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Ψηφίστηκε ο Νόμος 4571/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιεί, μεταξύ άλλων, 
τις διατάξεις του αρχικού σχετικού Νόμου 3213/2003. 
 
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις συνοψίζονται κατωτέρω:   

 
Προθεσμίες 

υποβολής Δήλωσης 

Περιουσιακής 

Κατάστασης 

(Δ.Π.Κ.) και 

Δήλωσης 

Οικονομικών 

Συμφερόντων 

(Δ.Ο.Σ.) 

Είδος δήλωσης Προθεσμία υποβολής 

Ετήσια Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Αρχική Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. 
Μέσα σε 90 ημέρες από την απόκτηση της 
ιδιότητας από την οποία το πρόσωπο 
κατέστη υπόχρεο σε δήλωση. 

Κατ’ εξαίρεση: Αρχικές Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. με 
απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 
2016, 2017 και 2018 (έως την 30.10.2018). 

Από 4.1.2019 έως 4.3.2019. 

Κατ’ εξαίρεση: Ετήσιες των ετών 2016 
(χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 
(χρήση 2017). 

Από 4.1.2019 έως 4.3.2019. 

Κατ’ εξαίρεση: Αρχικές Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. με 
απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 
2016, 2017 και 2018 (έως την 30.10.2018) 
και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015) 
και 2017 (χρήση 2016), οι οποίες είχαν 
υποβληθεί μέχρι την 30.10.2018. 

Δεν απαιτείται μεταβολή τους, αρκεί να 
περιέχουν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο 
υποβολής τους περιουσιακά στοιχεία. 
Εντούτοις, παρέχεται η δυνατότητα στους 
υπόχρεους να επιβεβαιώσουν και να 
εγκρίνουν το περιεχόμενο τους από 
4.1.2019 έως 4.3.2019. Οι δηλώσεις αυτές 
θα ισχύουν ως νέες και θα λαμβάνουν νέο 
πρωτόκολλο και αποδεικτικό υποβολής. 

Αρχική δήλωση όσων ανήκουν σε 
κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες 
επιβάλλεται για πρώτη φορά η 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης βάσει του 
ν.4571/2018. 

Μέσα σε 90 ημέρες από τη δημοσίευσή 
του ν.4571/2018 (ήτοι μέχρι την 
28.1.2019), χωρίς να υπολογίζεται το 
διάστημα κατά το οποίο η ενιαία 
διαδικτυακή εφαρμογή τίθεται εκτός 
λειτουργίας. 

Αυτόβουλη συμπλήρωση των ανακριβειών 
των στοιχείων που δηλώθηκαν. 

Εντός ενός μηνός από την παρέλευση της 
προθεσμίας υποβολής της Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. 

Για το έτος 2018: Καταχώρηση των 
καταστάσεων υπόχρεων σε υποβολή 
Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. από τους αρμόδιους φορείς 
στους οποίους υπάγονται ή από τους 
οποίους εποπτεύονται. 

Έως την 17.12.2018. Σημειώνεται ότι η μη 
ύπαρξη υπόχρεων θα πρέπει επίσης να 
δηλώνεται με την οριστικοποίηση 
μηδενικής κατάστασης. 

 

 Ο έλεγχος των Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. διενεργείται εντός πέντε ετών από τη λήξη του έτους 
υποβολής, ενώ σε περίπτωση που προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ή νέα αποδεικτικά 
στοιχεία τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του κακουργήματος, ο έλεγχος μπορεί κατ' 
εξαίρεση να διενεργηθεί μέχρι τη συμπλήρωση της ποινικής παραγραφής των 
αδικημάτων. 

  



Μεταβολές στις 

κατηγορίες 

υπόχρεων 

Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. 

 Ορίζονται νέες κατηγορίες υπόχρεων σε υποβολή Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. Αναλυτικά: 
 
o τα αναπληρωματικά μέλη των συλλογικών οργάνων, τα μέλη των οποίων 

καθίστανται ως υπόχρεα υποβολής Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ., όταν έχουν πράγματι 
συμμετάσχει σε συνεδρίαση του οργάνου, όπως προκύπτει από τα επίσημα 
πρακτικά, 

o οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών των σχολικών 
επιτροπών των Δήμων, 

o οι Γενικοί Διευθυντές όλων των Υπουργείων, 
o όλα τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών, ανεξαρτήτως της νομικής βάσης επί της 

οποίας διεξάγονται οι διαγωνισμοί αυτοί, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου 
υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, 

o οι εκδότες εντύπων, 
o οι νόμιμοι αναπληρωτές των προϊσταμένων των δασαρχείων και των 

δασονομείων, 
o τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των οργανικών μονάδων δόμησης 

οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των Ο.Τ.Α., αλλά και οι εισηγητές των 
Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Συμβουλίων, Περιφερειακών 
Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων, των Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων και των 
Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων, 

o οι Προϊστάμενοι των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου 
(Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

 

 Εισάγεται ρητή πλέον πρόβλεψη σχετικά με την υποχρέωση για δήλωση των 
περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με 
υπόχρεους σε δήλωση. 

 

 Εξαιρείται το προσωπικό της αστυνομίας, του λιμενικού σώματος και της 
πυροσβεστικής που βρίσκεται σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας. 

  

  

Περιεχόμενο 
Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. 

 Κατ' εξαίρεση, η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, 
κατά το χρόνο αναφοράς της, περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον 
είναι διαθέσιμη. 
 

 Τα κατώτατα όρια μετρητών εκτός τραπεζικών λογαριασμών τα οποία θα πρέπει να 
δηλώνονται στις Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. αυξάνονται από τις 15.000 στις 30.000 ευρώ. Επίσης, 
αυξάνεται και η ελάχιστη αξία των κινητών σημαντικής αξίας από τις 30.000 στις 
40.000 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά εξαιρούνται από την δημοσιοποίηση. 

 

 Προστίθεται υποχρέωση για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς ως προς 
την δήλωση των δανειακών τους υποχρεώσεων προς ημεδαπά και αλλοδαπά 
πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η 
δήλωση των παραπάνω υπόχρεων περιλαμβάνει και κάθε οφειλή που προέρχεται από 
διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ 
κατά την ίδια ημερομηνία. 

 

 Καθίσταται σαφής η υποχρέωση δήλωσης από τον υπόχρεο των περιουσιακών 
στοιχείων και του εν διαστάσει συζύγου και του μέρους του συμφώνου συμβίωσης, ενώ 



ρυθμίζονται και οι περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα αρνούνται, κατά δήλωση 
του υπόχρεου, και δεν συνεργάζονται με τον υπόχρεο παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες ή επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο της δήλωσης που αφορά τα 
περιουσιακά στοιχεία των ιδίων ή των ανηλίκων τέκνων τους. 

  

Παράβολα, 
διοικητικές 
κυρώσεις και 
πρόστιμα 

 Εντός 30 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης 
ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 200 ευρώ για τους υπόχρεους 
που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου Δ.Π.Κ. και 100 ευρώ για τους λοιπούς 
υπόχρεους. Μετά την πάροδο των 30 ημερών, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα 
από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 800 ευρώ για τους υπόχρεους που 
υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου Δ.Π.Κ. και 300 ευρώ για τους λοιπούς 
υπόχρεους. 
 

 Ο χρόνος από το πέρας του οποίου η παράλειψη υποβολής Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. καθίσταται 
αξιόποινη ορίζεται με την πάροδο 60 (αντί των 30) ημερών από την παρέλευση της 
προθεσμίας. 

 

 Ο έλεγχος των ετήσιων Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. εκτείνεται και στην προέλευση των δηλούμενων 
εισοδημάτων, καθώς διευκρινίζεται ότι ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα 
δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα 
πάσης φύσεως, νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου. 

 

 Ορίζεται ότι η επιβαρυμένη ποινή θα δύναται να επιβληθεί μόνο όταν υπάρχει σκοπός 
απόκρυψης περιουσίας άνω των 30.000 ευρώ και το αποκρυφθέν περιουσιακό 
στοιχείο έχει αποκτηθεί από τον υπόχρεο με εκμετάλλευση της ιδιότητάς του. 

 

 Επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις στο σύζυγο, εν διαστάσει σύζυγο ή στο μέρος του 
συμφώνου συμβίωσης που παραλείπει να δηλώσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία ή 
των ανηλίκων τέκνων τους μετά την πάροδο της προθεσμίας των 90 ημερών από την 
κλήση του οργάνου ελέγχου ή δηλώσει αυτά ανακριβώς ή ελλιπώς. 

 

 Ορίζεται ότι οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή 
ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, 
τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή, ενώ επίσης ότι τα φυσικά πρόσωπα 
και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων που παραβιάζουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης υπόχρεων σε Δ.Π.Κ./Δ.Ο.Σ. τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 
μηνών. 
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