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Προς: Πρόεδρο ΔΕΠ, μέλη ΔΕΠ 

Αίτημα αναβολής της συνεδρίασης της 19
ης

 Μαρτίου 

Ενημερωθήκαμε στις 16/3 ότι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας θα συνεδριάσει την Δευτέρα 

19/3/2018 και ώρα 14.00, με θέματα συνεδρίασης: 
 

1.    Έγκριση Απολογισμού Πρωτοβάθμιας ΕΣΕ 

2.    Έγκριση Απολογισμού Δευτεροβάθμιας ΕΣΕ 
 

Ζητάμε αναβολή της συνεδρίασης, εφόσον και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος μας 

αδυνατούν να παρευρεθούν. 
 

Σχετικά δε με το σχέδιο απολογισμού της Πρωτοβάθμιας ΕΣΕ που μας έχει αποσταλεί έχουμε 

να παρατηρήσουμε τα παρακάτω: 
 

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. 
 

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.  
 

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». 
 

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 – 
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66.998,89 ευρώ) είναι σαφώς λιγότερα. Τι συμπληρώνει η Σχ. Επιτροπή και για ποιο αριθμό 

προσωπικού;  
 

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.  
 

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.  
 

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.  
 

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.  
 

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.  

Τέλος, με δεδομένο ότι η αρμοδιότητα της ΔΕΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι η 

εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση των απολογισμών, με επισήμανση τυχόν 

διοικητικών αστοχιών, τυχόν τυπικών ελλείψεων ή τυχόν ουσιαστικών παραβάσεων στην 

οικονομική διαχείριση, ζητάμε να είναι παρόντες στη συνεδρίαση η Λογίστρια των ΕΣΕ ΠΕ και 

ΔΕ, καθώς και οι Πρόεδροι των ΕΣΕ ΠΕ και ΔΕ,  για να γίνει και ο όποιος αναγκαίος έλεγχος. 


