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ΠΡΟΣ  
Όλες τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ενταύθα 

ΚΟΙΝ (μετά συνημμένων) 
1.Γραφείο Συντονιστού αποκεντρωμένης 
Διοικήσεως  
2. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Χωροταξικής & 
περιβαλλοντικής Πολιτικής 
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Δασών & 
Αγροτικών Υποθέσεων 
4.Γραφείο Αν. Γεν. Διευθύντριας 
Εσωτερικής Λειτουργίας 
5. Ελεγκτικό Συνέδριο, 13η Υπηρεσία 
Επιτρόπου, Βουρνάζου 4 & Τσόχα, Αθήνα, 
Τ.Κ. 101 68 
 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή Υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1256/1982 

                      

 

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση προς υποβολή των υπευθύνων 

δηλώσεων του Ν. 1256/1982 στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου το Α΄ δεκαπενθήμερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου από όσους 

υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που 

πρέπει να υποβληθούν αφορούν το διάστημα του Α΄ εξαμήνου 2017.  

Υπόχρεοι προς υποβολή των δηλώσεων είναι: α) οι εργαζόμενοι στην 

υπηρεσία μας οι οποίοι κατέχουν παράλληλα και άλλη θέση στον Δημόσιο Τομέα 

ή είναι συνταξιούχοι, β) όσοι εκ των εργαζομένων λαμβάνουν πρόσθετες 

αποδοχές από συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας, καθώς και 

κάθε άλλη αμοιβή από οποιαδήποτε αιτία (αμοιβές από ερευνητικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα, ειδικούς λογαριασμούς, συγγραφική δραστηριότητα, πρόσθετη 

διδασκαλία, επιμίσθια κ.τ.λ. ), τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά καθώς και το 

χρονικό διάστημα που αφορούν.  

 



 

Κατόπιν προφορικής επικοινωνίας με την 13η Υπηρεσία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σας γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται από κάθε υπάλληλο ξεχωριστά 

δήλωση για τις υπερωρίες που λαμβάνει, αλλά βεβαίωση από τον Προϊστάμενο 

κάθε Διευθύνσεως για όλους όσους εκ των υπαλλήλων της Δ/νσεώς του 

λαμβάνουν τέτοιες ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις υπερωρίες που 

προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα όρια των 

πρόσθετων αποδοχών που θέτει ο νόμος.  

Η παράλειψη υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης από τους 

υποχρέους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.  

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων 

ενυπογράφως όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών. Τα Τμήματα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης & Νομικών προσώπων παρακαλούνται να διαβιβάσουν το σχετικό 

στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύουν, 

προκειμένου αυτά να αποστείλουν τις σχετικές δηλώσεις απ’ ευθείας στην αρμόδια 

υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, παρακαλούνται όλες οι Διευθύνσεις 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπως έχουν συγκεντρώσει και αποστείλει τις 

δηλώσεις των υπόχρεων υπαλλήλων τους (συμπληρωμένες ως προς όλα τα 

στοιχεία που ζητούνται)  στην Διεύθυνση Διοίκησης- Τμήμα Προσωπικού (υπ’ όψιν 

κ. Α. Κοσμόπουλου) ως και τις 10.7.2017.  

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών παρακαλείται όπως 

αναρτήσει το παρόν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.apd-depin.gov.gr) στην 

διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας.  

 
 
ΣΥΝ: Δύο (2) φύλλα 
Εσωτ. Διανομή:    Τμήματα Δ/νσης Διοίκησης (με συνημμένο)  
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