
 

 

Θέμα : Εφαρμογή του Ν.4571/18 (ΦΕΚ 186α) «Επείγουςεσ ρυθμίςεισ για την 

υποβολή δηλώςεων περιουςιακήσ κατάςταςησ και άλλεσ διατάξεισ» ςε ςχέςη 

με διευθυντέσ-διευθύντριεσ δημοτικών ςχολείων και προΰςταμένουσ-

προΰςταμένεσ νηπιαγωγείων 

 

Κύριε Υπουργϋ 

 

          Με επιςτολό μασ που ςασ αποςτεύλαμε τισ 17 Οκτωβρύου 2018, εύχαμε 

επιςημϊνει τον προβληματικό χαρακτόρα του ϊρθρου 1 παρϊγραφοσ 2, του, 

τότε, ςχεδύου νόμου του Υπουργεύου Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ και 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων το οπούο ανϋφερε ότι «Ειδικότερα ωσ προσ τισ 

ςχολικϋσ επιτροπϋσ, δόλωςη περιουςιακόσ κατϊςταςησ υποβϊλλουν οι 

Πρόεδροι και οι διαχειριςτϋσ των τραπεζικών λογαριαςμών αυτών», 

διαβλϋποντασ τον κύνδυνο να θεωρηθούν ωσ διαχειριςτϋσ των τραπεζικών 

λογαριαςμών ακόμα και οι διευθυντϋσ-διευθύντριεσ δημοτικών ςχολεύων και 

οι προώςτϊμενοι-προώςταμϋνεσ νηπιαγωγεύων,  ζητώντασ την παρϋμβαςό ςασ 

για την αποφυγό αυτού του ενδεχομϋνου. 

         Δυςτυχώσ το ςημαντικό περιεχόμενο τησ επιςτολόσ μασ αγνοόθηκε και 

η διϊταξη ψηφύςτηκε με αποτϋλεςμα εκπαιδευτικού που διαδραματύζουν 

ϋναν καθαρϊ εκτελεςτικό – διαμεςολαβητικό ρόλο ώςτε να 

χρηςιμοποιηθούν τα ελϊχιςτα χρόματα με τα οπούα επιχορηγούνται οι 

Αρ. Πρωτ. 1103 Αθόνα 10/12/2018 

Προσ 

1. τον Υπουργό Παιδεύασ 

κ. Κωνςταντύνο Γαβρόγλου  

 

Κοιν. 

1. Υπουργό Οικονομικών 

2.Υπουργό Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ και 

Ανθρώπινων Δικαιωμϊτων 

3.Αναπληρωτό  Υπουργό Δικαιοςύνησ, 

Διαφϊνειασ και Ανθρώπινων Δικαιωμϊτων 

4. Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.   



ςχολικϋσ μονϊδεσ, ϋχοντασ παρϊλληλα διδακτικϊ καθόκοντα και διοικητικϊ 

με μεγϊλο φόρτο εργαςύασ να αντιμετωπύζουν μια, δύχωσ ουςιαςτικό νόημα, 

επιβϊρυνςό ςε κόπο και χρόματα.  

         Έςτω και τώρα, ζητϊμε την παρϋμβαςό ςασ ώςτε να αποφευχθεύ η 

παραπϊνω ϊδικη ταλαιπωρύα. Θεωρούμε πωσ η διϊταξη θα πρϋπει να 

αναφϋρεται ςτα πρόςωπα που διαχειρύζονται κεντρικϊ, ςε επύπεδο Δόμου, 

τουσ λογαριαςμούσ των ςχολικών επιτροπών και όχι ςε εκπαιδευτικούσ και 

αυτό θα πρϋπει να ρυθμιςτεύ. 

          Υπενθυμύζουμε, επύςησ για πολλοςτό φορϊ, ότι υπϊρχει ανϊγκη 

επανόρθωςησ τησ ςτρεβλόσ διϊταξησ που υποχρεώνει εκπαιδευτικούσ 

διευθυντϋσ/ντριεσ ςχολεύων και προώςτϊμενεσ/ουσ  νηπιαγωγεύων που 

ορύζονται (δύχωσ καν να ερωτηθούν αν το επιθυμούν) ωσ μϋλη των ςχολικών 

επιτροπών να υποβϊλλουν δόλωςη περιουςιακόσ κατϊςταςησ, τη ςτιγμό 

που δεν διαχειρύζονται κανϋνα απολύτωσ χρηματικό ποςό και να 

απαλλαγούν από αυτό την υποχρϋωςη που τουσ προςθϋτει ακόμη 

μεγαλύτερη επιβϊρυνςη εύτε ςε κόπο εύτε ςε δαπϊνη. 

 

 
       

     


