
 

 
 
Θέμα: Πιέςεισ προσ τουσ εκπαιδευτικούσ και αυθαίρετεσ ενέργειεσ τησ διοίκηςησ 
τησ Σχολικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Αθηναίων 
    

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., έπειτα από την ενημέρωςη που είχε από τουσ 

Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. τησ Αθήνασ, ςχετικά με τισ πιεςτικέσ και 

απαράδεκτου ύφουσ εντολέσ που δέχονται οι διαχειριςτέσ/ςτριεσ των 

ςχολικών κοινοτήτων (Διευθυντέσ/ντριεσ-Προΰςτάμενεσ/οι) που βρίςκονται ςτα 

όρια του Δήμου Αθηναίων για να προχωρήςουν ςε ηλεκτρονική καταχώρηςη 

των τιμολογίων που αφορούν το ςχολείο τουσ ςε ςύςτημα ςυγκεκριμένησ 

εταιρείασ μέχρι τισ 10 κάθε μήνα, υπό την απειλή, μάλιςτα, τησ ςύνδεςησ τησ 

χρηματοδότηςησ με την έγκαιρη η μη καταχώρηςη, τονίζει τα παρακάτω: 

 Αμέςωσ μόλισ μασ έγινε γνωςτό το ζήτημα αποςτείλαμε προσ τισ 

ςχολικέσ μονάδεσ (28-3-2017) γνωμοδότηςη τησ νομικήσ ςυμβούλου τησ Δ.Ο.Ε. 

με την οποία, ανάμεςα ςε άλλα, γίνεται ςαφέσ ότι οι Διευθυντέσ των ςχολικών 

μονάδων οφείλουν «…να αποςτϋλλουν ςτο πρώτο δεκαόμερο κϊθε μόνα ςτην 

Σχολικό Επιτροπό φωτοτυπύα τησ κατϊςταςησ ειςπρϊξεων και πληρωμών που 

περιλαμβϊνει τισ κινόςεισ του προηγούμενου μόνα, να αποςτϋλλουν ςτην Σχολικό 

Επιτροπό εντόσ του πρώτου 15νθημϋρου του Ιανουαρύου του επόμενου ϋτουσ τα 

πρωτότυπα των καταςτϊςεων ειςπρϊξεων και πληρωμών με τα αντύςτοιχα 

παραςτατικϊ και να διαχειρύζονται τα χρόματα, που κατανϋμονται ςτην ςχολικό 

μονϊδα για τισ λειτουργικϋσ τησ δαπϊνεσ. Πϋραν, ωςτόςο, των ωσ ϊνω αναλυτικϊ 

εκτιθϋμενων αρμοδιοτότων δεν δύνανται (ελλεύψει ςχετικόσ αρμοδιότητασ) και 
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δεν υποχρεούνται (ελλεύψει ςχετικόσ νομοθετικόσ προβλϋψεωσ) να προβούν ςε 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που ςχετίζεται με την διοικητική ή άλλη υποςτήριξη 

τησ Σχολικήσ Επιτροπήσ, η οποία ςημειωτέον δεν αποτελεί την προΰςτάμενη αρχή 

των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, αφού αυτοί υπάγονται λειτουργικά και 

οργανικά ςτο Υπουργείο Παιδείασ.». 

   Θα πρέπει οι υπεύθυνοι του Δήμου Αθηναίων και όλων των Δήμων 

τησ Ελλάδασ, να ςυνειδητοποιήςουν ότι οι εκπαιδευτικοί  δεν είναι υπάλληλοι 

τησ ςχολικήσ επιτροπήσ και, φυςικά, δε δέχονται εντολέσ από κανέναν εκτόσ 

τησ διοικητικήσ ιεραρχίασ του Υπουργείου Παιδείασ. 

  Αποδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο «λειτουργεί» η Σχολική 

Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, η ορθότητα τησ απόφαςησ τησ 85ησ Γενικήσ 

Συνέλευςησ τησ Δ.Ο.Ε. κατά τησ ενοποίηςησ των Σ.Ε. τησ Αθήνασ ςε μια ενιαία 

και, τελικά, δυςλειτουργικήσ Σ.Ε. 

  Ο Δήμοσ Αθηναίων οφείλει να προχωρήςει άμεςα ςτην 

αποκατάςταςη τησ νομιμότητασ ςτην κατανομή των κονδυλίων για τισ 

λειτουργικέσ δαπάνεσ ςτισ ςχολικέσ μονάδεσ και, φυςικά, την άμεςη απόδοςη 

του ςυνόλου τουσ με βάςη την υφιςτάμενη νομοθεςία και δίχωσ αυθαίρετεσ 

παρακρατήςεισ και περικοπέσ. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν όλοι οι Δήμοι οι 

οποίοι με αυθαίρετεσ ενέργειεσ καταδικάζουν τισ ςχολικέσ μονάδεσ ςε 

οικονομικό μαραςμό. 

    

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλύπτει πλήρωσ τουσ διαχειριςτέσ/ςτριεσ των 

ςχολικών κοινοτήτων (Διευθυντέσ/ντριεσ-Προΰςτάμενεσ/ουσ)  ςτο να μην 

εφαρμόςουν τισ εντολέσ τησ προέδρου τησ Σ.Ε. για καταχώρηςη των 

τιμολογίων ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα κάτι που είναι εκτόσ των όςων 

προβλέπονται από το νόμο ςε ςχέςη με τισ υποχρεώςεισ τουσ. 

 


