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              Προσ                                             
                            1. Τον Υπουργό Παιδείασ  

                                                                                             κ. Κωνςταντίνο Γαβρόγλου 

                                                       2. Τον Υπουργό Εςωτερικών      
                                                              κ. Αλέξη Χαρίτςη                                 

                                         3. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
 

Θέμα: Απαλλαγή  από την υποχρέωςη υποβολήσ δήλωςησ «Πόθεν έςχεσ»  

Δικαίωςη των επανειλημμένων παρεμβάςεων του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. (4/12/2015 και 

20/7/2017  ςχετικά με την υποχρέωςη των εκπαιδευτικών να υποβάλλουν 

δήλωςη περιουςιακήσ κατάςταςησ ωσ μέλη ςχολικών επιτροπών,  17/10/2018 

και 10/12/2018 για την περίπτωςη υποβολήσ ωσ διαχειριςτών των χρημάτων των 

ςχολικών μονάδων), αποτελούν τα όςα αναφέρονται ςτο ςχετικό έγγραφο 

του Υπουργείου Εςωτερικών που απαντά ςε ερώτημα του Δήμου 

Θεςςαλονίκησ. 

Με την παραπάνω απάντηςη αποςαφηνίζονται: 

 η τροποποίηςη του ιςχύοντοσ πλαιςίου ςε ό, τι αφορά τα μέλη των 

ςχολικών επιτροπών (άρθρο 1 παρ. 1 περ. Θ΄ του Ν. 3213/03 και του άρθρου 3 

παρ. 7 τησ Υ.Α. 8440/2011) που ανέφερε ότι υποχρέωςη υποβολήσ είχαν «Οι 

Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, 

οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντεσ Σύμβουλοι και 

τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντέσ των δημοτικών νομικών προςώπων 

δημοςίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήςεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των 

ςυνδέςμων Δήμων, καθώσ και οι Προΰςτάμενοι των Γενικών Διευθύνςεων και Διευθύνςεων των 

Δήμων» που επήλθε  με την αντικατάςταςή του από το άρθρο 1 παρ.2 

Ν.4571/2018 (Φ.Ε.Κ. Α 186/30.10.2018) και ορίζει πλέον «Ειδικότερα ωσ προσ τισ 

ςχολικέσ επιτροπέσ, δήλωςη περιουςιακήσ κατάςταςησ υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι 

διαχειριςτέσ των τραπεζικών λογαριαςμών αυτών.». Υπενθυμίζουμε ότι ςε ςχέςη με 

τισ Δημοτικέσ Επιτροπέσ Παιδείασ, η Δ.Ο.Ε. με γνωμοδότηςη τησ νομικήσ 



ςυμβούλου τησ έχει καταςτήςει ςαφέσ ότι οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετέχουν 

ςε αυτέσ δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωςη «Πόθεν έςχεσ». 

 

 η εξαίρεςη των διευθυντών των δημοτικών ςχολείων και των 

προΰςταμένων νηπιαγωγείων από την υποχρέωςη υποβολήσ με βάςη τισ 

διατάξεισ του Ν. 4571/2018, αφού ορίζει ότι «πρόςωπα που διαχειρίζονται χρηματικά 

ποςά για λογαριαςμό ςχολείων δεν εμπίπτουν ςτισ υποχρεώςεισ του νόμου. Η αρμόδια για 

τη ςύνταξη του καταλόγου υπηρεςία οφείλει να αξιολογήςει τα εκάςτοτε πραγματικά 

περιςτατικά και να ςυμπεριλάβει ςτισ καταςτάςεισ υπόχρεων προςώπων όςουσ 

εμπίπτουν ςτισ παραπάνω διατάξεισ». 

Έπειτα από τα παραπάνω το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεί το Υπουργείο Παιδείασ να 

παρέμβει άμεςα προσ το Υπουργείο Εςωτερικών ώςτε να αποςτείλει ανάλογο 

έγγραφο με οδηγίεσ προσ όλουσ τουσ Δήμουσ τησ χώρασ. Καλούμε επίςησ τουσ  

εκπαιδευτικούσ όταν τουσ ζητείται από τουσ  Δήμουσ να υποβάλουν δήλωςη 

«Πόθεν έςχεσ», να απαντούν ςτουσ υπευθύνουσ των Δήμων γνωςτοποιώντασ 

τουσ τισ ανακοινώςεισ τησ Δ.Ο.Ε. και την ύπαρξη του εγγράφου του Υπουργείου 

Εςωτερικών ώςτε να μην αναγκαςτούν να προχωρήςουν ςε υποβολή των 

δηλώςεων. 

  

 

 


