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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 Προϊστάμενοι 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 

προϊσταμένων 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. 

  

 

 


