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Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Αξιότιμη κα Γενική
Όλοι οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας υποχρεούνται σε δήλωση
περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωση οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και όπως αυτό προβλέπεται στον Ν. 3213 ΦΕΚ Α’ 309/3112-2003 (άρθρο 1, περ. κη’).
Η εποπτεύουσα Αρχή πλέον είναι ο εποπτεύον την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
της Ελληνικής Αστυνομίας Εισαγγελικός Λειτουργός της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και οι
δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του www.pothen.gr.
Επίσης, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1 του N. 3213/2003 όπως ισχύει, η ηλεκτρονική
καταχώριση στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των
αρμοδίων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, της ενιαίας κατάστασης των υπόχρεων σε Δ.Π.Κ. &
Δ.Ο.Σ. κάθε έτους, θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου
έτους, ενώ η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση
μηδενικής κατάστασης.
Προσφάτως ενημερωθήκαμε ότι από την κεντρική υπηρεσία ζητούνται στοιχεία από τις
Διευθύνσεις των Καταστημάτων Κράτησης σχετικά με τους συναδέλφους μας που
συμμετείχαν στο παρελθόν ή και συμμετέχουν ακόμα ως μέλη επιτροπών διαγωνισμών (άνω
των 150.000€), καθώς πρέπει να συμπεριληφθούν στους πίνακες υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ

και ΔΟΣ και με αυτή την ιδιότητά τους, πέραν του γεγονότος ότι είναι υπόχρεοι και
υποβάλλουν δήλωση ως σωφρονιστικοί υπάλληλοι.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος οι συνάδελφοί μας αυτοί να
υποβάλλουν εκπρόθεσμη αρχική ΔΠΚ και ΔΟΣ προς την Γ Μονάδα Ελέγχου περιουσιακής
κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και εκτός του γεγονότος ότι θα τους επιβληθεί αυτόματα το ανάλογο
διοικητικό πρόστιμο (ξεχωριστά για κάθε έτος) είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρεθούν
κατηγορούμενοι στα ποινικά δικαστήρια είτε για εκπρόθεσμη υποβολή, είτε για μη υποβολή
δηλώσεων παρελθόντων ετών.
Επειδή οι συνάδελφοί μας υποβάλλουν ήδη δηλώσεις πόθεν έσχες και επειδή οι
συγκεκριμένοι συνάδελφοί μας μέλη των ανωτέρω επιτροπών ουδέποτε τους γνώρισαν ότι
είναι υπόχρεοι δήλωσης σε άλλη αρχή και με άλλη ιδιότητα και επειδή το θεωρούμε και είναι
άδικο αυτό που προφανώς θα γίνει, παρακαλούμε θερμά για την παρέμβασή σας ώστε να
επιλυθεί νομοθετικά το ανωτέρω πρόβλημα.

