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Θέμα : « Για τη δήλωση πόθεν έσχες των εκπροσώπων γονιών και μαθητών στις 

σχολικές επιτροπές »   

 

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, κύριε υπουργέ 

 

Η ΑΣΓΜΕ το τελευταίο διάστημα έγινε αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών από γονείς 

σε όλοι την Ελλάδα, για τη δήλωση πόθεν έσχες που υποχρεούνται να υποβάλουν οι 

εκπρόσωποι των Ενώσεων Συλλόγων στις σχολικές επιτροπές των δήμων. 

Συμφωνά με το ν. 3213/03 άρθρο 1 και 3 όπως αντικαταστάθηκε  από το ν. 4281/14 

άρθρο 222, 224 και 225  στα υπόχρεα πρόσωπα υποβολής δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης ( πόθεν έσχες ) περιλαμβάνονται και οι εκπρόσωποι των γονεϊκών 

οργανώσεων και μαθητικών κοινοτήτων που συμμετέχουν ως μέλη στις σχολικές 

επιτροπές των δήμων.       

Η ΑΣΓΜΕ θεωρεί τις συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου που αφορούν γονείς και 

μαθητές απαράδεκτες, θέλουμε να υπενθυμίσουμε στην κυβέρνηση πως οι 

εκπρόσωποι των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και των Μαθητικών Κοινοτήτων στις 

σχολικές επιτροπές, στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω της συμμετοχής τους σε 

αυτά τα πρόσωπα αναδεικνύουν τα οξυμμένα προβλήματα των σχολείων, προσπαθούν 

να ελέγξουν τη σωστή και δίκαιη κατανομή της πενιχρής κρατικής χρηματοδότησης, 

προσπαθούν να βάλουν φραγμό στην ιδιωτικοποίηση των δομών του δημόσιου 

σχολείου, αναδεικνύουν ζητήματα  που αφορούν τις ανάγκες της λειτουργίας – της 

ασφάλειας των σχολικών μονάδων, δεν έχουν καμία ευθύνη διαχείρισης χρηματικών ή 

περιουσιακών στοιχείων των σχολικών επιτροπών. 

Η στάση γονιών και μαθητών στις σχολικές επιτροπές φαίνεται πως αποτελεί αγκάθι 

στην εφαρμογή του νέου αποκεντρωμένου σχολείου και μέσω της δήλωσης πόθεν 
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έσχες θεωρούμε πως γίνεται προσπάθεια να τους αποβάλουν από τις σχολικές 

επιτροπές. 

Θεωρούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται να εξισωθούν οι ευθύνες θύτη και θύματος, 

δηλαδή των Δημοτικών Αρχών - οι οποίες έχουν σημαντική ευθύνη για τη διαχείριση 

και τη κατανομή δημόσιου χρήματος -  και αυτή των εκπροσώπων γονιών και 

μαθητών είναι τουλάχιστον προκλητική.    

Αλήθεια πιστεύει η κυβέρνηση πως οι εκπρόσωποι των γονιών στις σχολικές 

επιτροπές είναι υπεύθυνοι για τη διαφθορά και την κατασπατάληση του δημόσιου 

χρήματος ; Αλήθεια τι μέτρα έχουν πάρει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις για τους 

δήμους εκείνους που έχουν παρακρατήσει τα χρήματα των σχολικών επιτροπών για να 

εξυπηρετήσουν άλλες ανάγκες ;    

Αλήθεια μπορεί να μας πει η κυβέρνηση οι ανήλικοι μαθητές που εκπροσωπούν τις 

μαθητικές κοινότητες στις σχολικές επιτροπές τι δήλωση θα κάνουν, με ποιό ΑΦΜ, 

και σε ποία περιουσιακά στοιχεία θα αναφέρονται ; Ποιός φέρει την ευθύνη στην 

περίπτωση που αυτά τα παιδιά δεν υποβάλουν δήλωση, μήπως οι γονείς και κηδεμόνες 

που έχουν και την συνολική ευθύνη συμφωνά με τον νόμο  ; 

Μέχρι σήμερα παρ' όλες τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, δεν έχουμε πάρει ΚΑΜΙΑ 

απάντηση απ' την κυβέρνηση, η στάση της οποίας είναι απαξιωτική και    προκλητική 

απέναντι στους γονείς και μαθητές . Πιστεύοντας πως με αυτό τον τρόπο μπροστά 

στην καταληκτική ημερομηνία (31/12/15) υποβολής των δηλώσεων θα αποφύγει τις 

απαντήσεις στα αιτήματα μας. 

 

Απαιτούμε άμεσα να εξαιρεθούν οι εκπρόσωποι των Ενώσεων συλλόγων και των 

Μαθητικών κοινοτήτων στις σχολικές επιτροπές  με συγκεκριμένη νομοθετική 

ρύθμιση .  

 

 

 


