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Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
1 του Ν. 3213/2003, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, ο αρμόδιος 
φορέας ή τα όργανα διοίκησης του 

φορέα στον οποίο υπάγονται ή από 
τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι 
ετήσιας δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης και οικονομικών 
συμφερόντων, οφείλουν έως το 

τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους να 
καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω 
της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, 

την κατάσταση των υπόχρεων 
προσώπων και να την 

οριστικοποιήσουν.  
 
Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία 

για την ηλεκτρονική καταχώρηση 
των δεδομένων της κατάστασης 

υπόχρεων υποβολής ετήσιας 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
και οικονομικών συμφερόντων έτους 

2020 (χρήση 2019) είναι η 29η 

Φεβρουαρίου 2020, ενώ η μη 

ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να 
δηλώνεται ηλεκτρονικά με την 

οριστικοποίηση μηδενικής 
κατάστασης από το φορέα. 
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Η κατάσταση περιλαμβάνει 
υπόχρεους που απέκτησαν, 

κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα 
του υπόχρεου στην προηγούμενη 

χρήση (1.1.2019 έως 31.12.2019) ή 
στις τρεις (3) προηγούμενες χρήσεις 

(1.1.2017 έως 31.12.2019) για τους 
υπόχρεους των περιπτώσεων α' έως 
και ε' και ιβ' της παραγράφου 1 ή 

στις χρήσεις που κατ' εξαίρεση 
ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις.  
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