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ΠΡΟΣ:  Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων έτους 2018 (χρήση 

2017) και επιβεβαίωση παλαιότερων ηλεκτρονικά υποβληθέντων δηλώσεων (χρήσεις 2016, 2015)» 

ΣΧΕΤ.:  α. Το υπ’αριθ.11070 Φ.299/19-02-2019 ενημερωτικό έγγραφό μας με συνημμένο το υπ’αριθ. 
1048/19/364826/18-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων/Τμήμα Παραλαβής 
και ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

β.  Το υπ’αριθ. 6013/8/94-μβ’/21-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων/Τμήμα 
Παραλαβής και ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, σας κοινοποιούμε το (β) όμοιο και εντέλλονται οι Υπηρεσίες, όπως 
ενημερώσουν ενυπογράφως όλο το υπόχρεο προσωπικό, τόσο το εν ενεργεία μόνιμο και εποχικό όσο και 
τους αποστράτους της τελευταίας 4ετίας (2015-2019), για το περιεχόμενό του. 

Στο (β) σχετικό, αναφέρεται η μη έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων του θέματος (αρχικές και ετήσιες) από 
σημαντικό αριθμό υπόχρεων (εν ενεργεία υπαλλήλων και συνταξιούχων).  Ήδη, για την εκπρόθεσμη 
υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, επιβλήθηκαν κυρώσεις (100€/δήλωση μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου, 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων), όπως είχε προαναγγελθεί με σαφήνεια στη συνημμένη αλληλογραφία 
του (α) σχετικού, με προοπτική αυτές να πολλαπλασιαστούν από τις αρχές του επόμενου κιόλας μήνα, σε 
όσους υπαλλήλους εξακολουθούν να μην έχουν υποβάλει τις ως άνω αναφερόμενες δηλώσεις.  

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για άμεση και ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των 
υπόχρεων, ώστε να προβούν άμεσα και χωρίς χρονοτριβή, στην υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων. 

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο 54. 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Ε.Γ.Α. & Ε.Γ.Υπ.Υπ. & Ε.Γ.Υπ.Επιχ. 
Επιτελείο Α.Π.Σ. 
Διευθύνσεις και Τμήματα ΑΠΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος Α.Σ.Α.Ε.Δ. 

Π.Σ.Ε.Α Γ.Ε.Α-ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κ.Ε.Μ.Ε.Α Δ.Α.Υ-Π/Α ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Γ.Γ.Π.Π. Γ.Ε.Ε.Θ.Α.- ΕΘΚΕΠΙΧ 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Υ.Δ.Ε 
 

Με εντολή Αρχηγού 
Ο Δντης Ανθρώπινων Πόρων 

 
Αλέξιος Χ. Ράπανος 

Αρχιπύραρχος 


