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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2017
Συνεδρίασε την Τρίτη 20 Μαρτίου 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 Π. Συρίγος,
ο Η. Σώζος εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων,
ο Γ Γουρναρόπουλος Δ/ντής 7ου Δημοτικού, εκπρόσωπος Α/βαθμιας,
Δαμιανοπούλου Ε. Δ/ντρια 5ου Λυκείου, εκπρόσωπος Β/θμιας,
Μελαμπιανάκη Ζέττα, εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης
Κατ΄ αρχήν συμφωνήθηκε ότι πρόκειται για νέα συνεδρίαση (και όχι για συνέχειά της), εφόσον
η συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας δεν είχε απαρτία (3 παρόντες-Συρίγος-ΣώζοςΔαμιανοπουλου) και εφόσον σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αθροιστεί ως παρουσία
τηλεφωνική ψήφος (Σκουλάτος Μ. εκπρόσωπος;;;;).
Παρούσα ήταν και η Λογίστρια των Σχολικών Επιτροπών όπως είχε ζητηθεί από το Σύλλογο,
αλλά δεν ήταν παρών ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ.
Στη συνέχεια, τέθηκαν από την πλευρά της εκπροσώπου του Συλλόγου μας και του
εκπροσώπου της Α/βαθμιας τα ζητήματα ενστάσεων που υπάρχουν και τα οποία είχαν τεθεί
στο έγγραφο του Συλλόγου ΑΠ 185/18-3-2018, με το οποίο ζητήθηκε αναβολή της
συνεδρίασης.
Πρώτα απ΄ όλα ξεκαθαρίστηκε από τον εκπρόσωπο της Α/βαθμιας, ότι ο ρόλος της ΔΕΠ
είναι και ελεγκτικός με την έννοια ότι οφείλει σύμφωνα με τη νομοθεσία να κάνει επισήμανση
τυχόν διοικητικών αστοχιών, τυχόν τυπικών ελλείψεων ή τυχόν ουσιαστικών παραβάσεων στην
οικονομική διαχείριση, Από την πλευρά του Πρόεδρου της ΔΕΠ υπήρξε αρχικά αμφισβήτηση αυτού
του ρόλου και αναπτύχθηκε η άποψη ότι ο ρόλος της ΔΕΠ είναι να γνωμοδοτήσει αν ήταν σωστό ή
όχι ότι δόθηκαν τα χρήματα και όχι να κάνει έλεγχο των οικονομικών, εφόσον οι οικονομικοί
απολογισμοί εγκρίθηκαν στις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών. Αυτό δεν έγινε δεκτό από
την πλευρά μας και προχώρησε η διαδικασία.
Τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:
Α. Οι πίνακες που έχουν σταλεί δεν είναι ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός του 2017. Το

πάγιο αίτημά μας είναι να μας δίνεται ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός 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: Η υποχρέωση από το νόμο για τη μορφή του απολογισμού, είναι οι πίνακες που
έχουν

σταλεί.
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Πρωτοβάθμιας (μόνο και όχι της Δευτεροβάθμιας) είναι μόνο για το πεντάμηνο ΣεπτέμβρηΓενάρη γιατί το προηγούμενο διάστημα είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτούν τέτοιοι πίνακες. Τα
παραστατικά υπάρχουν αλλά είναι πολλή δουλειά να κατανεμηθούν σε αναλυτικές κατηγορίες.
Άρα δεν πρόκειται να δοθεί αναλυτικός απολογισμός για το σύνολο του 2017.

Β. Στο φύλλο Συνοπτικοί Πίνακες Εσόδων Εξόδων του 2017, φαίνεται ότι η ΕΣΕ ΠΕ έχει
πλεόνασμα ύψους 24.054,80 ευρώ. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν πρόκειται για πραγματικό
πλεόνασμα. Δηλαδή, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τα χρέη της ΕΣΕΠΕ προς τους προμηθευτές, την
31/12/2017. Εάν δηλαδή, υπάρχουν ανεξόφλητα τιμολόγια προς προμηθευτές στις 31/12/2017.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για ταμειακό υπόλοιπο που υπήρχε στις 31/12/2017. Αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν υπήρχαν χρέη της ΕΣΕΠΕ προς προμηθευτές. Ο απολογισμός όμως
καταγράφει τι πληρώθηκε μόνο και όχι τι χρέη υπάρχουν. Στις 31/12/2017, υπήρχε χρέος
προς προμηθευτές της τάξης των 65.000 ευρώ. Σήμερα, μετά από έκτακτες επιδοτήσεις από
το Δήμο, αυτό έχει μειωθεί στις 20-25.000 ευρώ.

Γ. Στο φύλλο Συνοπτικοί Πίνακες Εσόδων Εξόδων του 2017, στα Έσοδα και Εισπράξεις στο σημείο
4, θα θέλαμε διευκρινίσεις σχετικά με το ποσόν ύψους 7.227,74 ευρώ «έξοδα χρήσης πληρωτέα
στην επόμενη».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για τις εισφορές στο ΙΚΑ του μηνός Δεκεμβρίου, που πληρώνονται
τον Ιανουάριο και είναι καθαρά λογιστικό ζήτημα ο τρόπος καταγραφής τους.

Δ. Στο φύλλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18, στον
κωδικό 604 και 6054 υπάρχει ποσόν 69.104,26 ευρώ για αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθώς
και εργοδοτικές εισφορές ύψους 17.314,53 ευρώ. Τα χρήματα μισθοδοσίας των καθαριστών/τριών
προέρχονται που προέρχονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (κωδικός εσόδων 1214 – 66.998,89 ευρώ) είναι
σαφώς λιγότερα. Τι συμπληρώνει η Σχ. Επιτροπή και για ποιο αριθμό προσωπικού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Σχολική Επιτροπή συμπληρώνει το υπόλοιπο ποσόν, που αφορά και τις
πληρωμές του πρωινού ωραρίου των καθαριστριών και τις εργοδοτικές εισφορές και το οποίο
είναι μεγαλύτερο κατά πολύ από αυτό που δίνεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Ε. Στο φύλλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18
στον κωδικό 6122, αναφέρεται ποσόν 7.794,24 ευρώ ως αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικ.
Συμβούλων. Θα θέλαμε διευκρινίσεις κατά πόσον υπόκειται στην υπ αριθ. 136/22.5.2012 Πράξη
του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η καταβολή
αποζημίωσης σε προέδρους και αντιπροέδρους ΔΣ Σχολικών Επιτροπών).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα χρήματα αυτά προέρχονται από την έκτακτη επιχορήγηση της Σχ.
Επιτροπής από το Δήμο και δίνονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης η υπ αριθ.

136/22.5.2012 Πράξη του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι εάν ο
οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις 300.00 ευρώ τότε
επιτρέπεται η καταβολή εξόδων παράστασης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΣΤ. Στο φύλλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18, και
στις κατηγορίες 61-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ και 63-ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, υπάρχουν τα έξοδα
ΔΕΚΟ, έξοδα συντήρησης σχ. κτιρίων, αγοράς αναλώσιμων κλπ, τα οποία θα θέλαμε να τα έχουμε
σε αναλυτικούς πίνακες ανά σχολική μονάδα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η υποχρέωση από το νόμο για τη μορφή του απολογισμού, είναι οι πίνακες που
έχουν ήδη σταλεί. Ο αναλυτικός απολογισμός που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας (μόνο και όχι της Δευτεροβάθμιας) είναι μόνο για το πεντάμηνο ΣεπτέμβρηΓενάρη γιατί το προηγούμενο διάστημα είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτούν τέτοιοι πίνακες. Τα
παραστατικά υπάρχουν αλλά είναι πολλή δουλειά να κατανεμηθούν σε αναλυτικές κατηγορίες.
Άρα δεν πρόκειται να δοθεί αναλυτικός απολογισμός για το σύνολο του 2017.

Ζ. Στο φύλλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18, και στην
κατηγορία 71, κωδικός 8 υπάρχει μια ομάδα εξόδων συνολικά 4. 452,59 ευρώ με τίτλο «Πληρωμές
Π.Ο.Ε.» Θα θέλαμε διευκρινίσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για πληρωμές χρεών παρελθόντων οικονομικών ετών.

Η. Στο φύλλο Αναλυτικός Πίνακας Εσόδων στην Ομάδα 4 Κωδικός 41, εμφανίζεται το ποσόν των
5.018,92 ως «εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων». Θα θέλαμε διευκρινίσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για τις εισφορές στο ΙΚΑ του μηνός Δεκεμβρίου, που πληρώνονται
τον Ιανουάριο του 2018 και είναι καθαρά λογιστικό ζήτημα ο τρόπος καταγραφής τους.

Θ. Στο φύλλο Συνοπτικοί Πίνακες Εσόδων Εξόδων του 2017, του απολογισμού της
Δευτεροβάθμιας ΕΣΕ, αναφέρεται ταμειακό υπόλοιπο 1.206, 61 ευρώ στους λογαριασμούς των
σχολείων. Θα θέλαμε να ξέρουμε γιατί δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία οι λογαριασμοί των
Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας, όπως ορίζει το ΦΕΚ 318 /25 Φεβρουαρίου 2011 «Με
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή
σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό
κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του
ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί
το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό. β) Για την
αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών
μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση
ποσού μέχρι 1.000 ευρώ.» όπως παρατηρεί και το Πόρισμα του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης.

Πράγματι, η ΕΣΕΔΕ έχει σε λειτουργία τους λογαριασμούς των σχολείων, στους οποίου έχουν
κατατεθεί 300 ευρώ αλλά δεν έχει προμηθευτές για όλα τα απαραίτητα.

Ι. Τέθηκε το ζήτημα των επιπλέον εξόδων που έχουν ορισμένα σχολεία με ΚΔΑΠ λόγω της
κατανάλωσης σε ρεύμα, φυσικό αέριο κλπ που γίνεται το απόγευμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Δήμος παίρνει τα χρήματα από το ΕΣΠΑ (για τα ΚΔΑΠ) και κάποια από
αυτά, ως έκτακτη επιχορήγηση καλύπτουν τα επιπλέον έξοδα των λογαριασμών ΔΕΚΟ που
έχουν τα σχολεία λόγω απογευματινής λειτουργίας.
Τέθηκαν τα σοβαρά ερωτήματα που υπάρχουν σχετικά με τον αναλυτικό απολογισμό του
πενταμήνου 1/9/2017-31/12/2017 που έχει σταλεί στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία της
Πρωτοβάθμιας.

1. Η στήλη ΦΑΡΜΑΚΑ, παραξενεύει ιδιαίτερα με την ομοιομορφία της. Έχει χρεώσει σε όλα
τα σχολεία 175,20 ευρώ (εκτός του 1ου Νηπιαγωγείου που έχει χρεωθεί με 122,49 ευρώ).
Υπάρχουν δε διαμαρτυρίες από σχολεία ότι τα φάρμακα που πήραν έχουν αξία περίπου 30
ευρώ και όχι παραπάνω! Μάλιστα, ένα σχολείο δεν πήρε καθόλου!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται μάλλον για επιμερισμό ενός συνολικού τιμολογίου. Θα απαντηθεί
άμεσα και στα ίδια τα σχολεία.

2. Στη στήλη ΜΟΚΕΤΕΣ, υπάρχουν δύο νηπιαγωγεία με υπερβολικές καταναλώσεις των 2721
και των 2052 ευρώ, που είναι τελείως απίθανες τιμές για αγορά μοκετών

ενώ υπάρχει και

δαπάνη 497 ευρώ για αγορά μοκέτας που δεν έγινε ποτέ!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκτός από τις αγορές μοκέτας η στήλη αυτή περιλαμβάνει και πλύσιμο
(αντιστοιχεί στο ποσόν των 167,20 ευρώ) και ΣΙΤΕΣ-ΠΕΡΣΙΔΕΣ που τυχόν τοποθετήθηκαν.
Αν σε αυτά έχουν μπει παλαιότερα τιμολόγια θα διευκρινιστούν.
3. Η στήλη ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΔΙΑΦΟΡΑ, δεν μπορεί να ελεγχθεί
από τα σχολεία, γιατί δεν έχουν αντίγραφα παραστατικών.
Σε αυτό το ζήτημα, υπήρξε μεγάλη και έντονη συζήτηση. Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ και της
ΕΣΕΠΕ, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουν τα σχολεία παραστατικά (τα αντίγραφα
εφόσον τα πρωτότυπα τα έχει η λογίστρια) και ότι αυτό δεν χρησιμεύει σε κάτι.
Απαντήσαμε ότι, αντίθετα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και απαραίτητο να μπορεί να ελέγχει ο
κάθε διευθυντής/τρια και προϊσταμένη αν πράγματι έχει το σχολείο χρεωθεί με αυτά που
ξόδεψε, ότι πήρε τα ανάλογα υλικά/εργασίες, πόσα είναι αυτά τα χρήματα και ότι δεν
χρεώνεται κάποιος με τιμολόγια άλλων. Ότι είναι θέμα διαφάνειας που είναι απαραίτητη γιατί
πρόκειται για χρήματα του Δημοσίου και των Δημοτών.
Μετά από μια σχετικά έντονη ανταλλαγή απόψεων, καταλήχθηκε ότι θα απαντηθούν άμεσα τα
συγκεκριμένα ερωτήματα των σχολείων.

4. Προτάθηκε από τους δύο εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας, κάθε σχολείο να παίρνει ένα
αντίγραφο τιμολογίου για ΟΛΕΣ τις αγορές του έτσι ώστε να έχει ένα πλήρη φάκελο και μια
πλήρη εικόνα των εξόδων του. ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
5. Προτάθηκε από τους εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας να φτιαχτεί ένα φάκελος για κάθε
Σχολική Μονάδα με όλα τα τιμολόγιά εξόδων της μέσα (ή αντίγραφά τους), έτσι ώστε να
μπορεί ο κάθε διευθυντής/τρια και προϊσταμένη να ενημερώνεται άμεσα για τα έξοδα και τα
παραστατικά που υπάρχουν. ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (απαντήθηκε ότι υπάρχουν
κατηγοριοποιημένα ανά προμηθευτή για λόγους φορολογικούς, αλλά αυτό δε μας καλύπτει).
6. Προτάθηκε από την εκπρόσωπο της Δευτεροβάθμιας, εφόσον και εάν οι διευθυντές/τριες
και προϊσταμένες έχουν τα αντίγραφα παραστατικών, τότε να αποστέλλονται αναλυτικοί
πίνακες με τα τιμολόγια εξόδων των σχολείων σε τακτά χρονικά διαστήματα και να γίνεται
αντιπαραβολή από τους ίδιους, όπως γίνεται σε όμορο Δήμο. ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΑΦΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ, μας ενημέρωσε ότι θα παραιτηθεί στο τέλος Μαρτίου και το
Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει νέο Πρόεδρο.
Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης στη Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας, δήλωσα ότι καταψηφίζω τους οικονομικούς απολογισμούς γιατί:

Η άποψη και η

διεκδίκησή μας είναι ότι οι απολογισμοί θα πρέπει να μας δίνονται σε αναλυτική μορφή,
δηλαδή, τα έξοδα και ανά

σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, σχολικών τροχονόμων,

αναλώσιμα, επισκευές κλπ). Οι φετινοί απολογισμοί, μπορεί είναι αναλυτικότεροι από προηγούμενα
έτη, δεν είναι όμως επαρκώς αναλυτικοί. Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικοί απολογισμοί πρέπει κατά
την άποψή μας να έχουν τη μορφή του πίνακα που εστάλη από την ΕΣΕ ΠΕ για τις δαπάνες των
Σχολικών Μονάδων από Σεπτέμβριο του 2017 έως Ιανουάριο του 2018, για να μπορεί να γίνεται
αντιπαραβολή των στοιχείων των εξόδων από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες.
Για να μπορεί όμως να γίνει η αναγκαία κατά την άποψή μας, αντιπαραβολή των παραστατικών από
τις ίδιες τις Σχολικές Μονάδες θα πρέπει οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να έχουν πλήρη
εικόνα (και αντίγραφα στο αρχείο τους) των παραστατικών των εξόδων του σχολείου τους. Οι
Σχολικές Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ θα πρέπει να οργανώσουν άμεσα αυτή τη δυνατότητα.
Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Νέας Σμύρνης
Μελαμπιανάκη Ζέττα

