
 

   

 

Θέμα : Για την καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τις κτηριακές υποδομές στο σύστημα 

myschool 

  

Με «εξαιρετικά επείγον» έγγραφό του στις 4-3-2016 (α.π. 38882/Α2), το Υπουργείο Παιδείας 

απευθύνεται στις σχολικές μονάδες ζητώντας τους μεταβαίνοντας στη σελίδα «Στοιχεία 

συγκροτήματος» του myschool να προχωρήσουν σε έλεγχο ορθότητας και τυχόν 

επικαιροποίηση των ήδη καταχωρημένων στοιχείων και στη συμπλήρωση νέων πεδίων 

που έχουν προστεθεί για κάθε σχολικό κτήριο χωριστά. 

  Τα νέα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρηθούν απαιτούν  εξειδικευμένες γνώσεις που 

καμία σχέση δεν έχουν με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και τις ευθύνες που 

αναλαμβάνει στο πλαίσιο των καθηκόντων του στη σχολική μονάδα. Στο σχετικό 

έγγραφο αναγράφεται μάλιστα «Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις αφορούν στην παλαιότητα 

των υποδομών και σε τυχόν εμφανιζόμενες φθορές και βλάβες, ως εκ τούτου αποτελεί 

αντικείμενο τεχνικής φύσεως, συνιστάται η συνδρομή μηχανικών, υπαλλήλων των Τεχνικών 

Υπηρεσιών των Δήμων, για την ορθότερη αποτύπωσή τους». 

  Είναι αδιανόητη η στάση του Υπουργείου απέναντι στους εκπαιδευτικούς από τους 

οποίους ζητά να αναλάβουν έργο άσχετο με τα καθήκοντά τους ανοίγοντας κύκλο 

συνεργασίας με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες είναι αμφίβολο εάν θα έχουν 

τη δυνατότητα να συνεργαστούν. 

  Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα το παραπάνω έγγραφο και να 

φροντίσει μέσα από τις δικές του δομές να έρθει σε επαφή με το συναρμόδιο Υπουργείο  

(που θα συντονιστεί με τους Δήμους για το τεχνικό μέρος) ώστε να βρεθούν και να 

καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία με την ευθύνη των αρμοδίων που διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και τις τεχνικές υποδομές. 

  Καλούμε, επίσης, και καλύπτουμε συνδικαλιστικά τους  Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων και τις Προϊσταμένες των νηπιαγωγείων που έχουν την αρμοδιότητα της 

καταχώρησης στοιχείων στο myschool να μην καταχωρήσουν κανένα στοιχείο στα 
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σχετικά πεδία αφού είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της 

επιβεβαίωσης στοιχείων για τα οποία δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και τη 

σχετική αρμοδιότητα. Σε αυτήν την κατεύθυνση να απαντήσουν και στις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης που, ενδέχεται, να τους πιέσουν να καταχωρήσουν στοιχεία στα πεδία αυτά. 

   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρακολουθεί το ζήτημα και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση 

εάν δεν υπάρξει υπεύθυνη στάση και λύση από το Υπουργείο Παιδείας. Σας αποστέλλει, 

ταυτόχρονα, σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. η οποία 

είχε εκδοθεί για παρόμοια περίπτωση και ενισχύει τη στάση του Δ.Σ. επί του ζητήματος. 

  

 


