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ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  

ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2017 

  Σε συνέχεια της τοποθέτησής μας στη ΔΕΠ, διατυπώνουμε γραπτά τις παρατηρήσεις που 

έγιναν από την πλευρά μας και θα θέλαμε να διευκρινιστούν τα παρακάτω έξοδα σχολείων, τα 

οποία υπάρχουν στους αναλυτικούς πίνακες εξόδων της ΕΣΕΠΕ για το τελευταίο πεντάμηνο 

του 2017: 

Α. Στη στήλη ΦΑΡΜΑΚΑ, τόσο στα Δημοτικά όσο και στα Νηπιαγωγεία, καταγράφονται σε όλα 

τα σχολεία έξοδα 175,20 ευρώ (εκτός του 1ου Νηπιαγωγείου που έχει 122,49 ευρώ).  

Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πολλά σχολεία ότι τα φάρμακα που πήραν δεν κοστίζουν πάνω από 

30 ευρώ, ενώ το 4ο Νηπιαγωγείο και το 3ο Νηπιαγωγείο δεν πήραν καθόλου. 

Το συνολικό ποσόν αυτής της κατηγορίας είναι 3629,17. 

Β. Στη στήλη ΜΟΚΕΤΕΣ, σε ορισμένα νηπιαγωγεία υπάρχει καταγραφή μεγάλων εξόδων.  

Στο 5ο Νηπιαγωγείο υπάρχει καταγραφή δαπάνης 2.052,88 ευρώ. Το ποσόν αυτό είναι πολύ 

μεγάλο. Αν σε αυτό αθροίζεται και η τοποθέτηση περσίδων σε 4 παράθυρα επειδή είναι ο ίδιος 

προμηθευτής, αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.  

Στο 4ο Νηπιαγωγείο υπάρχει καταγραφή δαπάνης 2.721,60 ευρώ. Στο νηπιαγωγείο δεν έχει 

γίνει καμιά δαπάνη για σίτες ή κάτι παρόμοιο. Αγοράστηκε μοκέτα αλλά το ποσόν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλο. Πρέπει να διευκρινιστεί από πού προκύπτει αυτό το ποσόν.  

Στο 9ο Νηπιαγωγείο, καταγράφεται δαπάνη 497,90 ευρώ ενώ δεν αγοράστηκε καμία μοκέτα. 

Το ποσόν των 167,20 ευρώ που αναφέρεται σε 7 ακόμη Νηπιαγωγεία, αντιστοιχεί σε καθαρισμό 

μοκέτας ανεξάρτητα από το μέγεθος των χαλιών αυτών;  

Γ. Στη στήλη ΕΞΟΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο 3ο Νηπιαγωγείο έχει καταγραφή 

εξόδων 209,99 ευρώ, ενώ δεν έχει έρθει κανένας ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αντίθετα, 

πολλές λάμπες είναι καμένες.  

Δ. Στη στήλη ΔΙΑΦΟΡΑ, γράφεται στην υποσημείωση ότι αφορά και το χαρτί Α4. Το χαρτί 

Α4 υπάρχει και στη στήλη ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ; Αν όχι τι αφορά η στήλη αυτή;  

Τέλος, επαναφέρουμε την τοποθέτησή μας ότι: θεωρούμε απαραίτητο να μπορεί να ελέγχει 

ο κάθε διευθυντής/τρια και προϊσταμένη αν πράγματι το σχολείο πήρε τα ανάλογα 

υλικά/εργασίες με αυτά που αναγράφονται στους απολογισμούς και επομένως πρέπει να 

έχει τα αντίγραφα όλων των παραστατικών που αφορούν έξοδα που έχουν γίνει για τη 

σχολική του/της μονάδα.   

Θεωρούμε θετικό βήμα την αποστολή του αναλυτικού πίνακα εξόδων του τελευταίου 

πεντάμηνου του 2017 και προσβλέπουμε σε περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης.  
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