
 
 

 

 

                                   

ΘΕΜΑ :  «Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων ν. 1256/1982» 

Σχετ.: 81953/22-12-2016 έγγραφο Ελεγκτικού Συνεδρίου που κοινοποιήθηκε 

στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. πρωτ. 10483/Γ1/23-1-2017 έγγραφο ΥΠΠΕΘ 

         

 Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί αμείβονται πέρα 

από τις τακτικές και έκτακτες αποδοχές τους από τον κύριο φορέα εργασία τους (Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην Υπηρεσία 

μας την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται με σκοπό τα έγγραφα αυτά να αποσταλούν στη 

συνέχεια από την Υπηρεσία μας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄), όσοι έχουν οποιαδήποτε 

πρόσθετη αμοιβή από άλλους Φορείς οφείλουν να το δηλώνουν, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη 

δήλωση και αποστέλλοντάς τη στο Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας μας ανά εξάμηνο. Η 

Υπηρεσία μας οφείλει , σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρ. 2 του Ν. 1256/1982, το α΄ δεκαπενθήμερο 

Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους να κοινοποιεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις υποβληθείσες 

υπεύθυνες δηλώσεις. 

 Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρ. 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄) «το σύνολο των 

πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των συνολικών μηνιαίων 

αποδοχών της οργανικής τους θέσης». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 28 του ιδίου νόμου «οι 

πάσης φύσεως αμοιβές και πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή 

υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου … απαγορεύεται να 

υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου». Συνεπώς το Ελεγκτικό 
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Συνέδριο θα ελέγξει αν κάποιος υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση 

που θα προσκομίσει. 

 Στην παρούσα κατάσταση, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έκαναν τη σχετική δήλωση και 

εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για υποβολή της σχετικής δήλωσης και όσοι, από 

δω και στο εξής, δηλώνουν κάποιο επιπλέον εισόδημα από άλλους Φορείς, να συμπληρώσουν 

και να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας την σχετική υπεύθυνη δήλωση το αργότερο μέχρι τις 15 

Ιανουαρίου 2021. Οι υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται με ευθύνη των υπόχρεων 

εκπαιδευτικών και η Υπηρεσία μας θα τις διαβιβάσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στοιχεία για τις 

κύριες αμοιβές μπορούν οι υπόχρεοι να αντλούν είτε από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

(dipe.lef.sch.gr → Ενιαία Αρχή Πληρωμών – στο κάτω δεξί μέρος της ιστοσελίδας) είτε από το 

Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας. 

 Παρακαλούνται, με ευθύνη των Διευθυντών/–ντριών  και Προϊστάμενων των σχολικών 

μονάδων, να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.   

 

 
 
 Ο Δ/ντής Π.Ε. Λευκάδας   
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