζνδν
ηεο «Γηαηήξεζεο» (Δηθφλα 25).

Δηθφλα 25: Γηαηήξεζε ή αληηθαηάζηαζε;
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Δάλ επηιέμεηε «Αληηθαηάζηαζε», ζα θαηαρσξηζηνχλ νη λέεο εγγξαθέο (πνπ δελ
θαηαρσξίζηεθαλ ιφγσ ζθάικαηνο θαηά ηε θφξησζε ηνπ πξψηνπ αξρείνπ θαη ζπλεπψο δελ
ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα), ελψ γηα ηηο ππάξρνπζεο εγγξαθέο (θαηαρσξηζκέλεο εγγξαθέο - ίδηνο
ΑΦΜ ζην ζχζηεκα θαη ζην αξρείν), ζα θαηαρσξηζηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ λένπ αξρείν
θφξησζεο.
Δάλ επηιέμεηε «Γηαηήξεζε» (αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο
απεπζείαο ζην ζχζηεκα), ζα θαηαρσξηζηνχλ νη λέεο εγγξαθέο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην
ζχζηεκα, ελψ, γηα ηα θνηλά ΑΦΜ ηνπ αξρείνπ θαη ηεο θαηαρσξηζκέλεο θαηάζηαζεο ζην
ζχζηεκα ζα δηαηεξεζνχλ νη ηπρφλ αιιαγέο πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ζηηο θαηαρσξηζκέλεο
εγγξαθέο ζην ζχζηεκα θαη ζα αγλνεζνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ θφξησζεο.
Πξνζνρή: Γελ πξνηείλεηαη ε ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία κεκνλσκέλσλ εγγξαθψλ θαη θαηφπηλ ε
εηζαγσγή λένπ αξρείνπ, δηφηη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα επηθαιπθζνχλ νη δηνξζσκέλεο εγγξαθέο!
Ωο ε θαιχηεξε κέζνδνο γηα ηελ δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ πξνηείλεηαη ε δηφξζσζή ηνπο ζην
αξρείν Excel θαη ε επαλαθφξησζε ΟΛΩΝ ησλ εγγξαθψλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
«Αληηθαηάζηαζεο».
Δπηιέγνληαο έλα απφ ηα δχν, αλνίγεη παξάζπξν επηινγήο ηνπ αξρείνπ απφ ηνλ Ζ/Τ καο θαη
παηάκε ην θνπκπί «Φφξησζε» (Δηθφλα 26).

Δηθφλα 26: Φφξησζε αξρείνπ ππφρξεσλ
Δπηιέγνπκε ην πξνο θφξησζε αξρείν θαη επηιέγνπκε «Δηζαγσγή» (Δηθφλα 27).
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Δηθφλα 27: Δηζαγσγή αξρείνπ ππφρξεσλ
ην θάησ δεμηά κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη κελχκαηα πξνο ην ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ
πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ησλ ππφρξεσλ απφ ην αξρείν. Με ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ζην θάησ δεμηά ηκήκα «Ζ δηαδηθαζία θφξησζεο
βξίζθεηαη ζε εμέιημε» (Δηθφλα 28).

Δηθφλα 28: Γηαδηθαζία θφξησζεο
Παηψληαο ην θνπκπί "Δμέιημε δηαδηθαζίαο θφξησζεο" κπνξείηε λα ελεκεξψλεζηε ζρεηηθά κε
ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο θφξησζεο εγγξαθψλ ζηνλ εληαίν θαηάινγν (Δηθφλα 29). Καηά
ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θφξησζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ηελ
εθαξκνγή ρσξίο λα δηαθνπεί ε δηαδηθαζία θφξησζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε φηαλ
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μαλαζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή θφξησζεο θαη επηιέμεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν ζα ιάβεη
κήλπκα γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.

Δηθφλα 29: Δμέιημε δηαδηθαζίαο θφξησζεο
Αλ δελ ππάξρνπλ ιάζε θφξησζεο, ηφηε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Ζ δηαδηθαζία θφξησζεο
νινθιεξψζεθε ρσξίο ιάζε!» (Δηθφλα 30).

Δηθφλα 30: Φφξησζε ρσξίο ιάζε
Οη εγγξαθέο πνπ εηζήρζεζαλ κε επηηπρία εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ ππφρξεσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλνπ θαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απνξξίθζεθαλ σο ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο
θάπνηεο εγγξαθέο ηνπ αξρείνπ, ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα «Αξρείν Λαζψλ» ζην νπνίν θαη
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αλαγξάθεηαη γηα θάζε εγγξαθή ε έιιεηςε/ιάζνο πνπ δηαπηζηψζεθε (Δηθφλα 31). Σν αξρείν
απηφ είλαη πξνζβάζηκν παηψληαο ην θνπκπί «Καηέβαζκα Αξρείνπ Λαζψλ».

Δηθφλα 31: Φφξησζε κε ιάζε
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απεπζείαο επεμεξγαζίαο ηνπ πίλαθα ζην ζχζηεκα, ε νπνία
πξνηείλεηαη εάλ ηα ιάζε είλαη ζρεηηθά ιίγα. ε απηή ηελ πεξίπησζε επηιέγεηε «επεμεξγαζία»
ηεο εγγξαθήο γηα λα ηελ δηνξζψζεηε ή «πξνζζήθε» εγγξαθήο γηα λα εηζάγεηε κηα λέα. ηελ
πεξίπησζε πνπ ηα ιάζε είλαη αξθεηά, πξνηείλεηαη ε εθ λένπ θφξησζε ηνπ αξρείνπ, αθνχ
πξψηα δηνξζψζεηε ηα ζθάικαηα ζηηο εγγξαθέο πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζην αξρείν ιαζψλ.

6.4 Γηάθξηζε ησλ ιαζώλ ηεο θόξησζεο, δηόξζσζε θαη εθ λένπ εηζαγσγή.
Κνηηάδνπκε ην αξρείν ιαζψλ παηψληαο ην θνπκπί «Καηέβαζκα αξρείνπ ιαζψλ» (Δηθφλα 32).

Δηθφλα 32: Καηέβαζκα αξρείνπ ιαζψλ
Παηάκε ΟΚ γηα άλνηγκα ζην εκεησκαηάξην (Δηθφλα 33). Μαο βγάδεη πρ ην κήλπκα:Γξακκή
2: ΠΑΠΑΛΟΠΟΤΛΟ – ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ.
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Δηθφλα 33: Άλνηγκα αξρείνπ ιαζψλ
7. ΟΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ.
ΔΚΣΤΠΩΖ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ, ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΜΑΕΗΚΖ ΑΠΟΣΟΛΖ EMAIL.
7.1 Οξηζηηθνπνίεζε θαηάζηαζεο, πξνζεζκίεο, ε κεδεληθή θαηάζηαζε.
Κάζε λέα εγγξαθή πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ εηήζηα θαηάζηαζε ππφρξεσλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν
ηξφπν (καδηθή ή κεκνλσκέλε εηζαγσγή) ελεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη απνζεθεπκέλε
ζην ζχζηεκα αιιά δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί αθφκε. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξηζεο
ησλ ππφρξεσλ κε φιεο ηνπο ηηο ηδηφηεηεο, ν θαηαρσξηζηήο πξέπεη λα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ
θαηάζηαζε. Ζ ελέξγεηα απηή ηνπ θαηαρσξηζηή έρεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο:


ππνβάιεη επίζεκα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξέα ηνπ ζην ζχζηεκα Πφζελ Έζρεο,



δεκηνπξγεί ππνθαηαζηάζεηο κε ηνπο ππφρξενπο, κία γηα θάζε φξγαλν ειέγρνπ
αλαιφγσο ησλ ηδηνηήησλ πνπ δειψζεθαλ, θαη ηηο θαζηζηά δηαζέζηκεο ζηα φξγαλα
ειέγρνπ,



αλαγγέιιεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ΓΠΚ θαη ΓΟ γηα ην έηνο ηεο θαηάζηαζεο ζηα
πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλεη,



δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί φηαλ παξέιζεη ε θαζνιηθή πξνζεζκία ππνβνιήο
θαηαζηάζεσλ φπσο εκθαλίδεηαη ζην πεδίν «Καηαιεθηηθή Ζκ/λία Τπνβνιήο».

Ζ ππνρξέσζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο δελ είλαη νξαηή
ζηνλ ππφρξεν ζηελ εθαξκνγή ππνβνιήο ΓΠΚ θαη ΓΟ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ
ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ.
Όηαλ ν θαηαρσξηζηήο παηήζεη ην θνπκπί «Οξηζηηθνπνίεζε» ηφηε εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ
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κήλπκα επηβεβαίσζεο (Δηθφλα 34) θαη παηψληαο «Ναη» νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία. ην
πεδίν «Ζκ/λία Οξηζηηθνπνίεζεο» εκθαλίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ηεο ελέξγεηαο, ζην
πεδίν «Υξήζηεο Οξηζηηθνπνίεζεο» εκθαλίδεηαη ην φλνκα ρξήζηε ζην ζχζηεκα πνπ έθαλε
ηελ ελέξγεηα απηή θαη ζην πεδίν «Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ» εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο
πξσηνθφιινπ πνπ έδσζε ην ζχζηεκα ζηελ θαηάζηαζε απηή. ην πεδίν «Ζκ/λία Αξρηθήο
Οξηζηηθνπνίεζεο» εκθαλίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο νξηζηηθνπνίεζεο αλ γίλνπλ εληφο
ηεο πξνζεζκίαο πεξηζζφηεξεο απφ κία νξηζηηθνπνηήζεηο.

Δηθφλα 34: Δπηβεβαίσζε νξηζηηθνπνίεζεο
Αλ ν θνξέαο δελ έρεη θαλέλαο ππφρξεν γηα ΓΠΚ θαη ΓΟ γηα ην έηνο πνπ επηιέμαηε ηφηε
πξέπεη πάιη λα πξνρσξήζεηε ζε ππνβνιή πξνο ην ζχζηεκα «κεδεληθήο» θαηάζηαζεο δειαδή
ρσξίο θαλέλαλ ππφρξεν. Καηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε «θελήο» ή «κεδεληθήο» θαηάζηαζεο, ην
ζχζηεκα δεηεί επηβεβαίσζε κε ην παξαθάησ κήλπκα (Δηθφλα 35) φηαλ παηεζεί ην θνπκπί
νξηζηηθνπνίεζεο, θαη αλ απαληήζεηε «Ναη» ηφηε εκθαλίδεηαη επηιεγκέλν ην πεδίν κεδεληθφο
(checkbox).

Δηθφλα 35: Μεδεληθφο θαηάινγνο
ΠΡΟΟΥΖ: Όηαλ δελ ππάξρνπλ ππφρξενη ζηνλ θνξέα ζαο πξέπεη λα ππνβάιιεηε
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ππνρξεσηηθά κεδεληθή θαηάζηαζε.

7.2 Σξνπνπνίεζε θαηάζηαζεο.
Ο θαηαρσξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ππνβιεζείζα (νξηζηηθνπνηεκέλε) θαηάζηαζε
ππφρξεσλ ψζηε λα ηελ επεμεξγαζηεί πξνζζέηνληαο, αθαηξψληαο ή δηνξζψλνληαο εγγξαθέο
πνπ έρεη θαηαρσξίζεη. Ζ κφλε πξνυπφζεζε γη απηή ηελ ελέξγεηα είλαη λα κελ έρεη παξέιζεη ε
πξνζεζκία ππνβνιήο πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζην ζχζηεκα. Ζ ελέξγεηα απηή γίλεηαη κε ην
πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ «Σξνπνπνίεζε». Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πφζεο θνξέο κπνξεί ν
θαηαρσξηζηήο λα πξνβεί ζε νξηζηηθνπνίεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο αξθεί λα είλαη
εληφο ηεο πξνζεζκίαο.
Πξνζνρή, φηαλ ε θαηάζηαζε είλαη ζε «ηξνπνπνίεζε», θακία εγγξαθή ηεο δελ έρεη ππνβιεζεί
ζην ζχζηεκα, φζεο νξηζηηθνπνηήζεηο θαη αλ έγηλαλ πξηλ. Έηζη δελ πξέπεη λα μερλάκε σο
ηειηθφ ζηάδην ηελ «Οξηζηηθνπνίεζε», θάζε θνξά πνπ θάλνπκε «Σξνπνπνίεζε».

7.3 Δθηύπσζε θαηάζηαζεο κε όιεο ηηο δηαζέζηκεο κνξθέο.
ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο νζφλεο, ππάξρνπλ νη δηαζέζηκεο επηινγέο γηα εθηχπσζε ηεο εληαίαο
θαηάζηαζεο ππφρξεσλ, φπσο απηή έρεη νξηζηηθνπνηεζεί: «Δθηχπσζε θαηαιφγνπ»,
«Δθηχπσζε θαηαιφγνπ κε πεξηγξαθή», «Καηάινγνη αλά Όξγαλν Διέγρνπ» (Δηθφλα 36).
Δπίζεο, επηιέγνληαο «Δθηχπσζε θαηαιφγνπ» κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζε κνξθή αξρείνπ
Excel ηελ θαηάζηαζε ππφρξεσλ ηνπ θνξέα ζαο γηα ην επηιεγκέλν έηνο. Έηζη επηιέγνληαο
«Δθηχπσζε θαηαιφγνπ» ζην πξνεγνχκελν έηνο, κπνξείηε λα δηεπθνιπλζείηε ζηελ ζχληαμε
ηεο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο, θαζψο θαη ηελ εηζαγσηεο ηεο ζην ζχζηεκα
Πφζελ Έζρεο.
ην θέληξν ηεο νζφλεο ππάξρεη δηαζέζηκε ε επηινγή ηεο εμαγσγήο αξρείνπ ζε κνξθή
Acrobat pdf ηνπ νξηζηηθνπνηεκέλνπ εληαίνπ θαηαιφγνπ γηα ην επηιεγκέλν έηνο («Δπίζεκν
εθηππσηηθφ»).
Σν θνπκπί «Δθηχπσζε θαηαιφγνπ κε πεξηγξαθή» δεκηνπξγεί αξρείν κνξθήο Excel κε ην
πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ ηνπ επηιεγκέλνπ έηνπο κε ηελ εκθάληζε ησλ
πεξηγξαθψλ θάζε θσδηθνχ. ην αξρείν πνπ δεκηνπξγείηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ
«Δθηχπσζε θαηαιφγνπ» ην αξρείν πνπ δεκηνπξγείηαη πεξηέρεη κφλν ηνπο θσδηθνχο ησλ
πεδίσλ «Ηδηφηεηα», «Βαζκφο» θαη «Αηηία Απψιεηαο» αληί ηνπ θσδηθνχ.

75

Δηθφλα 36: Μνξθέο εθηχπσζεο θαηάζηαζεο
ηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο θνξέαο, εληφο ηνπ έηνπο θαηαξγήζεθε ή ζπγρσλεχηεθε κε
θάπνηνλ άιιν, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ΟΑΔΔ ζπγρσλεχηεθε κε ηνλ ΔΦΚΑ, ν Γηαρεηξηζηήο
ηνπ θαηαξγεκέλνπ ή ζπγρσλεπκέλνπ θνξέα ππφρξεσλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζέιζεη ζηελ
εθαξκνγή θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη «Δθηχπσζε θαηαιφγνπ», πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί
ζηελ ζχληαμε ηεο θαηάζηαζεο ππφρξεσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο ηνπ θαηαξγεκέλνπ θνξέα
ππφρξεσλ ή ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ζπγρσλεχηεθε.

7.4 Δθηύπσζε ηζηνξηθνύ θαηαζηάζεσλ ππόρξεσλ
Κάζε θαηάζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνο ην ζχζηεκα θπιάζζεηαη κε ην ζχλνιν ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ηελ απνηεινχλ αθφκα θη αλ ηξνπνπνηεζεί ζηελ ζπλέρεηα. Έηζη ππάξρεη
πάληα δηαζέζηκν ην ηζηνξηθφ ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο θάζε θνξέα. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο
ή ειέγρνπ κπνξεί θάπνηνο λα δεηήζεη ηελ εθηχπσζε απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ γηα ην επηιεγκέλν
έηνο. Απηφ γίλεηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ «Δθηχπσζε Ηζηνξηθψλ» πνπ εκθαλίδεη ηελ
ιίζηα κε φιεο ηηο νξηζηηθνπνηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ
θαη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο. Ζ ιίζηα απηή θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 37:
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Δηθφλα 37: Ηζηνξηθφ θαηαζηάζεσλ
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κία γξακκή απφ ηελ ιίζηα θαη παηψληαο ην θνπκπί «Δθηχπσζε
Ηζηνξηθψλ» λα ιάβεη ζε αξρείν ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απηήο.
7.5 Απνζηνιή καδηθνύ e-mail ζηνπο ππόρξενπο.
Σν ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ ππφρξεσλ, παξέρεη ππφ πξνυπνζέζεηο, ηελ
δπλαηφηεηα απνζηνιήο καδηθψλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηνπο ππφρξενπο
ηνπ θαηαιφγνπ ζχκθσλα κε ηηο ειεθηξνληθέο δ/ζεηο πνπ έρνπλ θαηαρσξήζεη νη ίδηνη ζην
ζχζηεκα. Ζ καδηθή απνζηνιή απηή ζπλίζηαηαη θαη γηα ιφγνπο ππελζχκηζεο ζπκπεξίιεςεο
ηνπ θάζε ππφρξενπ-απνδέθηε ζηνλ εηήζην θαηάινγν θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ππνρξέσζεο ηνπ
γηα εκπξφζεζκε ππνβνιή εηήζηαο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.
ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί δηαθξίλνπκε ηελ βαζηθή νζφλε ιεηηνπξγηθφηεηαο “Μαδηθήο
απνζηνιήο e-mail”, φπνπ δηαθξίλνπκε δχν πεξηνρέο (α) Παξαιήπηεο θαη (β)Γεκηνπξγία Email (Δηθφλα 38).
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Δηθφλα 38: Μαδηθή απνζηνιή e-mail
Έηζη ζηελ πεξηνρή (α), κέζσ ηεο επηινγήο «+Δπηινγή Παξαιεπηψλ» πξνζζέηνπκε
παξαιήπηεο-ππφρξενπο πνπ ζέινπκε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ απνζηνιή. Με ηελ παξαπάλσ
απηή επηινγή εκθαλίδεηαη ε νζφλε φπνπ δηαθξίλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο επηινγήο, ε νπνία
πεξηιακβάλεη «Αλαδήηεζε», κε βάζε ην «Έηνο» ηνπ θαηαιφγνπ ή/θαη ηπν «ΑΦΜ» ηνπ
ππφρξενπ. Απφ ηελ ιίζηα απηή ησλ ππφρξεσλ, «Δπηιέγνπκε» ηνπο επηζπκεηνχο ππφρξενπο (ή
θαη φινπο) θαη παηάκε «Δπηινγή», ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, πξνθεηκέλνπ λα
«κεηαθεξζνχλ», ζηελ πξνεγνχκελε ιίζηα παξαιεπηψλ (Δηθφλα 39).
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Δηθφλα 39: Δπηινγή παξαιεπηψλ
ηελ ζπλέρεηα αθνχ έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζηελ ιίζηα ησλ παξαιεπηψλ ηνπο επηζπκεηνχο
ππφρξενπο, νινθιεξψλνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπ e-mail ζηελ πεξηνρή (β), θαηαρσξψληαο
ππνρξεσηηθά: ην «ζέκα» ηνπ κελχκαηνο πρ. «Τπελζχκηζε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ΓΠΚ», ην
ζψκα-θείκελν πνπ ζα απνζηαιεί θαη πξναηξεηηθά θάπνηα πηζαλά ζπλεκκέλα αξρεία (Δηθφλα
40).
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Δηθφλα 40: χληαμε κελχκαηνο
Απφ ηελ ιίζηα παξαιεπηψλ ππάξρεη θπζηθά θαη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο παξαιεπηψλ κέζσ
ηεο επηινγήο «Γηαγξαθή παξαιεπηψλ».
Όηαλ έρνπκε νινθιεξψζεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηηο δχν πεξηνρέο (α) θαη (β),
παηάκε ηελ επηινγή «Απνζηνιή» γηα ηελ εθηέιεζε ηεο καδηθήο απνζηνιήο. Φπζηθά ζηελ
ελέξγεηα ηεο καδηθήο απνζηνιήο ζα πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηελ ζχληαμε
ηνπ κελχκαηνο θαη ηελ επηινγή ησλ παξαιεπηψλ, θαζψο θάζε ιάζνο καο έρεη
πνιιαπιαζηαζηηθή επίπησζε, ίζε κε ην πιήζνο ησλ απνδεθηψλ.
Οη παξαιήπηεο, εθφζνλ ε ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε είλαη ζσζηά θαηαρσξεκέλε ζην
ζχζηεκα, ζα ιάβνπλ έλα e-mail κε απνζηνιέα ηελ δηεχζπλζε no-reply@pothen.gr. Σα
ππελζπκηζηηθά e-mail απηήο ηεο θαηεγνξίαο απφ ην ζχζηεκα Πφζελ, δελ απαηηνχλ απφθξηζε
απφ ηνλ απνδέθηε θαη θπζηθά ν ίδηνο δελ κπνξεί λα απαληήζεη ζηελ δηεχζπλζε απηή γηαηί δελ
ππάξρεη παξαιήπηεο.
Αθφκε θαη αλ ε παξαπάλσ ιεηηνπξγηθφηεηα καδηθήο απνζηνιήο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ
δελ είλαη δηαζέζηκε ζε θάπνηνλ θνξέα, ε ππελζχκηζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ΓΠΚ θαη
ΓΟ κέζσ καδηθήο απνζηνιήο e-mail εθηειείηαη πεξηνδηθά, κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο δειψζεσλ, κε πξσηνβνπιία ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ.
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7.6 Πεξηνξηζκνί/αδπλακίεο ηεο ελεκέξσζεο κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν.
Ζ πξνεγνχκελε ιεηηνπξγία καδηθήο απνζηνιήο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ βεβαησκέλε θαη ελππφγξαθε ελεκέξσζε ηνπ
ππφρξενπ απφ ηνλ θνξέα ηνπ, θαζψο:
α) Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ θπιάζζνληαη ζην ζχζηεκα Πφζελ γηα ηνπο
ππφρξενπο δελ είλαη πηζηνπνηεκέλεο σο πξνο ηελ ζπληαθηηθή ηνπο νξζφηεηα θαη
ηελ ηδηνθηεζία εθ κέξνπο ηνπ ππφρξενπ.
β) Γελ ππνζηεξίδεηαη ε επηβεβαίσζε παξαιαβήο θαη θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπ e-mail απφ ηνλ ππφρξεν-παξαιήπηε.
γ) Γελ είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο εθ κέξνπο ηνπ θνξέα, φζσλ δελ έρνπλ ππνβάιεη
ΓΠΚ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο ηεο καδηθήο απνζηνιήο ψζηε λα κελ
δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε κε φζνπο έρνπλ ήδε ππνβάιεη.
Κάπνηνο θνξέαο κπνξεί θπζηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιιν ζχζηεκα απνζηνιήο κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πνπ λα κελ έρεη ηηο πην πάλσ αδπλακίεο (α) ή θαη (β). γηα
παξάδεηγκα ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ θνξέα.
Πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ησλ ππφρξεσλ θάζε θνξέαο
πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςε φηη κεηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο δειψζεσλ, ε αηνκηθή
εηδνπνίεζε γηα ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο θάζε ππφρξενπ πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ν θνξέαο
ζηελ θαηάζηαζε, κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ππφρξεν αηνκηθά, κε ηελ είζνδν
ηνπ ζην ζχζηεκα ππνβνιήο δειψζεσλ Πφζελ Έζρεο ζηελ δηεχζπλζε pothen.gr ζηελ πεξηνρή
ησλ εηδνπνηήζεσλ.
Δπνκέλσο, κηα επηβεβαησκέλε γεληθή ελεκέξσζε πξνο φινπο, κεηά ηελ έλαξμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πην πάλσ
αηνκηθή δπλαηφηεηα δηαπίζησζεο ηεο ππνρξέσζεο ή κε, είλαη δπλαηφλ λα θαιχςεη ηελ
ζρεηηθή ππνρξέσζε επηβεβαησκέλεο ελεκέξσζεο ησλ ππφρξεσλ εηήζηνπ ηνπ θαηαιφγνπ, εθ
κέξνπο ηνπ θνξέα.

8. ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΖ.
ην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα εθηειέζεη ηα βήκαηα ηεο
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αθφινπζεο άζθεζεο, κε ζηνηρεία ζχλδεζεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ:
1. πλδεφκαζηε ζην ζχζηεκα ζηε δηεχζπλζε https://www.pothen.gr/pothenback/sub1-public/ θαη ζηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη πιεθηξνινγνχκε ην Όλνκα
Υξήζηε θαη ηνλ Κσδηθφ Πξφζβαζεο.
2. Δπηιέγνπκε «Γηαρείξηζε Δληαίνπ Καηαιφγνπ», θάλνπκε αλαδήηεζε ηνπ έηνπο
2014, θαη παηάκε ην θνπκπί «Δπηινγή».
3. Δπηιέγνπκε «Πξνζζήθε Τπφρξενπ», πξνζζέηνπκε ηνλ ΑΦΜ 039153972 θαη
επηιέγνπκε «Αλαδήηεζε ηνπ Τπφρξενπ».
4. Δπηιέγνπκε «Πξνζζήθε Ηδηφηεηαο» θαη πξνζζέηνπκε ηηο ηδηφηεηεο ζε ηέζζεξα
επίπεδα: «ΓΗΚΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΑΓΓΔΛΗΚΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ → ΓΗΚΑΣΗΚΟ
ΩΜΑ ΔΝΟΠΛΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ → ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΣΗΚΟΤ
ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ → ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ». Βάδνπκε εκεξνκελία απφθηεζεο ηεο
ηδηφηεηαο ηελ 8/1/2013, εκεξνκελία απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηελ 31/5/2013 θαη
αηηία απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηελ «ΛΖΞΖ ΘΖΣΔΗΑ». Παηάκε «Δπηινγή» γηα λα
απνζεθεχζνπκε ηελ ηδηφηεηα.
5. Γίλνπκε ηηκέο ζηελ Οξγαληθή Μνλάδα «ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ», ζηελ
Νέα Οξγαληθή Μνλάδα «ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ»
θαη ζην πεδίν Βαζκφο ην «Α΄» θαη επηιέγνπκε «Απνζήθεπζε».
6. Απφ

ηελ

δηεχζπλζε

https://www.pothen.gr/pothen-main/main/katalogos.html

επηιέγνπκε «Τπφδεηγκα Αξρείνπ Καηαρψξηζεο Τπφρξεσλ» θαη θαηεβάδνπκε ην
αξρείν Ypodeigma.xls.
7. Αλνίγνπκε ην αξρείν Ypodeigma.xls θαη βάδνπκε ηηο εμήο ηηκέο ζηα θειηά ηεο
δεχηεξεο γξακκήο (Δηθφλα 41) θαη απνζεθεχνπκε ην αξρείν:
Α.Φ.Μ.

«050184984»,

Α.Γ.Σ.-Α.Γ.Μ

«ΑΝ

917258»,

Δπώλπκν

«ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ», Όλνκα «ΑΝΣΩΝΗΟ», Παηξώλπκν «ΩΚΡΑΣΖ»,
Μεηξώλπκν «ΜΤΡΟΦΟΡΑ»,
Ζκ/λία Γέλλεζεο «17/02/1972», Γήκνο «», Γ.Ο.Τ. «4217», Ηδηόηεηα «1473»,
Νφκνο «Ν. 4314/14», Ζκ/λία Απόθηεζεο Ηδηόηεηαο «20/04/2007», Ζκ/λία
Απώιεηαο Ηδηόηεηαο «», Αηηία Απώιεηαο Ηδηόηεηαο «», Οξγαληθή Μνλάδα
«ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ», Νέα Οξγαληθή Μνλάδα «», Βαζκόο «».

82

Δηθφλα 41: Δηζαγσγή γξακκήο ζην ypodeigma.xls
8. Δπηιέγνπκε «Δηζαγσγή απφ Αξρείν». ην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη
επηιέγνπκε «Αληηθαηάζηαζε» θαη κεηά «Φφξησζε». Φνξηψλνπκε ην αξρείν
Ypodeigma.xls θαη επηιέγνπκε «Δηζαγσγή».
9. Δκθαλίδεηαη ην κήλπκα «ε δηαδηθαζία θφξησζεο είλαη ζε εμέιημε». Δπηιέγνπκε
«εμέιημε δηαδηθαζίαο θφξησζεο» θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «ε δηαδηθαζία
θφξησζεο νινθιεξψζεθε ρσξίο ιάζε!».
10. Δπηιέγνπκε «Δπηινγή», ηελ εγγξαθή ηνπ Παπαδφπνπινπ θαη επηιέγνπκε
«Δπεμεξγαζία». Ζ ηδηφηεηα απφ ην αξρείν έρεη εηζαρζεί ζηελ θαηάζηαζε
ππφρξεσλ. Δπηιέγνπκε ηελ ηδηφηεηα θαη «Δπεμεξγαζία» γηα λα ηελ δνχκε
αλαιπηηθά.
11. Αιιάδνπκε ζην Ypodeigma.xls, ηνλ λφκν θαη βάδνπκε λ. 4281/2014 θαη ην
απνζεθεχνπκε. Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε αληηθαηάζηαζε θαη επηιέγνπκε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ Παπαδφπνπινπ. Ο λφκνο παξακέλεη ν 4314/14 παξφιν πνπ ζην
αξρείν έρνπκε βάιεη ηνλ λ. 4281/2014.
12. Αιιάδνπκε ζην Ypodeigma.xls, ηελ Οξγαληθή Μνλάδα απφ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ θαη βάδνπκε ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ θαη ην
απνζεθεχνπκε. Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε Γηαηήξεζε θαη επηιέγνπκε ηνλ

83
Παπαδφπνπιν. Παξαηεξνχκε φηη ε Οξγαληθή Μνλάδα δελ άιιαμε απφ ΔΗΓΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ζε ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ.
13. Δπηιέγνπκε

«Δπηινγή», θαη θνξηψλνπκε ην αξρείν Ypodeigma.xls κε

Αληηθαηάζηαζε. Ζ Οξγαληθή κνλάδα άιιαμε απφ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ζε ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ.
14. Αιιάδνπκε ζην Ypodeigma.xls, ηελ Ζκ/λία Απφθηεζεο Ηδηφηεηαο απφ 20/4/2007
ζε 20/4/2008 θαη ην απνζεθεχνπκε. Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε «Γηαηήξεζε»,
επηιέγνπκε ηνλ Παπαδφπνπιν θαη «Δπεμεξγαζία» θαη βιέπνπκε δχν ηδηφηεηεο.
Δπηιέγνπκε ηελ δεχηεξε ηδηφηεηα θαη «Δπεμεξγαζία». Βιέπνπκε ηελ δεχηεξε
εκεξνκελία 20/4/2008 θαη επηιέγνπκε «Άθπξν». Δπηιέγνπκε ηελ δεχηεξε
ηδηφηεηα θαη «Γηαγξαθή» θαη κεηά «Απνζήθεπζε».
15. Αιιάδνπκε ζην Ypodeigma.xls, ηελ ηδηφηεηα απφ 1473 ζε 231 θαη ην
απνζεθεχνπκε. Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε «Γηαηήξεζε», επηιέγνπκε ηνλ
Παπαδφπνπιν θαη «Δπεμεξγαζία» θαη βιέπνπκε δχν ηδηφηεηεο. Ζ λέα ηδηφηεηα
έρεη κπεη πάλσ πάλσ.
16. Φνξηψλνπκε ην αξρείν Ypodeigma.xls κε «Αληηθαηάζηαζε». Δπηιέγνπκε ηνλ
Παπαδφπνπιν θαη «Δπεμεξγαζία» θαη εκθαλίδεηαη κφλν ε ηειεπηαία ηδηφηεηα.
17. ην αξρείν Ypodeigma.xls αιιάδνπκε ην επψλπκν απφ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ζε
ΠΑΠΑΛΟΠΟΤΛΟ, αιιάδνπκε ην φλνκα απφ ΑΝΣΩΝΗΟ ζε ΑΝΣΩΝΖ,
αιιάδνπκε ην παηξψλπκν απφ ΩΚΡΑΣΖ ζε ΩΚΡΑΣΖ, θαη ην απνζεθεχνπκε.
Φνξηψλνπκε ην αξρείν Ypodeigma.xls κε «Αληηθαηάζηαζε» θαη εκθαλίδεηαη
κήλπκα «ε δηαδηθαζία θφξησζεο νινθιεξψζεθε κε ιάζε!...». Δπηιέγνπκε
«Καηέβαζκα αξρείνπ ιαζψλ». Καη «ΟΚ» γηα άλνηγκα ζην εκεησκαηάξην. Μαο
βγάδεη ην κήλπκα: Γξακκή 2: ΠΑΠΑΛΟΠΟΤΛΟ – ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ.
18. Σψξα εηζάγνπκε ην αξρείν κε δηαηήξεζε. Μαο βγάδεη ην ίδην κήλπκα: Γξακκή 2:
ΠΑΠΑΛΟΠΟΤΛΟ – ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ.
19. ην αξρείν Ypodeigma.xls αιιάδνπκε ην επψλπκν απφ ΠΑΠΑΛΟΠΟΤΛΟ ζε
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ.

Φνξηψλνπκε

ην

αξρείν

κε

«Αληηθαηάζηαζε» θαη

εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «ε δηαδηθαζία θφξησζεο νινθιεξψζεθε ρσξίο ιάζε!».
Δπηιέγνπκε ηνλ Παπαδφπνπιν θαη «Δπεμεξγαζία» θαη βιέπνπκε φηη ην φλνκα θαη
ην παηξψλπκν παξακέλνπλ ζηηο ηηκέο ΑΝΣΩΝΗΟ θαη ΩΚΡΑΣΖ.
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20. Δηζάγνπκε πάιη ην αξρείν, αιιά κε Γηαηήξεζε θαη βιέπνπκε φηη ην φλνκα θαη ην
παηξψλπκν παξακέλνπλ ζηηο ίδηεο ηηκέο ΑΝΣΩΝΗΟ θαη ΩΚΡΑΣΖ.
21. ην αξρείν Ypodeigma.xls, αιιάδνπκε ην φλνκα απφ ΑΝΣΩΝΗΟ ζε
ΑΝΑΣΑΗΟ, αιιάδνπκε ην παηξψλπκν απφ ΩΚΡΑΣΖ ζε ΘΑΝΑΖ, θαη
ην απνζεθεχνπκε. Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε «Αληηθαηάζηαζε» θαη αη καο βγάδεη
ην κήλπκα Γξακκή 2: ΑΝΑΣΑΗΟ - ΑΝΣΩΝΗΟ, ΘΑΝΑΖ - ΩΚΡΑΣΖ.
22. Δηζάγνπκε ην αξρείν Ypodeigma.xls κε δηαηήξεζε θαη παξαηεξνχκε φηη καο
βγάδεη αθξηβψο ην ίδην κήλπκα.
23. ην αξρείν Ypodeigma.xls αιιάδνπκε ην επψλπκν απφ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ζε
ΠΑΠΑΛΟΠΟΤΛΟ

μαλά.

Φνξηψλνπκε

ην

αξρείν

Ypodeigma.xls

κε

«Αληηθαηάζηαζε» θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα: «Γξακκή 2: ΠΑΠΑΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ,

ΑΝΑΣΑΗΟ

-

ΑΝΣΩΝΗΟ,

ΘΑΝΑΖ

–

ΩΚΡΑΣΖ».
24. ην αξρείν Ypodeigma.xls ζβήλνπκε ην επψλπκν ΠΑΠΑΛΟΠΟΤΛΟ.
Φνξηψλνπκε ην αξρείν Ypodeigma.xls κε «Αληηθαηάζηαζε» θαη εκθαλίδεηαη ην
κήλπκα: «Γξακκή 2, ηήιε E: Γελ βξέζεθε ηηκή».
25. ην αξρείν Ypodeigma.xls, βάδνπκε ηηο ηηκέο ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, ΑΝΣΩΝΗΟ,
ΩΚΡΑΣΖ μαλά ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο Δπψλπκν, Όλνκα, Παηξψλπκν θαη
πξνζζέηνπκε Ζκ/λία Απψιεηαο Ηδηφηεηαο 19/4/2007. Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε
«Αληηθαηάζηαζε» θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα: «Γξακκή 2, ηήιε M: Ζ εκ/λία
απψιεηαο δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκ/λίαο απφθηεζεο.
"19/04/2007"».
26. ην αξρείν Ypodeigma.xls, πξνζζέηνπκε Ζκ/λία Απψιεηαο Ηδηφηεηαο 20/4/2014.
Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε «Αληηθαηάζηαζε» θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα:
«Γξακκή 2, ηήιε M: Λαλζαζκέλε ηηκή. Ζ εκ/λία απψιεηαο ηδηφηεηαο δελ κπνξεί
λα είλαη κεηαγελέζηεξε απφ 31/12 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηνπ θαηαιφγνπ.
"20/04/2014"».
27. ην αξρείν Ypodeigma.xls, πξνζζέηνπκε Ζκ/λία Απψιεηαο Ηδηφηεηαο 20/4/2013.
Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε «Αληηθαηάζηαζε» θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα:
«Γξακκή 2, ηήιε N: Γελ βξέζεθε ηηκή».
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28. Αλνίγνπκε ην αξρείν Παξακεηξηθνί Πίλαθεο. ην αξρείν Ypodeigma.xls
πξνζζέηνπκε Αηηία Απψιεηαο Ηδηφηεηαο ηνλ αληίζηνηρφ θσδηθφ ηεο ηηκήο «ΛΖΞΖ
ΘΖΣΔΗΑ» δειαδή ηνλ θσδηθφ 99 θαη ην απνζεθεχνπκε. Φνξηψλνπκε ην αξρείν
κε «Αληηθαηάζηαζε». ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε ηνλ Παπαδφπνπιν θαη ηελ
αληίζηνηρε ηδηφηεηα θαη βιέπνπκε φηη ζηελ Ζκεξνκελία Απψιεηαο Ηδηφηεηαο θαη
ζηε Αηηία Απψιεηαο Ηδηφηεηαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη ηηκέο.
29. ην αξρείν Ypodeigma.xls, αιιάδνπκε ην ΑΦΜ ζε 021122305 (ππαξθηφ ΑΦΜ)
θαη ην απνζεθεχνπκε. Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε «Αληηθαηάζηαζε» θαη
εκθαλίδεηαη ην κήλπκα: «Γξακκή 2: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ - ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ,
ΑΝΣΩΝΗΟ - ΓΔΩΡΓΗΟ, ΩΚΡΑΣΖ – ΑΝΑΣΑΗΟ».
30. ην αξρείν Ypodeigma.xls, αιιάδνπκε ην ΑΦΜ ζε 123456789 (έλα αλχπαξθην
ΑΦΜ) θαη ην απνζεθεχνπκε. Φνξηψλνπκε ην αξρείν κε «Αληηθαηάζηαζε» θαη
εκθαλίδεηαη ην κήλπκα: «Γξακκή 2,ηήιε A: Ο ΑΦΜ 123456789 δελ είλαη
έγθπξνο».
31. Αιιάδνπκε πάιη ην ΑΦΜ ζηελ πξνεγνχκελε ηηκή ηνπ, δειαδή 050184984.
Πεγαίλνπκε ζηελ θφξκα επηιέγνπκε «Δθηχπσζε θαηαιφγνπ» θαη απνζεθεχνπκε
ην αξρείν katalogos.xlsx.
32. Πεγαίλνπκε ζηελ θφξκα επηιέγνπκε «Δθηχπσζε θαηαιφγνπ κε πεξηγξαθή» θαη
απνζεθεχνπκε ην αξρείν katalogos_perigrafi.xlsx
33. Αλνίγνπκε ηα δχν παξαπάλσ αξρεία katalogos θαη katalogos_perigrafi θαη
βιέπνπκε ηηο δηαθνξέο ηνπο.
34. Δπηιέγνπκε ηνπο ππφρξενπο έλαλ έλαλ, ή φινπο καδί θαη ηνπο δηαγξάθνπκε
επηιέγνληαο «Γηαγξαθή».
35. Φνξηψλνπκε ην αξρείν katalogos.xlsx κε αληηθαηάζηαζε επηιέγνληαο «Δηζαγσγή
απφ Αξρείν».
36. Δπηιέγνπκε «Οξηζηηθνπνίεζε» θαη κεηά επηιέγνπκε «Καηάινγνη αλά Όξγαλν
Διέγρνπ».
37. Αλνίγνπκε θαη παξαηεξνχκε ην αξρείν catalogs-per-org.pdf.
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8.1 Γηόξζσζε ιαζώλ θαηά ηελ δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππόρξενπ κε ην
θνξνινγηθό κεηξών
Καζψο επηρεηξνχκε ηελ καδηθή εηζαγσγή ππφρξεσλ ζηνλ θαηάινγν κε ηελ κέζνδν θφξησζεο
αξρείνπ, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο θφξησζεο ησλ ζσζηψλ δεδνκέλσλ ηνπ
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ΑΦΜ θαηαρψξεζεο. Έηζη, ε δηαδηθαζία
θφξησζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ζρεηηθά ιάζε κεηξψνπ πνπ εκθαλίδνληαη ζην αξρείν
ιαζψλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα επηρεηξήζνπκε ηελ θφξησζε ηνπ αθφινπζνπ αξρείνπ
ππφρξεσλ (Δηθφλα 42)
…

1. Α.Φ.Μ.

2.
Α.Δ.Τ.Α.Γ.Μ

3. Επώνσμο

050184984

ΑΝ917258

050184983

4. Όνομα

5.
Πατρώνσμο

6.
Μητρώνσμο

7. Ημ/νία
Γέννησης

8.
Δήμος

9.
Δ.Ο.Υ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ

ΑΝΣΩΝΙΟ

ΩΚΡΑΣΗ

ΜΤΡΟΦΟΡΑ

15/09/1953

4923

…

ΑΝ917258

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΩΚΡΑΣΗ

ΜΤΡΟΦΟΡΑ

15/09/1953

4922

…

039153972

18613

ΚΑΤΚΟΠΟΤΛΟ

ΜΙΥΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ

15/12/1956

2412

..

039153972

18612

ΚΑΤΚΟΠΟΤΛΟ

ΜΙΥΑΗΛ

ΦΩΣΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ

15/12/1957

2412

…

Δηθφλα 42: Αξρείν ππφρξεσλ 1
Σν πην πάλσ αξρείν πεξηέρεη ζθφπηκα ηα παξαθάησ ιάζε ζε θάζε γξακκή:
2ε γξακκή: ιάζνο θσδηθφο Γ.Ο.Τ.
3ε γξακκή: ιάζνο ΑΦΜ (κε ππαξθηφ) θαη ιάζνο ΟΝΟΜΑ
4ε γξακκή: ιάζνο ΑΓΣ θαη ιάζνο ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
5ε γξακκή: ιάζνο εκεξνκελία γέλλεζεο
Απφ ηελ δηαδηθαζία θφξησζεο πξνθχπηεη ην αθφινπζν αξρείν ιαζψλ:
Γξακκή 3,ηήιε A: Ο ΑΦΜ 50184983 δελ είλαη έγθπξνο.
Γξακκή 4: ΓΖΜΖΣΡΗΟ – ΦΩΣΗΟ
Σα ππφινηπα ζθφπηκα ιάζε δελ εκθαλίζηεθαλ ζην αξρείν ιαζψλ, δηφηη:
2ε γξακκή: (δελ ειέγρεηαη ν θσδηθόο Δ.Ο.Υ. θαη εηζάγεηαη από ην ζύζηεκα απηόκαηα ν
ζσζηόο)
3ε γξακκή: (Αληρλεύεηαη ζε θάζε θόξησζε κόλν ην πξώην ιάζνο[ΑΦΜ], αλά γξακκή)
5ε γξακκή: (δελ ειέγρεηαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη εηζάγεηαη από ην ζύζηεκα
απηόκαηα ε ζσζηή)
Αθνινπζνχκε ηηο ππνδείμεηο δηφξζσζεο ζην αξρείν θφξησζεο, φπσο θσδηθνπνηεκέλα
αλαθέξνληαη ζην αξρείν ιαζψλ:
Γξακκή 3,ηήιε A: Γηνξζψλνπκε ηνλ ΑΦΜ
Γξακκή 4: βάδνπκε ηελ ζσζηή ηηκή «ΦΩΣΗΟ»
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Έηζη δηνξζψλνπκε ην αξρείν θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ Δηθφλα 43.
…

1. Α.Φ.Μ.
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Α.Δ.Τ.Α.Γ.Μ

3. Επώνσμο
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4. Όνομα

5.
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6.
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8.
Δήμος

9.
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15/12/1956

2412

…

Δηθφλα 43: Αξρείν θφξησζεο 2
ηελ επφκελε δηαδηθαζία θφξησζεο ην αξρείν ιαζψλ ζα καο ππνδείμεη αληίζηνηρα, ην
κνλαδηθφ ιάζνο πνπ απέκεηλε:
Γξακκή 3: ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ – ΑΝΣΩΝΗΟ
Καη αλάινγα ζην αξρείν θφξησζεο θάλνπκε ηελ ηειεπηαία δηφξζσζε:
Γξακκή 3: βάδνπκε ηελ ζσζηή ηηκή «ΑΝΣΩΝΗΟ»
Έηζη θαηαιήγνπκε ζην νξηζηηθφ αξρείν θφξησζεο, ρσξίο ιάζε ζηελ Δηθφλα 44
…
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…

Δηθφλα 44: Αξρείν θφξησζεο 3 ρσξίο ιάζε

8.2 Έιεγρνο νξζόηεηαο ηεο θαηάζηαζεο.
Άιια ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξζφηεηα ησλ εγγξαθψλ ηνπ αξρείνπ θφξησζεο, κπνξνχλ
λα πεξηιακβάλνπλ θάζε έιεγρν νξζφηεηαο πνπ ζπλαληάκε θαη θαηά ηελ ρεηξνθίλεηε
θαηαρψξεζε ησλ ππφρξεσλ ζηελ εθαξκνγή.
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αο επηρεηξήζνπκε ηελ θφξησζε ηνπ αθφινπζνπ αξρείνπ ππφρξεσλ
(Δηθφλα 45).
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Δηθφλα 45: Αξρείν Φφξησζεο 4
Απφ ηελ δηαδηθαζία θφξησζεο, πξνθχπηεη ην αθφινπζν αξρείν ιαζψλ:
Γξακκή 2, ηήιε J: Γελ βξέζεθε ηηκή.
Γξακκή 4, ηήιε L: Λαλζαζκέλε ηηκή. Ζ εκ/λία απφθηεζεο ηδηφηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη
κεηαγελέζηεξε απφ 31/12 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηνπ θαηαιφγνπ. "01/01/2014"
Γξακκή 5, ηήιε M: Ζ εκ/λία απψιεηαο δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκ/λίαο
απφθηεζεο. "31/05/2012"
Σα ππφινηπα ζθφπηκα ιάζε δελ εκθαλίζηεθαλ ζην αξρείν ιαζψλ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
3ε γξακκή: (δελ ειέγρεηαη ν θσδηθόο ζρεηηδόκελνο κε ηελ ηδηόηεηα λόκνο θαη εηζάγεηαη
από ην ζύζηεκα απηόκαηα ν ζσζηόο)
5ε γξακκή: (Αληρλεύεηαη ζε θάζε θόξησζε κόλν ην πξώην ιάζνο[Ηκεξνκελία
απώιεηαο], αλά γξακκή)
Αθνινπζνχκε ηηο ππνδείμεηο δηφξζσζεο ζην αξρείν θφξησζεο, φπσο θσδηθνπνηεκέλα
αλαθέξνληαη ζην αξρείν ιαζψλ:
Γξακκή 2, ηήιε J: Βάδνπκε ηνλ ζσζηφ θσδηθφ ηεο ηδηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο
«Παξακεηξηθνί Πίλαθεο γηα Καηαζηάζεηο έηνπο 202Υ»
Γξακκή 4, ηήιε L: Γηνξζψλνπκε ηελ εκ/λία απφθηεζεο ηδηφηεηαο ψζηε λα κελ λα είλαη
κεηαγελέζηεξε απφ 31/12/2013 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηνπ θαηαιφγνπ (2014).
Γξακκή 5, ηήιε M: Γηνξζψλνπκε ηελ εκ/λία απψιεηαο ψζηε λα κελ είλαη πξνγελέζηεξε ηεο
εκ/λίαο απφθηεζεο. Γειαδή λα είλαη πξηλ ηηο "31/05/2012".
Έηζη, δηνξζψλνπκε ην αξρείν θφξησζεο, ζχκθσλα κε ην πην θάησ (Δηθφλα 46):
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Δηθφλα 46: Αξρείν Φφξησζεο 5

ηελ επφκελε δηαδηθαζία θφξησζεο ην αξρείν ιαζψλ ζα καο ππνδείμεη αληίζηνηρα, ην
κνλαδηθφ ιάζνο πνπ απέκεηλε:
Γξακκή 5,ηήιε Q: Γελ βξέζεθε ηηκή.
Καη αλάινγα ζην αξρείν θφξησζεο θάλνπκε ηελ ηειεπηαία δηφξζσζε:
Γξακκή 5: Βαζκφο = «67»
Έηζη, θαηαιήγνπκε ζην νξηζηηθφ αξρείν θφξησζεο, ρσξίο ιάζε (Δηθφλα 47):

Δηθφλα 47: Αξρείν θφξησζεο 6

90
9. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
1. Δγθχθιηνο
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Δζσηεξηθψλ
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