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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών 
συμφερόντων για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, 

όπως ισχύει

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ1 περ. λι του ν.3213/2003, όπως ισχύει, 

μεταξύ των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2018 

(χρήση 2017) είναι «λι. Τα μέλη και οι εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών, 

τα μέλη των οργάνων ελέγχου τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των 

ενισχύσεων όργανα, τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των 

επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης των παρεχόμενων 

ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.», ενώ 

σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου «2. Η δήλωση της παραγράφου 1 

υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της 

ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο 

κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της 

διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. ………………… 

Κατ` εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, 

αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 

2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 

18.2.2019 έως 31.3.2019.»



Βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην Υπηρεσία, καταρτίστηκε και απεστάλη στην 

αρμόδια Αρχή Ελέγχου η Κατάσταση Υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης έτους 2018, η οποία αφορά όσους είχαν μια από τις ως 

άνω αναφερόμενες ιδιότητες κατά το έτος 2017, και ειδικότερα τα μέλη και τους 

εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων των αναπτυξιακών 

νόμων όργανα, καθώς και τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης, εξέτασης και ελέγχου 

επενδύσεων. 

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των ανωτέρω, ο υπόχρεος υποβάλλει ετήσια δήλωση 

περιουσιακής κατάστασης κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για το 

επόμενο έτος μετά την απώλεια αυτής. Κατά συνέπεια, όσοι άσκησαν τα ανωτέρω 

καθήκοντα κατά το έτος 2016 αλλά στη συνέχεια απώλεσαν την ιδιότητα που τους 

καθιστά υπόχρεους, θα υποβάλλουν και το 2018 ετήσια δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης. 

H  ανακοίνωση αυτή θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr
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