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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.      
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση      : Σταδίου 27    
Ταχ. Κώδ.       : 101 83 - ΑΘΗΝΑ      
Πληροφορίες  : Ε. Μαμούρη
Τηλέφωνο       : 2131364818
E-mail             : e.mamouri@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αναφοράς

ΣΧΕΤ.: Η από 02.12.2020 αναφορά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Δ/ντων Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής 

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής αναφοράς, η οποία σας έχει ήδη αποσταλεί, παρακαλούμε για 

την εξέταση των διαλαμβανομένων σε αυτή και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και της 

Υπηρεσίας μας για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές σας, ως εποπτεύουσα αρχή των ΟΤΑ και 

των νομικών προσώπων αυτών.

Επιπρόσθετα, προς υποβοήθηση του έργου σας, σας ενημερώνουμε ότι, όπως προκύπτει και 

από τα συνημμένα στην ανωτέρω σχετική αναφορά, η Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 

78870/18.11.2020 έγγραφό της,  παρείχε όλες τις διευκρινήσεις αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ειδικότερα επί των ζητημάτων που τέθηκαν 

κατόπιν του υπ’ αριθμ. 25540/29.10.2020 εγγράφου του Αντιδημάρχου Παιδείας,-Δια Βίου 

Μάθησης-Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κομοτηνής. 

Τους Διευθυντές Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής, στους οποίους κοινοποιείται το 

παρόν, ενημερώνουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 214 και επόμ. του ν.3852/2010, ρυθμίζονται 

ζητήματα άσκησης εποπτείας επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών 

προσώπων αυτών. Από τις εν λόγω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι ο Συντονιστής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία άσκησης ελέγχου νομιμότητας των 

πράξεων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών οργάνων 

τους, άρα και διαπίστωσης της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων ώστε να κινήσει τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες για την απόδοση σχετικών ευθυνών.

Αθήνα  8  Δεκεμβρίου   2020

Αριθμ. Πρωτ.: 85752

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 
Θράκης

             Γ. Δ.  Εσωτερικής Λειτουργίας
α.. Δ/νση Διοίκησης
      dd@damt.gov.gr 
β. Τμήμα Τ.Α. και Ν.Π. Κομοτηνής
     desioan@damt.gov.gr 
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Για τον λόγο αυτόν, σε όσες περιπτώσεις περιέρχονται στο Υπουργείο αναφορές, 

διαμαρτυρίες ή καταγγελίες επί ζητημάτων που αφορούν τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων 

ΟΤΑ ή/και νομικών τους προσώπων, αυτές γνωστοποιούνται στην αρμόδια για την εποπτεία τους 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου η τελευταία να προβεί στις κατά την κρίση της 

απαιτούμενες ενέργειες, προς διασφάλιση της νομιμότητας της διοικητικής δράσης των ΟΤΑ και 

των νομικών τους προσώπων. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Διευθυντές Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κομοτηνής 
mail@1sek-komot.rod.sch.gr 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
    - Τμήμα Οικονομικής Δ/σης & Προϋπολογισμού 

Ο Διευθυντής

Ν. Χατζηεργάτης
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