ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ 11 Απριλίου 2019

Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
« Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ »
Πληροφορίες: Μελαμπιανάκη Ζέττα τηλ. 6977 885092
Καραμπά Σοφία τηλ. 6943 879575
http://syllogospensmyrnis.weebly.com/

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 122
ΠΡΟΣ:
ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΕΣΕΠΕ, ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
syllogosnsm@gmail.com

Τοποθέτηση ψήφου της εκπροσώπου
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης
στη συνεδρίαση της ΔΕΠ της 11/4/2019,
με θέμα την έγκριση του οικονομικού απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών ΠΕ και ΔΕ.
Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης στη Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας, δηλώνω ότι καταψηφίζω τους οικονομικούς απολογισμούς των
Σχολικών Επιτροπών ΠΕ και ΔΕ γιατί:


Η άποψη μας είναι ότι οι οικονομικοί απολογισμοί θα πρέπει να δίνονται στα μέλη της
ΔΕΠ και των ΕΣΕ σε αναλυτική μορφή, δηλαδή, τα έξοδα και ανά σχολική μονάδα και
κατά είδος (ΔΕΚΟ, σχολικών τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ). Πιο
συγκεκριμένα, οι οικονομικοί απολογισμοί πρέπει κατά την άποψή μας να έχουν τη μορφή
του αναλυτικού πίνακα εξόδων που εστάλη από την ΕΣΕ ΠΕ σε όλες τις σχολικές
μονάδες και αφορούσε το τελευταίο πεντάμηνο του 2017 (αν και το ζητήσαμε, δεν έχει
σταλεί ξανά οικονομικός απολογισμός σε τέτοια μορφή).



Οι αναλυτικοί οικονομικοί απολογισμοί, πρέπει να δίνονται εγκαίρως στα μέλη των ΕΣΕ
και της ΔΕΠ έτσι ώστε τα μέλη των επιτροπών που έχουν και την ευθύνη (νομική και
ηθική) της έγκρισης τους, για να μπορούν να έχουν ουσιαστικό ελεγκτικό ρόλο.



Για να μπορεί να γίνει ουσιαστικός έλεγχος των εξόδων των σχολείων, πρέπει να υπάρχει
δυνατότητα αντιπαραβολής των ποσών των ομαδοποιημένων εξόδων από τις ίδιες τις
σχολικές μονάδες. Θα πρέπει δηλαδή, οι διευθυντές/τριες και προϊσταμένες των
σχολικών μονάδων, έχοντας πλήρη εικόνα των εξόδων του σχολείου τους, να έχουν το
χρόνο για να κάνουν τον έλεγχο. (Είναι απαραίτητο να τους δίδονται (και να κρατούν οι
ίδιοι) αντίγραφα όλων των παραστατικών με όλες τις αγορές/έξοδα αφορούν τη σχολική
τους μονάδα. Η ύπαρξη και η τήρηση φακέλου εξόδων για το κάθε σχολική μονάδα από
τις ΕΣΕ, θα είναι θετική κίνηση). Οι Σχολικές Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ θα πρέπει να δώσουν
τη δυνατότητα αυτή σε διευθυντές/τριες και προϊσταμένες δίνοντας εγκαίρως τους
αναλυτικούς οικονομικούς απολογισμούς.



Δεν υπάρχει ενημέρωση με τα χρέη των ΕΣΕ προς τους προμηθευτές (ανεξόφλητα
τιμολόγια) την 31/12/2018, η οποία, αν και τυπικά δεν είναι μέρος του ταμειακού
απολογισμού, είναι απαραίτητο στοιχείο για τον ουσιαστικό οικονομικό έλεγχο.

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Νέας
Σμύρνης, Μελαμπιανάκη Ζέττα

