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ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικι υποβολι καταλόγων  υπόχρεων ςε Διλωςθ Περιουςιακισ 
Κατάςταςθσ και Οικονομικών υμφερόντων για το ζτοσ 2017 (χριςθ 2016).  
χετ: Η αρ.πρωτ.354/Γ/2017/28-06-2017 εγκφκλιοσ τθσ Γ΄ Μονάδασ τθσ Αρχισ 
Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ 
Χρθματοδότθςθσ τθσ Σρομοκρατίασ και Ελζγχου των  Δθλώςεων Περιουςιακισ Κατάςταςθσ. 
      

ασ κοινοποιοφμε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.354/Γ/2017/28-06-2017 εγκφκλιο τθσ Γ΄ Μονάδασ 
τθσ Αρχισ Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ 
και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Σρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλώςεων Περιουςιακισ 
Κατάςταςθσ και τα τζςςερα αρχεία εκ των οποίων τα δφο αποτελοφν οδθγίεσ για χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ θλεκτρονικισ υποβολισ καταλόγων και τα άλλα δφο λογιςτικά φφλλα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποβοικθςθ τθσ μεκόδου ειςαγωγισ υπόχρεων με τθ χριςθ 
αρχείου. 
 
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 τθσ αρικμ. 1846 οικ/13.10.2016 (3300 Β΄)  Κοινισ 
Τπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα: «Σφποσ και περιεχόμενο τθσ Διλωςθσ Περιουςιακισ 
Κατάςταςθσ (Δ.Π.Κ) και τθσ Διλωςθσ Οικονομικών υμφερόντων (Δ.Ο.) – Ηλεκτρονικι 
υποβολι των δθλώςεων αυτών.  Μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ ο αρμόδιοσ 
φορζασ, ςτον οποίον υπάγονται οι υπόχρεοι ετιςιασ Δ.Π.Κ., οφείλει να καταχωρίςει 
θλεκτρονικά, μζςω τθσ ενιαίασ διαδικτυακισ εφαρμογισ, τον προβλεπόμενο από τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 3 του Ν. 3213/2003 κατάλογο των ελεγχόμενων προςώπων και 
να τον οριςτικοποιιςει, προκειμζνου να κοινοποιθκεί ςτο αρμόδιο όργανο ελζγχου. Ο 
κατάλογοσ κα περιλαμβάνει υπόχρεουσ, που απζκτθςαν, κατζχουν ι απώλεςαν τθν 
ιδιότθτα του υπόχρεου ςτθν προθγοφμενθ χριςθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
 
φμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο ανωτζρω ζγγραφο, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
διοίκθςθσ/διοικθτικοφ/προςωπικοφ των φορζων ςτουσ οποίουσ υπάγονται οι υπόχρεοι 
διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ  (Δ.Π.Κ) και οικονομικών ςυμφερόντων (Δ.Ο.) προσ τθ 
μονάδα Γ΄ τθσ Αρχισ για το ζτοσ 2017 (χριςθ 2016) να αναρτιςουν, θλεκτρονικά μζςω του 
ενιαίου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ  «ΠΟΘΕΝ», τον κατάλογο που ζχουν ςυντάξει. 
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ΑΜΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΥΠΗΡΕΙΩΝ 
 

Α)  Οι Γεν. Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ και Σμιματα τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Τπουργείου 
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Θρθςκευμάτων που 
ζχουν εκδώςει αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ Επιτροπών που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.1 
του άρκρου 1 του Ν. 3213/2003 περιπτ. ι,΄ ωσ ιςχφει, παρακαλοφνται να αποςτείλουν ζωσ 
τισ 10-07-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. ςτθ Διεφκυνςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ Σομζων Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων-Σμιμα Α΄ τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ ahampaki@minedu.gov.gr ι 
moutzouropoulou.g@minedu.gov.gr κατάλογο με τα πλιρθ ςτοιχεία των υπαλλιλων τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων που 
απζκτθςαν, διατθροφςαν ι απώλεςαν τθν ιδιότθτα του υπόχρεου από 01/01/2016 ζωσ 
31/12/2016 ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα.  
 
Παρακαλοφμε οι ςχετικοί κατάλογοι να αποςταλοφν και εγγράφωσ ςτο Σμιμα Α΄ τθσ 
ανωτζρω Διεφκυνςθσ.      
Για τουσ υπθρετοφντεσ ςτα Γραφεία τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Τπουργείου Παιδείασ, 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, των οποίων τα κζματα χειρίηεται το Σμιμα Α΄ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανκρώπινου Δυναμικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ., ο ςχετικόσ κατάλογοσ κα 
ςυνταχκεί από το εν λόγω Σμιμα. 
 
Β) Οι Γενικζσ Διευκφνςεισ, οι Διευκφνςεισ και τα Σμιματα τθσ Γενικισ Γραμματείασ του 
Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Θρθςκευμάτων που εποπτεφουν φορείσ οφείλουν να ενεργιςουν ςφμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα ςτθ ςυνθμμζνθ εγκφκλιο, ενθμερώνοντασ άμεςα τουσ φορείσ εποπτείασ 
τουσ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι ςχετικι ενθμζρωςθ για τθν  θλεκτρονικι υποβολι Διλωςθσ 
Περιουςιακισ Κατάςταςθσ και Οικονομικών υμφερόντων του ν.3213/2003 ζχει προθγθκεί 
και με το αρ.πρωτ. 118394/Γ1/19.07.2016 ζγγραφό μασ. 
 
Δεδομζνου ότι ωσ ρθτι προκεςμία υποβολισ ορίηεται θ 15θ Ιουλίου 2017 παρακαλοφμε 
για τθν άμεςθ ανταπόκριςι ςασ. 
 
 
                                                                     Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
                                                                                             ΙΩΑΝΝΑ  ΧΡΗΣΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡ/ΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Α΄ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Γ.Γ. 

ΤΠΠΕΘ ΚΑΙ Γ.Γ. ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ  (ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) : 

 

(με τθν υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ του παρόντοσ ςτουσ Προϊςταμζνουσ Αρμοδιότθτάσ τουσ, ςτα 

νομικά πρόςωπα και φορείσ εποπτείασ τουσ) 

 

-Προϊςταμζνουσ Γενικών Δ/νςεων 

 

-Αυτοτελείσ  Δ/νςεισ 

 

-Αυτοτελι  Σμιματα 

 

-Δ/νςεισ Γενικισ Γραμματείασ Θρθςκευμάτων 

 

-Επιτελικι Δομι ΕΠΑ 

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
  

 

 -Γραφείο  Τπουργοφ 

 - Γραφεία Τφυπουργών 

 - Γραφείo  Γενικoφ Γραμματζα του ΤΠ.Π.Ε.Θ 

 -Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Θρθςκευμάτων  

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Δ/νςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ Σομζων Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

-Σμιμα Α΄ 
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