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ΘΕΜΑ: « Ζλεγχοσ υπευκφνων δθλϊςεων Ν.1256/1982 και πολυαπαςχόλθςθσ»
Με τα πρακτικά τθσ 2ασ Γενικισ υνεδριάςεωσ τθσ Ολομελείασ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου
τθσ 31θσ Ιανουαρίου 2001 ανατζκθκε ςτθν Τπθρεςία μασ, (13θ Τπθρεςία Επιτρόπου του
Ελεγκτικοφ υνεδρίου), ο ζλεγχοσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του ν.1256/1982, (ΦΕΚ
Α' 65) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, για τθν πολυκεςία, τθν πολυαπαςχόλθςθ και τθν
κακιζρωςθ ανωτάτου ορίου απολαβϊν ςτο δθμόςιο τομζα.
Κατόπιν αυτοφ, παρακαλοφμε να υποβάλετε υποχρεωτικά , χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ, το Α'
δεκαπενκιμερο μθνϊν Ιανουαρίου και Ιουλίου ςυμπλθρωμζνεσ τισ προβλεπόμενεσ από τα
άρκρα 2, 4, 6 παρ.3 και 16 του Ν.1256/1982 (Φ.65 Α) και τθν κατ' εξουςιοδότθςθ αυτϊν
εκδοκείςα αρικ.4445/1982 απόφαςθ του Τπουργοφ Προεδρίασ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του β'
εξαμινου 2008 και του α' και β' εξαμινου 2009, ςφμφωνα με το ζντυπο που ζχει
καταχωρθκεί, ςτθν ιςτοςελίδα του Ελεγκτικοφ υνεδρίου (www.elsyn.gr).
Σισ παραπάνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ζχουν υποχρζωςθ να υποβάλουν:
1. Οι εργαηόμενοι ςτθν Τπθρεςία ςασ, που κατζχουν παράλλθλα και άλλθ κζςθ ςτο
Δθμόςιο τομζα ι είναι ςυνταξιοφχοι.
2. Όςοι από τουσ εργαηόμενουσ παίρνουν πρόςκετεσ απολαβζσ από ςυμμετοχι ςε
ςυμβοφλια , επιτροπζσ , ομάδεσ εργαςίασ, κακϊσ και κάκε άλλθ αμοιβι από οποιαδιποτε
αιτία (υπερωρίεσ, αμοιβζσ από ερευνθτικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και ειδικοφσ
λογαριαςμοφσ, ςυγγραφικι δραςτθριότθτα, πρόςκετθ διδαςκαλία, επιμίςκια κ.λ.π.) τα
οποία κα αναφζρονται ονομαςτικά .
Επιςθμαίνεται ότι, θ παράλειψθ υποβολισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςυνιςτά πεικαρχικό
αδίκθμα. ε περίπτωςθ άρνθςθσ υποβολισ εκ μζρουσ των υπόχρεων, παρακαλοφμε να μασ
το γνωρίςετε με ζγγραφο ςασ.
Επίςθσ, ςασ γνωρίηουμε ότι οι αρμόδιοι εκκακαριςτζσ πρζπει:
α) να βεβαιϊνουν με ευκφνθ τουσ το φψοσ των μθνιαίων αποδοχϊν ι ςυντάξεων κάκε
δικαιοφχου, κακϊσ και το ποςό των κάκε είδουσ πρόςκετων αμοιβϊν του και
β) εφόςον διαπιςτϊνουν ι λαμβάνουν γνϊςθ υπζρβαςθσ του ανϊτατου ορίου απολαβϊν,
που προβλζπεται από τθ διάταξθ τθσ παρ.4 του αρικ.34 του Ν.2768/99 (ΦΑ273), να
παρακρατοφν τα επιπλζον ποςά , ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 του Ν.
1256/1982.
Σζλοσ, ςασ υπενκυμίηουμε ότι μετά τθν ιςχφ τθσ διάταξθσ του άρκρου 5 παρ.13 του
Ν.2703/99 (Φ.72/99 Α') για τθν καταβολι αποδοχϊν ςε ςυνταξιοφχουσ του Δθμοςίου και
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, του άρκρου 1 παρ.6 του Ν.1256/1982, που
προςλαμβάνονται ι απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο τομζα, είναι απαραίτθτθ θ βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ Διεφκυνςθσ τθσ Τπθρεςίασ υντάξεων ότι δθλϊκθκε θ κατοχι τθσ κζςθσ.
Η ΕΠΙΣΡΟΠΟ
ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΚΡΕΜΜΤΔΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν. 1599/1986 και 2, 4, 6 παρ. 3 τoυ ν. 1256/1982)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με
βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ
διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
Από τθν κφρια και τισ λοιπζσ κζςεισ ι απαςχολιςεισ ι και ςυντάξεισ ειςζπραξα το ποςό των
ευρϊ κατά το ………(4) εξάμθνο του ζτουσ…… (4) από τακτικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ ι μθνιαίεσ
ςυντάξεισ κ.λ.π που αναφζρονται ςτον επόμενο πίνακα.
Βεβαιϊνεται ότι τα πιο πάνω ςτοιχεία ςυμφωνοφν με τα όμοια που τθρεί θ υπθρεςία μασ
και με αυτά που αναγράφονται ςτισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςε απλό χαρτί που υπζβαλε για το
ίδιο χρονικό διάςτθμα ο ενδιαφερόμενοσ
Χρονολογία /…/200...
Τπογραφι Προϊςταμζνου Τπθρεςίασ

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα,
που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με
ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν
μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε
άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Να ςυμπλθρωκεί το αντίςτοιχο εξάμθνο (Α' ι Β' ) και το ζτοσ, π.χ. Α' εξάμθνο του ζτουσ
2003..

