
 
 

 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.793 

Προς 

-Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

  κ. Δήμο Παπαδημητρίου  

- Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

  κ. Σταύρο Κοντονή 

 

Θέμα : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1846/ οικ./13.10.2016 ΚΥΑ των Υπουργών  

Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 

Β’3300/13.10.2016) με τίτλο «Τύποι και περιεχόμενο της Δήλωσης 

Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της Δήλωσης Οικονομικών  

Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει ως μέλη της φυσικά και νομικά πρόσωπα, εργολήπτες δημοσίων 

έργων. τα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, τα μέλη μας, είτε επειδή 

στελέχωναν Επιτροπές Διαγωνισμού για  ανάθεση  δημοσίων έργων, είτε λόγω άλλης 

επαγγελματικής δραστηριότητάς, ήταν σύμφωνα με το νόμο υπόχρεοι να 

υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), και συμμορφώνονταν 

ευχαρίστως προς την υποχρέωση αυτή. 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί ότι ιδιαίτερα στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει με κάθε τρόπο να 

υπάρχει διαφάνεια και συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού, και ως εκ τούτου στηρίζει 

κάθε πρωτοβουλία της πολιτείας προς την κατεύθυνση αυτή. 

Όμως, η ΚΥΑ 1846/οικ./13.10.2016, εκδοθείσα κατ’ επίκληση των εξουσιοδοτικών 

διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2 του ν. 3213/2003 ( όπως αντικαταστάθηκε με τα 

άρθρα 223 & 229 του ν. 4281/2014  & 173 του ν. 4389/2016) και ιδίως με την 

πρόβλεψη ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων και μακροχρόνιας  ανάρτησης των 

δηλώσεων στο διαδίκτυο, παραβιάζει συνταγματικά ατομικά δικαιώματα των 

φορολογούμενων / υπόχρεων. 

Με την επιλογή της ηλεκτρονικής υποβολής και ανάρτησης στο διαδίκτυο, με τους 

γνωστούς σε όλους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο, παραβιάζεται ανάμεσα στα 

άλλα και η αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο τρόπος πλήρωσης του μέτρου (πόθεν 

έσχες) έχει δυσανάλογους κινδύνους (λόγω διαδικτύου παραβίαση προσωπικών 

δεδομένων) σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (διαφάνεια). 

Κύριοι Υπουργοί, 



Θεωρούμε ότι ένα σοβαρό μέτρο υπέρ της διαφάνειας, όπως η υποβολή του πόθεν 

έσχες, δεν πρέπει να υπονομευτεί, εξαιτίας της υποβολής των δηλώσεων με 

ηλεκτρονικό τρόπο, από τους γνωστούς κινδύνους διαρροής προσωπικών δεδομένων 

των υπόχρεων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επανεξετάσετε το θέμα, μόνο σε ό,τι αφορά 

στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες, και να επαναφέρετε το 

προηγούμενο ασφαλές καθεστώς των έγγραφων καταθέσεων των δηλώσεων των 

υπόχρεων στις αρμόδιες αρχές. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

             Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας 

  ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 


