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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Για την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των πανεπιστημιακών
καθηγητών για διαχείριση ερευνητικών έργων ανεξαρτήτως προϋπολογισμού
Με παλαιότερο έγγραφο1 (3103/11-12-15) της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, (ΑΕΔΠΚ) ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Γ.Γ.Ε.Τ.,
δηλώθηκε ότι σύμφωνα με τον νόμο 3213/2003 υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης
(Πόθεν Έσχες) είναι και οι «Υπεύθυνοι Έργων Δημοσίου Τομέα και Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων»
και κατά συνέπεια υπόχρεοι είναι και τα μέλη ΔΕΠ που είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι των
δικαιούχων δράσεων κρατικών ενισχύσεων όπως έργα της ΓΓΕΤ. Με βάση το έγγραφο αυτό ένας
σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ υποχρεώθηκε σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για
τα έτη 2015 και 2016 (έτη χρήσης 2014 και 2015).
Σε πρόσφατο ερώτημα της ΓΓΕΤ επανήλθε ερωτώντας μεταξύ άλλων αν είναι υπόχρεοι δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης και οι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία δεν
αποτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων (π.χ. Ευρωπαϊκά ή με ίδια μέσα). Η απάντηση2 της ΑΕΔΠΚ
ήταν ότι αν και από το κείμενο του νόμου δεν προκύπτει ευθέως, και αυτοί οι επιστημονικοί
υπεύθυνοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η απάντηση αυτή
βασίστηκε στην ερμηνεία του σκοπού του νομοθέτη ως προς τη διασφάλιση της υπευθυνότητας, της
ευθύνης και της λογοδοσίας και από το γεγονός ότι η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες των προσώπων
αυτών (δηλ. μελών ΔΕΠ επιστημονικών υπευθύνων ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία δεν
αποτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων) είναι όμοιες με αυτές των επιστημονικών υπευθύνων
δράσεων κρατικών ενισχύσεων.
Αποτέλεσμα των προηγούμενων είναι να θεωρούνται υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης
όλα τα μέλη ΔΕΠ που είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε οποιαδήποτε ερευνητικά προγράμματα
που διαχειρίζεται ο ΕΛ.Κ.Ε. καθώς και τα μέλη επιτροπών παραλαβής ή ενστάσεων έργων,
ανεξαρτήτως της προέλευσης και του ποσού της χρηματοδότησης.
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Αποτέλεσμα της διασταλτικής αυτής ερμηνείας του νόμου από την ΕΕΔΠΚ είναι να καλείται το
σύνολο σχεδόν των πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών σε υποβολή δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης λόγω της ιδιότητας του επιστημονικού υπευθύνου, ανεξαρτήτως της
προέλευσης και του ποσού της χρηματοδότησης (ακόμη και με προϋπολογισμό λίγων εκατοντάδων
ευρώ !!!), υποβαλλόμενοι σε μια απίστευτη ταλαιπωρία που απαιτεί η συλλογή των απαραίτητων
στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, στοιχεία ακινήτων, κ.λπ.). Να υπενθυμίσουμε ότι η διαχείριση
των ερευνητικών έργων από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ ελέγχεται πολλαπλά από αρμόδια όργανα και
αρχές και συνεπώς η χρονοβόρα και αντιπαραγωγική διαδικασία της υποβολής δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης δεν προσθέτει κάτι στις διαδικασίες ελέγχου, ειδικά για έργα με μικρό
προϋπολογισμό και έργα τα οποία δεν διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.
Τέτοιες υπερβολικά απαιτητικές στην έκταση του πεδίου εφαρμογής τους διατάξεις ουσιαστικά δεν
βελτιώνουν τις διαδικασίες ελέγχου αλλά αντίθετα επιβαρύνουν τις αρχές ελέγχου με άσκοπο και
αντιπαραγωγικό φόρτο εργασίας σε βάρος των ουσιαστικών ελέγχων που πρέπει να γίνονται σε
άλλες περιπτώσεις.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η εισαγωγή ανώτερου ορίου στο προυπολογισμό του έργου
που διαχειρίζεται μέλος ΔΕΠ και ερευνητής ο οποίος είναι επιστημονικός υπεύθυνος έργου φορέα
ή συντονιστής συνεργατικού έργου, κατά, αναλογία του ανώτατου ορίου των 150.000 ευρώ των
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (περίπτωση ια’, άρθρο 1, ν. 3213/2003.
Ακολουθεί η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3213/2003:
Άρθρο 1
Στην περίπτωση μβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, προστίθεται το εξής:
«Τα μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που είναι επιστημονικοί
υπεύθυνοι των δικαιούχων δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων, εφόσον ο
προϋπολογισμός του έργου του φορέα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ ανά έργο. Τα μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. και ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που είναι
συντονιστές δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων που υλοποιούνται από πολλούς φορείς,
εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ ανά συνεργατικό έργο.»
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