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Αρ. Πρωτ.: 8337    

Προς:   1. Υπ. Οικονομικών 

    2. Υπ. Εσωτερικών 

    3. Υπ. Δικαιοσύνης 

    4. Υπ. Προστασίας του Πολίτη 

 

 Κοιν.:   1. ΑΔΕΔΥ 

   2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ 

   3.  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  

Θέμα : Κατάργηση προστίμων σε εξ αμελείας εκπρόθεσμες δηλώσεις 

«Πόθεν Έσχες» και μη καταβολή προστίμων σε νέες κατηγορίες 

υπόχρεων του ν.4571/2018 μέχρι τη σύσταση των 

ηλεκτρονικών καταλόγων από τον αρμόδιο φορέα σε συνδυασμό 

με το ν/σ του Υπ. Προστασίας του Πολίτη "Ρυθμίσεις 

Σωφρονιστικής Νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις". 

  

Κύριοι Υπουργοί 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο 

των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση 

(Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Μεγάλο μέρος των μελών μας 

συμμετέχει σε πλήθος επιτροπών και είναι υποχρεωμένο  σε υποβολή 

ηλεκτρονικής δήλωσης «Πόθεν Έσχες».  
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Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με το κατατεθέν ν/σ "Ρυθμίσεις 

Σωφρονιστικής Νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις" και συγκεκριμένα στο άρθρο 

28 αυτού όπου αναφέρει ότι: " Το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και το προσωπικό του Λιμενικού 

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τις 

δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων ετών 2016, 

2017 και 2018, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 (Α’ 

186), έως την 31.10.2020, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Α΄ 309)."   

Θεωρούμε ότι για την προάσπιση της ισονομίας και της χρηστής 

διοίκησης, οφείλετε η συγκεκριμένη ρύθμιση να επεκταθεί στο σύνολο των 

Δημοσίων Υπαλλήλων που για αντικειμενικούς λόγους και όχι λόγω δικής τους 

υπαιτιότητας, όπως αναλυτικά περιγράφουμε στο υπ' αρ. 7948/18-10-19 

έγγραφό μας, δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα ΔΠΚ και τους επιβλήθηκαν υπέρογκα 

πρόστιμα. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  
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