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Θέμα: «Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης παρελθόντων ετών».
Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
η Ομοσπονδία μας εγκαίρως με έγγραφα της προς την πολιτική ηγεσία τόσο
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όσο και του Υπουργείο Δικαιοσύνης, (αρ.
Πρωτ. 256 και 302 από 24/10/2019 και 06/12/2019 αντίστοιχα) ουσιαστικά επισήμανε
την δυσκολία υποβολής των δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» με το νέο ηλεκτρονικό
τρόπο, καθώς και τις επιπτώσεις που απέρρεαν από τις συνεχείς αναβολές της
λήξης των με ευθύνη καθαρά των υπόχρεων Υπουργείων και Διευθύνσεων, που
περισσότερο μπέρδευαν παρά βοηθούσαν τους υπόχρεους στην σωστή και πάνω
από όλα έγκαιρη υποβολή τους.
Πλέον και στο Σχέδιο Νόμου - Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές
διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα στο Άρθρο 28,
«Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης», εισήρθαν προς
ψήφιση τα ακόλουθα αποδίνοντας έστω και καθυστερημένα την καθολική δικαίωση
και των δικών μας προσπαθειών.
Αναλυτικότερα στο άρθρο 28, αναγράφονται τα παρακάτω:
1. 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).
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2. Οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων των υπόχρεων της παρ. 1 που είχαν
υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, ενώ δεν είχαν υποχρέωση μεταβολής
του περιεχομένου τους, κατά τις διατάξεις του ν.4571/2018 και δεν επιβεβαίωσαν
αυτές, αναστέλλεται μέχρι την 31.10.2020. Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί,
για την παραπάνω αιτία, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, επιστρέφονται στο
δικαιούχο μετά από τυχόν συμψηφισμό κατά τις διατάξεις του άρθρου 83
ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Α’ 90) και του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 (Α΄170) ή μετά
τυχόν παρακράτηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.
Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση.
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