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 Απόθαζη

Για την υποχρζωςη δήλωςησ περιουςιακήσ κατάςταςησ των πανεπιςτημιακών 
καθηγητών 

Με παλαιότερο ζγγραφο1 (3103/11-12-15) τθσ Αρχισ Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ 

Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και 
Ελζγχου των Δθλϊςεων Περιουςιακισ Κατάςταςθσ, (ΑΕΔΠΚ) ωσ απάντθςθ ςε ςχετικό ερϊτθμα 
τθσ Γ.Γ.Ε.Τ., δθλϊκθκε ότι ςφμφωνα με τον νόμο 3213/2003 υπόχρεοι ςε διλωςθ περιουςιακισ 
κατάςταςθσ (Πόκεν Ζςχεσ) είναι και οι «Υπεφκυνοι Ζργων Δθμοςίου Τομζα και Δράςεων 
Κρατικϊν Ενιςχφςεων» και κατά ςυνζπεια υπόχρεοι είναι και τα μζλη ΔΕΠ που είναι 
επιςτημονικοί υπεφθυνοι των δικαιοφχων δράςεων κρατικών ενιςχφςεων όπωσ ζργα τθσ ΓΓΕΤ. 
Με βάςθ το ζγγραφο αυτό ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ μελϊν ΔΕΠ υποχρεϊκθκε ςε υποβολι 
διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ για τα ζτθ 2015 και 2016 (ζτθ χριςθσ 2014 και 2015). 

Σε πρόςφατο ερϊτθμα τθσ ΓΓΕΤ επανιλκε ερωτϊντασ (ανεξιγθτα) μεταξφ άλλων αν είναι 
υπόχρεοι διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ και οι επιςτθμονικοί υπεφκυνοι ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων τα οποία δεν αποτελοφν δράςεισ κρατικών ενιςχφςεων (π.χ. Ευρωπαϊκά ι με 

ίδια μζςα). Η απάντθςθ2 τθσ ΑΕΔΠΚ ιταν ότι αν και από το κείμενο του νόμου δεν προκφπτει 
ευθζωσ, και αυτοί οι επιςτημονικοί υπεφθυνοι είναι υπόχρεοι υποβολήσ δήλωςησ 
περιουςιακήσ κατάςταςησ. Η απάντθςθ αυτι βαςίςτθκε ςτθν ερμθνεία του ςκοποφ του 
νομοκζτθ ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ τθσ υπευκυνότθτασ, τθσ ευκφνθσ και τθσ λογοδοςίασ και από 
το γεγονόσ ότι θ ιδιότθτα και οι αρμοδιότθτεσ των προςϊπων αυτϊν (δθλ. μελϊν ΔΕΠ 
επιςτθμονικϊν υπευκφνων ερευνθτικϊν προγραμμάτων τα οποία δεν αποτελοφν δράςεισ 
κρατικϊν ενιςχφςεων) είναι όμοιεσ με αυτζσ των επιςτθμονικϊν υπευκφνων δράςεων κρατικϊν 
ενιςχφςεων.  

Αποτζλεςμα των προθγοφμενων είναι να κεωροφνται υπόχρεοι ςε διλωςθ περιουςιακισ 
κατάςταςθσ όλα τα μζλη ΔΕΠ που είναι επιςτημονικοί υπεφθυνοι ςε οποιαδήποτε ερευνητικά 
προγράμματα που διαχειρίηεται ο ΕΛ.Κ.Ε. κακϊσ και τα μζλθ επιτροπϊν παραλαβισ ι 
ενςτάςεων ζργων, ανεξαρτιτωσ τθσ προζλευςθσ και του ποςοφ τθσ χρθματοδότθςθσ, με 
αναδρομικι ιςχφ από 1/1/2014.  

Με προφορικι διευκρίνιςθ, θ οποία ωσ τζτοια δεν καλφπτει τυπικά τουσ υπόχρεουσ, του 
Προζδρου τθσ ΑΕΔΠΚ προσ τθν Πρόεδρο τθσ Συνόδου Πρυτάνεων, θ υποχρζωςθ υποβολισ 
διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ δεν ζχει αναδρομικό χαρακτιρα για τα ζτθ 2013 και 2014. 

                                                 
1 http://www.eyde-

etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=834&neID=841&neTa=83_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI834I0I106I4
95I1274I0I2&actionID=load  

2 https://www.rc.auth.gr/documents/static/files/Διευκρινίςεισ_2017_03_29_12_45_16.pdf 

mailto:posdep.gr@gmail.com
http://www.posdep.gr/
http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=834&neID=841&neTa=83_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI834I0I106I495I1274I0I2&actionID=load
http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=834&neID=841&neTa=83_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI834I0I106I495I1274I0I2&actionID=load
http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=834&neID=841&neTa=83_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI834I0I106I495I1274I0I2&actionID=load
https://www.rc.auth.gr/documents/static/files/Διευκρινίσεις_2017_03_29_12_45_16.pdf


Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων Διδακηικού και  Ερευνηηικού Προζωπικού  

 

 2 

Με βάςθ τα προθγοφμενα καλοφνται από τουσ ΕΛΚΕ τα μζλθ ΔΕΠ να υποβάλουν, ανάλογα με τα 
ερευνθτικά προγράμματα ςτα οποία ιταν ι είναι επιςτθμονικοί υπεφκυνοι, είτε ετιςια είτε 
περιοδικι διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ μζχρι τθν 30θ Ιουνίου 2017. 

Αποτζλεςμα τησ διαςταλτικήσ αυτήσ ερμηνείασ του νόμου από την ΕΕΔΠΚ είναι να καλείται το 
ςφνολο ςχεδόν των πανεπιςτημιακών καθηγητών και ερευνητών ςε υποβολή δήλωςησ 
περιουςιακήσ κατάςταςησ λόγω τησ ιδιότητασ του επιςτημονικοφ υπευθφνου, ανεξαρτήτωσ 
τησ προζλευςησ και του ποςοφ τησ χρηματοδότηςησ (ακόμθ και με προχπολογιςμό λίγων 
εκατοντάδων ευρϊ !!!), υποβαλλόμενοι ςε μια απίςτευτθ ταλαιπωρία που απαιτεί θ ςυλλογι 
των απαραίτθτων ςτοιχείων (τραπεηικοί λογαριαςμοί, ςτοιχεία ακινιτων, κ.λπ.) και μάλιςτα ςε 
μια αςφυκτικι προκεςμία ολίγων θμερϊν. 

Με δεδομζνο ότι τα ςτοιχεία τθσ ΔΠΚ ιδθ δθλϊνονται (Ε1, Ε9), πλθν του υπολοίπου ςτισ 31/12 
των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν το οποίο είναι διακζςιμο ςτισ ελεγκτικζσ αρχζσ, τζτοιεσ 
υπερβολικά απαιτθτικζσ ςτθν ζκταςθ του πεδίου εφαρμογισ τουσ διατάξεισ ουςιαςτικά δεν 
βελτιϊνουν τισ διαδικαςίεσ ελζγχου, ενϊ επιβαρφνουν με άςκοπο και αντιπαραγωγικό φορτίο 
τα μζλη ΔΕΠ, τα οποία ιδθ επιτελοφν αυξθμζνο ζργο, λόγω τθσ εδϊ και χρόνια μθ ανανζωςθσ 
του προςωπικοφ που αποχωρεί. 

Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ ηθτά από τθν ΑΕΔΠΚ και τθν Κυβζρνθςθ: 

1. Να επανεξεταςτεί και να ανακληθεί το ζγγραφο τησ ΑΕΔΠΚ ςε ότι αφορά τθ διαςταλτικι 
ερμθνεία του νόμου για τθν υποχρζωςθ των μελϊν ΔΕΠ να υποβάλουν διλωςθ περιουςιακισ 
κατάςταςθσ και για ερευνθτικά προγράμματα τα οποία δεν αποτελοφν δράςεισ κρατικϊν 
ενιςχφςεων και μάλιςτα ανεξαρτιτωσ φψουσ προχπολογιςμοφ. 

2. Να κατατεθεί από την κυβζρνηςη ςτη Βουλή νομοθετική ρφθμιςη με τθν οποία να 
εξαιροφνται τα μζλθ ΔΕΠ, επιςτθμονικοί υπεφκυνοι ερευνθτικϊν προγραμμάτων, από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ τθσ διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ δεδομζνου ότι θ διαχείριςθ 
ζργων μζςω των ΕΛΚΕ ελζγχεται πολλαπλά από αρμόδια όργανα και αρχζσ και ςυνεπϊσ θ 
χρονοβόρα και αντιπαραγωγικι διαδικαςία τθσ υποβολισ διλωςθσ περιουςιακισ 
κατάςταςθσ δεν προςκζτει κάτι ςτισ διαδικαςίεσ ελζγχου, ειδικά για ζργα με μικρό 
προχπολογιςμό και ζργα τα οποία δεν διαχειρίηονται δθμόςιο χριμα. 

3. Μζχρι τότε να βρεκεί τρόποσ ϊςτε να δοθεί παράταςη ςτην αςφυκτική ημερομηνία 
κατάθεςησ των δηλώςεων για τα μζλθ ΔΕΠ και τουσ ερευνθτζσ, οι οποίοι μόλισ πριν λίγεσ 
θμζρεσ ενθμερϊκθκαν πλιρωσ για τθν υποχρζωςι τουσ αυτι, και 

4. Να δοθοφν γραπτζσ διευκρινίςεισ από την ΑΕΔΠΚ για τθ μθ αναδρομικότθτα τθσ 
υποχρζωςθσ για τα ζτθ 2013 και 2014. 
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