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Θέμα: Κατάλογος υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το ΔΥ 9345/23.12.16 
έγγραφο ΕΛΚΕΘΕ 
 
Σχετ: 1) έγγραφο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΔΥ / 9345 / 23-12-2016 2) ηλεκτρονική επιστολή στην λίστα allhcmr του 
Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕΘΕ στις 29.12.16 3) το με 166826 /ΓΓ3/20-
10-15 ερώτημα της ΓΓΕΤ προς την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του 
άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 και η με Α.Π.: 3103 / 11-12-15 απάντηση όπως έχουν αναρτηθεί στον 
σχετικό ιστότοπο της ΓΓΕΤ 
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=672&neID=589&neTa=1_1112
&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI672I0I124I458I1163I0I2&actionID=load 
 

 

Στις 23.12.16 κοινοποιήθηκε το με ΑΠ 9345/23.12.16 έγγραφο του Διευθυντή Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕΘΕ (συνημμένο 1) που περιείχε τον κατάλογο υπόχρεων σε δήλωση 

περιουσιακής κατάστασης προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή χωρίς να διευκρινίζονται οι ακριβείς 

λόγοι που έχουν καταστήσει τα πρόσωπα αυτά υπόχρεα δήλωσης. Στις 29.12.16 και κατόπιν 

σχετικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν προς τον Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών  στάλθηκε στην λίστα allhcmr ηλεκτρονικό μήνυμα (συνημμένο 2) παρέχοντας 

διευκρινήσεις επί του αρχικού εγγράφου της 23.12.16.  

Το ΔΣ του ΣΕΕ λαμβάνοντας υπ’ όψη το ΥΣ με ΑΠ 13/02.01.17 του μέλους του ΔΣ ΣΕΕ Δρ. Γ. Κορρέ, 

σειρά άλλων υπηρεσιακών σημειωμάτων που έχουν υποβληθεί για το ίδιο θέμα από άλλα μέλη του 

συλλόγου καθώς και την σχετική νομοθεσία, κατέληξε στα πιο κάτω συμπεράσματα: 

- Ο κατάλογος υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης διαβιβάζεται προς το 

αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τον Φεβρουάριο κάθε έτους (παρ. 3 άρθρο 1 του ν.3213/03) 

- Ο κατά νόμο αρμόδιος για την διαβίβαση του παραπάνω καταλόγου είναι ο Διευθυντής και 

Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ ή το ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ (παρ. 3 άρθρο 1 του ν.3213/03). 

- Η σχετική προθεσμία 15 Οκτωβρίου 2016 – 15 Ιανουαρίου 2017 που αναφέρεται στο με ΑΠ 

ΔΥ 9345/23.12.16 ισχύει κατ` εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του Ν. 3213/2003 σύμφωνα με την 

παρ.6 του άρθρου 66 του ν.4409/16 και το άρθρο 20 του ν.4425/16. 

- Η προθεσμία των 90 ημερών κατά την παρ. 2 άρθρο 1 του ν. 3213/03 ισχύει  από τότε που ο 

υπόχρεος σε δήλωση αποκτά αρχικά την ιδιότητά του αυτή και άρα συνάγουμε από τον 
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μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάζεται η σχετική λίστα 

προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.  

- Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ισχύει για τους επιστημονικούς 

υπεύθυνους και τους χειριστές πράξεων κρατικών ενισχύσεων και υπενθυμίζεται ότι η ΓΓΕΤ 

στο σχετικό της ερώτημα  166826 /ΓΓ3/20-10-15 προς την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων 

Περιουσιακής Κατάστασης (συνημμένο 3) είχε ζητήσει διευκρινίσεις εάν στους υπόχρεους 

υποβολής δήλωσης συμπεριλαμβάνονται:  

o Τα μέλη των επιτροπών και οι εμπειρογνώμονες (στελέχη της υπηρεσίας και άλλων 

φορέων του δημοσίου όπως πανεπιστημιακοί, ερευνητές κλπ, καθώς και στελέχη 

του ιδιωτικού τομέα) 

 α) εξέτασης αιτημάτων τροποποίησης πράξεων ( έργων) κρατικών 

ενισχύσεων, 

 β) παρακολούθησης και παραλαβής, ήτοι οι πιστοποιητές φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου πράξεων (έργων) κρατικών ενισχύσεων, 

 γ) εξέτασης ενστάσεων και αιτημάτων θεραπείας των παραπάνω πράξεων  

o Οι χειριστές των δράσεων κρατικών ενισχύσεων  

o Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των δικαιούχων (ήτοι των χρηματοδοτούμενων 

νομικών προσώπων) πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

Κατά συνέπεια και προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου 

Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ που πιθανά έχουν εκτεθεί ή πρόκειται να εκτεθούν σε κίνδυνο από 

παραλείψεις, καθυστερήσεις, αστοχίες και λάθη της Διοίκησης του ΕΛΚΕΘΕ σας ζητάμε με την 

ιδιότητά σας ως Προέδρου του ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ όπως: 

- Ανακαλέσετε άμεσα την λίστα υπόχρεων σε δήλωση που έχει αποσταλεί προς το αρμόδιο 

ελεγκτικό όργανο σύμφωνα με το ΑΠ 9345/23.12.16 έγγραφο του Διευθυντή Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕΘΕ 

- Μας πληροφορήσετε για την ακριβή χρόνο διαβίβασης του σχετικού εγγράφου (ΔΥ9345/23.12.16) 

με τους υπόχρεους δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 

- Μας πληροφορήσετε για τα ακριβή στοιχεία που έχει διαβιβάσει ο Διευθυντής Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕΘΕ προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και τους λόγους για τους 

οποίους ο κάθε ερευνητής και ΕΛΕ της σχετικής λίστας καθίσταται υπόχρεος δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης. 

- Διευκρινίσετε τον ακριβή χρόνο που πρέπει να διαβιβάζεται προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο ο 

κατάλογος υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 

3213/03 

- Υποβάλλετε  σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 1 του ν.3213/03 αίτημα προς το αρμόδιο ελεγκτικό 

όργανο προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσο οι επιστημονικοί υπεύθυνοι 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, EOX)  εμπίπτουν στην κατηγορία των υπόχρεων σε δήλωση 

περιουσιακής κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση να διευκρινιστεί ποια από τα παραπάνω έργα που 

έχει αναλάβει το ΕΛΚΕΘΕ έως σήμερα εμπίπτουν στην κατηγορία των πράξεων κρατικών 

ενισχύσεων. 



3 

 

- Διερευνήσετε κατά πόσο όσοι ερευνητές και ΕΛΕ του ΕΛΚΕΘΕ έχουν συμπεριληφθεί στον με ΑΠ 

9345/23.12.2016 έγγραφο του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕΘΕ είναι 

επιστημονικοί υπεύθυνοι πράξεων κρατικών ενισχύσεων (όπως αναφέρει στην ηλεκτρονική 

επιστολή του ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) και άρα υποχρεούνται σε 

δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το 166826 /ΓΓ3/20-10-15 ερώτημα της ΓΓΕΤ προς 

την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 και τη 

με Α.Π.: 3103 / 11-12-15 σχετική απάντηση (συνημμένο 3) 

Σε διαφορετική περίπτωση θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε διοικητική 
ενέργεια ή μέτρο τυχόν προκύψει εις βάρος των μελών του συλλόγου μας που έχουν 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. 
 

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 
       Η Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας 

     
    Ελένη Καμπέρη                    Κώστας Καπίρης 

 
 
 


