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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2018
Συνεδρίασε την Πέμπτη 11 Απριλίου η ΔΕΠ, με θέμα την έγκριση του οικονομικού
απολογισμού της ΕΣΕ ΠΕ και της ΕΣΕ ΔΕ.
Παρόντα ήταν 5 από τα 8 μέλη:
Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Π. Συρίγος,
η κ. Μ. Δεκούλου, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων (και η αναπληρωματική της κ. Κ.
Λαμπαδιάρη),
ο κ. Γ. Γουρναρόπουλος Δ/ντής 7ου Δημοτικού, εκπρόσωπος Α/βαθμιας,
η κ. Δαμιανοπούλου Ε. Δ/ντρια 5ου Λυκείου, εκπρόσωπος Β/θμιας,
Μελαμπιανάκη Ζέττα, εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης
ο κ. Σκουλάτος (8ο διορισμένο μέλος της ΔΕΠ, χωρίς να αναφέρεται τι εκπροσωπεί) ο οποίος
στην αρχή της συνεδρίασης δήλωσε την παρουσία του και τη θετική του ψήφο σε όλα και στη
συνέχεια αποχώρησε.
Από την πλευρά της εκπροσώπου του Συλλόγου μας, τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:
Α. Οι πίνακες που έχουν σταλεί δεν είναι ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός του 2018. Ζητάμε
τον αναλυτικό οικονομικό απολογισμό δηλαδή, τα έξοδα και ανά σχολική μονάδα και κατά είδος
(ΔΕΚΟ, σχολικών τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ). Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, ζητάμε να
έχει ο οικονομικός απολογισμός τη μορφή του πίνακα που εστάλη από την ΕΣΕ ΠΕ για τις δαπάνες
των Σχολικών Μονάδων από Σεπτέμβριο του 2017 έως Ιανουάριο του 2018.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (κ. Συρίγου): Η υποχρέωση από το νόμο για τη μορφή του απολογισμού, είναι οι
πίνακες που έχουν σταλεί. Οι αναλυτικός απολογισμός που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας (μόνο και όχι της Δευτεροβάθμιας) για το πεντάμηνο Σεπτέμβρη-Γενάρη
δεν ξαναβγήκαν, αλλά αυτό είναι ευθύνη του εκάστοτε προέδρου της Σχολικής επιτροπής. Τα
παραστατικά

υπάρχουν

στο

φάκελο

του

κάθε

σχολείου

και

μπορούν

να

έρθουν

οι

διευθυντές/τριες να τα δουν.
Β. Στο φύλλο Συνοπτικοί Πίνακες Εσόδων Εξόδων του 2017, φαίνεται ότι η ΕΣΕ ΠΕ έχει ταμειακό
υπόλοιπο ύψους 44.631,23 ευρώ και η ΕΣΕΔΕ 64.665,90 ευρώ. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν
πρόκειται για πραγματικό πλεόνασμα. Δηλαδή, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τα χρέη της ΕΣΕΠΕ και
ΕΣΕΔΕ προς τους προμηθευτές, την 31/12/2018. Εάν δηλαδή, υπάρχουν ανεξόφλητα τιμολόγια
προς προμηθευτές στις 31/12/2017.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (κ. Συρίγου) : Πρόκειται για ταμειακό υπόλοιπο που υπήρχε στις 31/12/2017.
Ο απολογισμός καταγράφει τι πληρώθηκε μόνο και όχι τι χρέη υπάρχουν. Στις 31/12/2018,

υπήρχε χρέος προς προμηθευτές της τάξης των 6.000 ευρώ από την ΕΣΕΠΕ και μηδενικό
από την ΕΣΕΔΕ. Δεν είναι δυνατόν όμως αυτή τη στιγμή να δοθούν πίνακες γι αυτό.
Γ. Ζητήθηκε να ξεκαθαριστεί το ποσόν επιδότησης των ΕΣΕ από το Δήμο για το 2018.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (κ. Συρίγου) : Η ΕΣΕ ΠΕ 171.000 ευρώ από το Δήμο και η ΕΣΕΔΕ 193.000
ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο 42% των δαπανών της ΕΣΕΠΕ και στο 45% της ΕΣΕΔΕ.
Δ. Τέθηκε το ζήτημα της διαδικασίας με την οποία συνεδρίασε και ενέκρινε η ΕΣΕΠΕ τον
οικονομικό της απολογισμό. Ότι δηλαδή, ο απολογισμός δεν δόθηκε εγκαίρως και τα μέλη δεν είχαν
χρόνο να τον μελετήσουν και δεν ήταν αναλυτικός έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένας στοιχειώδης
έλεγχος. Τέθηκε το ζήτημα εάν υπήρχε η νόμιμη απαρτία στη συνεδρίαση της ΕΣΕΠΕ. Τέθηκε
τέλος, το παράδοξο γεγονός ότι, μετά την αποχώρηση της συναδ. Μαντζαβράκου (η οποία
αποχώρησε λόγω του ότι δεν έγινε δεκτή η πρόταση της για αναβολή της συνεδρίασης), η ΕΣΕΠΕ
συνεδρίασε περίπου 10 λεπτά και ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό με συνοπτικές διαδικασίες!!!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (κ. Συρίγου) : Η διαδικασία είναι νόμιμη, η απαρτία υπήρχε, ήταν 15 άτομα
παρόντα (δόθηκε κατάλογος 11 παρόντων). Ο χρόνος διάρκειας της διαδικασίας δεν είναι
καθορισμένος από νόμο. Όποιος έχει πρόβλημα για τη νομιμότητα της διαδικασίας μπορεί να
προσφύγει και να ζητήσει έλεγχο από την Περιφέρεια.
Ε. Από όλα τα παρευρισκόμενα μέλη της ΔΕΠ, τέθηκε για μια ακόμα φορά, να δίνονται σε
διευθυντές/τριες και προϊσταμένες τα αντίγραφα παραστατικών (αντίγραφα τιμολογίων ή δελτίων
αποστολής με ποσόν επάνω), και να αποστέλλονται αναλυτικοί πίνακες εξόδων έτσι ώστε να γίνεται
αντιπαραβολή και έλεγχος. (Φυσικά αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα εάν αποστέλλονται πίνακες σε
τακτικά χρονικά διαστήματα).
ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Ειπώθηκε μόνο ότι ο Δήμος, με οδηγία της νομικής του
υπηρεσίας, για λόγους λογιστικούς και ασφαλείας δεν δίνει αντίγραφα τιμολογίων σε κανένα.
Εάν οι Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες κρατούν αρχείο αυτό είναι με δική τους
πρωτοβουλία και όχι ευθύνη ή πρωτοβουλία του Δήμου.
Ακολούθησε η διαδικασία ψηφοφορίας:
Για τον Οικονομικό Απολογισμό της ΕΣΕΠΕ: 2 ΥΠΕΡ (Συρίγος, Σκουλάτος)
2 ΚΑΤΑ (Δαμιανοπούλου, Μελαμπιανάκη)
2 ΛΕΥΚΑ (Γουρναρόπουλος, Δεκούλου)
ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Για τον Οικονομικό απολογισμό της ΕΣΕΔΕ
3 ΥΠΕΡ (Συρίγος, Σκουλάτος, Δεκούλου)
2 ΚΑΤΑ (Δαμιανοπούλου, Μελαμπιανάκη)
1 ΛΕΥΚΟ (Γουρναρόπουλος)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης στη Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας, κατέθεσα την παρακάτω δήλωση:
«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.

Τέλος, η ΔΕΠ, είχε θέμα την εισήγηση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 4ο Γυμνάσιο Νέας
Σμύρνης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα.
Σε αυτή την εισήγηση, προστέθηκε αργότερα, μετά από παρέμβασή μας, η ίδρυση Τμήματος
Ένταξης στο 8ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης. (το αίτημα που είχε υποβληθεί από τη Δ
Διεύθυνση δεν είχε παραληφθεί εγκαίρως λόγω γραφειοκρατίας).
Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Νέας Σμύρνης
Μελαμπιανάκη Ζέττα
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