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Οδηγίες για Δήλωση Πόθεν Έσχες από Μέλη ΔΕΠ
που είναι υπόχρεοι ως ΕΥ έργων ΕΛΚΕ.
ΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ποια δήλωση κάνω;
α) Αν ήσουν Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) ερευνητικού έργου ή μέλος επιτροπών, κλπ, το 2015 (έστω και
για μία ημέρα), κάνεις Ετήσια (όχι Αρχική) Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) 2016 στην οποία
καταγράφεις την περιουσία σου και του/της συζύγου σου την 31/12/2015. Η δήλωση θα πρέπει να
υποβληθεί μέχρι 30/6/2017. Αν διατηρείς μέσα στο 2016 την ιδιότητα που σε καθιστά υπόχρεο, πρέπει να
υποβάλεις νέα Ετήσια ΔΠΚ έτους 2017, με προθεσμία 90 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
φορολογικών δηλώσεων 2017.
β) Αν δεν ήσουν τίποτε από τα παραπάνω το 2015, αλλά ήσουν από 1/1/2016 έως σήμερα (έστω και για μία
ημέρα), κάνεις Αρχική ΔΠΚ με ημερομηνία αναφοράς (δηλαδή ημερομηνία για την οποία καταγράφειςτην
περιουσιακή σου κατάσταση)οποιαδήποτε ημερομηνία επιλέξεις μεταξύ της ημέρας Χ στην οποία έγινες ΕΥ
(ή μέλος επιτροπής, κλπ) και της ημέρας Χ+90. Αν η ημέρα Χ είναι πριν την 1/4/2017, τότε η δήλωση πρέπει
να υποβληθεί μέχρι 30/6/2017. Διαφορετικά, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι Χ+90.
γ) Αν ήσουν ΕΥ (ή μέλος επιτροπής, κλπ.) το 2015 (έστω και μία ημέρα), τίποτε το 2016, και ξανά ΕΥ (ή μέλος
επιτροπής, κλπ.) το 2017, τότε πρέπει να κάνεις και τις δύο παραπάνω δηλώσεις, ετήσια ΔΠΚ 2016 (με τα
εισοδήματα του 2015), μέχρι 30/6/2017, και αρχική του 2017 μέχρι 30/6/2017 ή Χ+90.
2. Ποιου εγγράφου η ημερομηνία με καθιστά υπόχρεο;
Το νομιμοποιητικό έγγραφο ανάληψης καθηκόντων που οδηγεί στην υποχρέωση υποβολής της δήλωσης
«Πόθεν Έσχες» είναι η αποδοχή διαχείρισης του έργου από τον ΕΛΚΕ, ή το έγγραφο ορισμού ως μέλους
επιτροπής. Για όσους είχαν περισσότερα του ενός έργα ισχύει η προγενέστερη ημερομηνία.
3. Δεν προλαβαίνω να κάνω δήλωση
Η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης έχει σοβαρές επιπτώσεις
(Ν.4389/2016, αρ.177). Τιμωρείται με χρηματικές ποινές και φυλάκιση. Όμως, α) αν υποβληθεί
εκπρόθεσμη δήλωση έως και 30 ημέρες προβλέπεται μόνο Διοικητικό πρόστιμο εκατό πενήντα (150) έως
τετρακόσια (400) ευρώ β) «Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, μπορούν να συμπληρωθούν από τον
υπόχρεο αυθορμήτως σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της δήλωσης.» -Η εφαρμογή παρέχει τη
δυνατότητα για διόρθωση της δήλωσης.
Συνιστούμε να υποβάλετε οπωσδήποτε δήλωση εντός της προθεσμίας, έστω και ελλιπή, και να
συμπληρώσετε τυχόν ελλείψεις με διορθωτική εντός μηνός.
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4. Δεν σκοπεύω να κάνω ΔΠΚ – δεν είμαι υπόχρεος – αμφισβητώ την απόφαση της Αρχής
Αρθρο 1 του ν. 3213/2003, παρ. 4, όπως ισχύει (Αρ.222 Ν.4281/2014): «Αμφισβητήσεις ως προς την
ιδιότητα του υπόχρεου επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία
εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή των οργάνων,
που είναι αρμόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, του παρόντος άρθρου,
κατάσταση υπόχρεων.»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. Δημιουργία Δήλωσης
1.1 Χτυπάμε αριστερά “Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης” και κατόπιν “Υποβολή Ετήσιας
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.” Μετά από τη δημιουργία δήλωσης, τις επόμενες φορές πηγαίνουμε
στο «Προβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης»
1.2 Στην καρτέλα που ανοίγει, επιλέγουμε “Έτος Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης: 2016” και
“Δημιουργία.”
1.3 Στην καρτέλα “Δημιουργία ΔΠΚ” που ανοίγει, στο πεδίο “Αρχή Ελέγχου,” επιλέγουμε “Προσθήκη
Οργάνου (Αρχής) Ελέγχου” και κατόπιν επιλέγουμε τη “Γ’ Μονάδα Ελέγχου των ΔΠΚ της Αρχής του Άρθρου
7 του Ν. 3691/08-Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.” Το πεδίο
αυτό μπορεί να έχει προσυμπληρωθεί από τον ΕΛΚΕ.
2. Καρτέλα “Στοιχεία Υπόχρεου”
2.1 Πεδίο “Ιδιότητες Υπόχρεων”: Αν δεν έχει προσυμπληρωθεί από τον ΕΛΚΕ, επιλέγουμε “Προσθήκη” και:
α) 1ο Επίπεδο Ιδιότητας: “ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΟΔ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ή ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2021 ΚΑΙ ΕΣΠΑ.”
β) 2ο Επίπεδο Ιδιότητας: “ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ” ή “ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ” (δεν υπάρχει ξεκάθαρη
απάντηση στους ΕΛΚΕ, αλλά δεν είναι και σημαντικό).
γ) Ημ/νία Απόκτησης Ιδιότητας: 31/12/2014 (αν δεν έχει προσυμπληρωθεί από τον ΕΛΚΕ).
2.2 Πεδίο “Αρχές Ελέγχου Υποβολής της ΔΠΚ”: Αν δεν έχει προσυμπληρωθεί από τον ΕΛΚΕ, επιλέγουμε
“Προσθήκη Φορέα” και κατόπιν Όργανο (Αρχή) Ελέγχου: “Γ’ Μονάδα Ελέγχου των ΔΠΚ της Αρχής του
Άρθρου 7 του Ν. 3691/08-Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης.”
2.3 Στο πεδίο “Γενικές Παρατηρήσεις” γράφουμε: Η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή του σχετικού
εγγράφου της Αρχής Ελέγχου (υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α.Π.120/Γ/2017/24-03-2017) με το οποίο γνωστοποιήθηκε
η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.
3. Λοιπές Καρτέλες
Ακολουθούμε τις οδηγίες
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. “Δήλωση οικονομικών συμφερόντων.” Χρειάζεται και αυτό;
Ναι.
2. Έχω, εδώ και μέρες κάνει προσωρινή αποθήκευση. Όμως, δεν μπορώ να εντοπίσω πού σημειώνουμε
πως η δήλωση για το 2015 είναι περιοδική ώστε να αποφύγουμε το πρόστιμο.
Μόλις μπαίνεις στην προβολή δήλωσης και πριν επιλέξεις τη δήλωση (2016) κοίτα στη γραμμή αυτή και
κάτω από την επικεφαλίδα «Ανάληψης καθηκόντων/αρχική» πρέπει να γράφει ΟΧΙ που σημαίνει Ετήσια
(περιοδική). Αν κατά λάθος έχεις κάνει Αρχική, ενώ έπρεπε να είχες κάνει Ετήσια, τότε κάνε Διαγραφή στην
Αρχική που έχεις κάνει και ξεκίνα την Ετήσια από την αρχή.
3. Φαίνεται ότι τα στοιχεία από Ε9 μεταφέρονται ως έχουν μόνο για τον υπόχρεο αλλά όχι για την/τον
σύζυγο. Τα τελευταία πρέπει να τα περάσεις ένα-ένα.
Όχι. Αν ο/η σύζυγος εξουσιοδοτήσει τον άλλο σύζυγο (κουμπάκι στην αρχική σελίδα), τότε μπορεί να
τραβήξει τα στοιχεία από το taxis.
4. Στο online σύστημα, στις ιδιότητες υπόχρεου, εμφανίζεται ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας
31/12/2014, ενώ το έργο μου ξεκίνησε το 2012. Αυτή η ημερομηνία έχει μπει από τον ΕΛΚΕ. Ποια είναι η
σωστή ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας υπόχρεου;
Βάλε 31/12/2014. Να συμφωνεί με αυτό που έστειλε ο ΕΛΚΕ στην Αρχή. Ανεξάρτητα του ποια είναι η
πραγματική ημερομηνία.
5. Αντίγραφα συμβολαίων και άλλα έγγραφα. Υποβάλλονται;
Δεν υποχρεούμαστε "γενικά" να επισυνάψουμε έγγραφα (αντίγραφα συμβολαίων, κλπ.). Το "γενικά"
σημαίνει ότι κάποιοι από εμάς (π.χ. Πρύτανης) υποχρεούνται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να
επισυνάψουν έγγραφα Υπόχρεοι που ανήκουν στις κατηγορίες των υποχρεωτικά ελεγχόμενων ιδιοτήτων,
όπως (άρθρο 79 του ν.4427/2016):
- Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης,
- Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
όταν αυτοί διοριστούν (άρθρο 28 του ν. 4325/2015),
- Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές και διευθύνοντες σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών,
- Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας,
- Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
- Ιδιοκτήτες, βασικοί μέτοχοι, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, καθώς και γενικοί
διευθυντές και διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που
κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση:
i) τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών, και
ii) επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας
κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών,
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- Αρχηγοί και Υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του
Πυροσβεστικού Σώματος.
6. Αξίες αγοράς ακινήτων. Χρειάζεται να τις δηλώσουμε;
Όσοι κάνουν Ετήσια ΔΠΚ 2016 (για τη χρήση 2015), για κάθε ακίνητο που δεν αποκτήθηκε το 2015 στον
κωδικό "Κατάσταση/Μεταβολή" δηλώνουν "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ". Με αυτόν τον τρόπο,
δεν "κοκκινίζουν" τα πεδία "Συνολικό Καταβληθέν Τίμημα" και "Αντικειμενική Αξία Συμβολαίου Απόκτησης"
και έτσι μπορεί να αποθηκευθεί η δήλωση χωρίς να εισαχθούν αυτά τα στοιχεία. Αντίθετα, αν αποκτήθηκε
ακίνητο το 2015, δηλώνουμε "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ", και τότε τα πεδία αυτά "κοκκινίζουν"
και γίνονται υποχρεωτικά.
7. Το 2010 αγόρασα οικόπεδο όπου το 2012 έχτισα σπίτι. Τι δηλώνω στο πόθεν έσχες;
Καταρχήν, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να δηλωθούν αξίες (αγοράς και χτισίματος), εφόσον όλα
έγιναν προ του 2015.
Στο πεδίο "Κατάσταση/Μεταβολή" δηλώνουμε ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.
Στο "Έτος Κατασκευής" και στο "Έτος Κτήσης" δηλώνουμε 2012.
Στο πεδίο "Αριθμoί Συμβολαίων Απόκτησης" δηλώνουμε το συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου και τον
αριθμό οικοδομικής αδείας: 12345/2010, 678/2012.
Στο παραπάνω, 12345 είναι ο αριθμός συμβολαίου αγοράς και 678 ο αριθμός οικοδομικής αδείας.
Κατόπιν, στο πεδίο "Ονοματεπώνυμα Συμβολαιογράφων" δηλώνουμε: Τσίπρας Αλέξιος (2010), Πολεοδομία
Χανίων (2012).
Στο παραπάνω, Τσίπρας Αλέξιος είναι το όνομα του συμβολαιογράφου.
Στο πεδίο "Τρόπος Κτήσης", δηλώνουμε: ΑΓΟΡΑ + ΑΝΕΓΕΡΣΗ + ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. Δεν είμαι σίγουρος ότι
χρειάζονται και τα δύο τελευταία, αλλά βάλτε τα χωρίς φόβο και πάθος.
Τα υπόλοιπα πεδία δηλώνονται όπως και στο Ε9 (όσα δεν είναι ήδη περασμένα αυτόματα).
8. Έχω τραπεζικό λογαριασμό με τους γονείς μου, του οποίου το κεφάλαιο είναι ουσιαστικά των γονιών
μου. Πώς το δικαιολογώ;
Στο πεδίο "Δικαιούχος", δηλώνω Υπόχρεος.
Στο πεδίο "Δικαιούχοι Λογαριασμού - Κατάθεσης", κάνω tick στο Τρίτοι.
Στο πεδίο "Πλήθος Δικ/χων Λογαριασμού", δηλώνω το σύνολο των δικαιούχων του λογαριασμού, δηλαδή
3.
Στο πεδίο "Πηγές Προέλευσης Χρημάτων", στο υποπεδίο "Προέλευση" δηλώνω ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και στο
υποπεδίο "Ποσό" δηλώνω το συνολικό ύψος του λογαριασμού.
Στο πεδίο "Παρατηρήσεις" (πεδίο που δεν είναι υποχρεωτικό αλλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, καλό
είναι να δηλωθεί), δηλώνω το εξής: Ο λογαριασμός αυτός έχει κεφάλαια που έχουν προέλθει από
εισοδήματα των άλλων δύο (2) συνδικαιούχων, αλλά όχι του Υπόχρεου.
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9. Στα στοιχεία της συζύγου, υπάρχει ερώτηση εαν είναι υπόχρεη και η σύζυγος.
Αν η σύζυγος δεν είναι από μόνη της υπόχρεη, τότε δηλώνουμε ΟΧΙ. Αν είναι υπόχρεη και αυτή (λόγω της
δικής της επαγγελματικής δραστηριότητας), τότε δηλώνουμε ΝΑΙ. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να
δηλώσουμε πλήρως τα περιουσιακά στοιχεία της.
10. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα από άλλες χώρες, π.χ., ΗΠΑ, που είναι σε αμοιβαία κεφάλαια, αλλά
δεν μπορεί να τα αγοράσει οποιοσδήποτε παρά μόνο σαν συνταξιοδοτικό προϊόν, σε ποιά κατηγορία
επενδύσεων δηλώνονται;
Στις ΗΠΑ είναι τα λεγόμενα 401k. Τα δηλώνουμε κάτω από “Επενδυτικά Προγράμματα,” στην Υποκατηγορία
“Επενδυτικά Ασφαλιστικά Συμβόλαια,” και βάζουμε σχόλιο ότι είναι επενδυτικά/συνταξιοδοτικά
προγράμματα που αντιστοιχούν σε αμοιβαία κεφάλαια και (αν θυμόμαστε) πότε έγινε η τελευταία
κατάθεση. Αν θέλουμε, βάζουμε και στο αρχικό tab σαν σχόλιο ότι ήμουν μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ (και μέχρι
πότε). Τα σχόλια κυρίως είναι γιατί με τις διάφορες λίστες για πόρους στο εξωτερικό, αν βγάλει κάποιο
πρόγραμμα την καρτέλα, να φαίνεται τι έγινε.
"Χειριστή Μερίδας Επενδυτή" δηλώνουμε τα funds (π.χ. VALIC Και ΤΙΑΑ-CREF ως χωριστές καταχωρήσεις).
“Ποσότητα” (υποχρεωτικό πεδίο) βάζουμε 1 (απλά για να υπάρχει κάτι) αν δεν ξέρουμε το πλήθος
τεμαχίων.
“Τρόπος κτήσης” βάζουμε “Άλλη περίπτωση.”
“Αξία Κτήσης” δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσουμε, όπως και με τα ακίνητα. Εφόσον δεν δηλώνουμε αξία
κτήσης, αφήνουμε κενό και το “Πηγή Προέλευσης Χρημάτων.” Αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, αρκεί να
έχουμε δηλώσει στο πεδίο “Κατάσταση/Μεταβολή” την τιμή “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.”
“Παρατηρήσεις”: Γράφουμε το εξής. “Το προϊόν αυτό είναι βάσει του Νόμου 401Κ των ΗΠΑ (μία μορφή
ιδιωτικού συνταξιοδοτικού/αυτασφάλισης) και σπάει σε υποκατηγορίες με διαφορετική ποσότητα και αξία
η καθεμία. Έχει δηλωθεί το σύνολο. Η αξία κτήσης είναι άγνωστη γιατί αφορά συνεισφορά δική μου και του
τότε εργοδότη μου, πανεπιστήμιο ΧΧΧ, ΗΠΑ, για πολλά έτη (από-έως)."
11. Έχω κάνει έντυπη Ετήσια ΔΠΚ 2015 (για τις 31/12/2014) και έντυπη Ετήσια ΔΠΚ 2016 (για τις
31/12/2015). Πρέπει να υποβάλω κάτι τώρα;
Για τη ΔΠΚ 2015, είσαι ΟΚ. Τη ΔΠΚ 2016 όμως (για τις 31/12/2015) πρέπει να την ξανακάνεις ηλεκτρονικά
μέχρι 30/6/2017.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

(σύνταξη : Γιώργος Καρυστινός & Γιώργος Λιτσαρδάκης)
Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ (πόθεν έσχες) των μελών ΔΕΠ Επιστημονικών Υπευθύνων ερευνητικών
έργων έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις:
από την ΚΙΠΑΝ στις 13-6-2017 (ΚΙΠΑΝ-για την υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν
έσχες) των Επιστημονικών Υπευθύνων ερευνητικών έργων,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2135&Itemid=483)
και από την ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ στις 15-6-2017 (Για την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) των
πανεπιστημιακών καθηγητών)
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=207&task=doc_download&gid=2139)
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