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Συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων  

για τον οικονομικό απολογισμό  

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης 
 

Τη Δευτέρα  24 Απριλίου έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με 

θέμα την έγκριση των οικονομικών απολογισμών των δύο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.  

Η συνεδρίαση αυτή έγινε με τη νέα σύνθεση. Η νέα σύνθεση της ΔΕΠ (μετά τον ορισμό στις 

27/3/2017 από τη Δ Δ/νση των συναδέλφων Γ. Γουρναρόπουλου –τακτικού και Γ. Πίχλιαβα 

αναπληρωματικού) είναι: 

Συρίγος Π. Πρόεδρος, 

 ΜΕΛΗ:  

Γουρναρόπουλος Γ.,Δ/ντης 7ου Δημοτικού,  

Δαμιανοπούλου Ελ., Δ/ντρια 7ου ΓΕΛ,   

Γεωργούτσος Παναγιώτης, εκπρόσωπος ΕΛΜΕ,   

Καραμουσουλής Γ.,εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.,  

Σώζος Ηλίας, εκπρόσωπος Ένωση Γονέων, 

Παπαβασιλείου Π., εκπρόσωπος EMΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ,  

Τσουκάτος Μ., εκπρόσωπος ΕΒΕΝΣ 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι : Συρίγος,  Γουρναρόπουλος, Δαμιανοπούλου,  Γεωργούτσος  

Καραμουσουλής, Παπαβασιλείου.  

Οι δύο συνάδελφοι που εκπροσωπούσαν την Πρωτοβάθμια επέμειναν ότι δεν είναι δυνατόν να 

ψηφιστεί οικονομικός απολογισμός χωρίς: 

-να δοθούν αναλυτικά τα έξοδα ανά  σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, αμοιβές καθαριστριών, 

σχολικών τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ) και να υπάρχουν τα ανάλογα παραστατικά, 

-να οριστεί πρακτικογράφος και να κρατιούνται πρακτικά 

Επομένως, καταψηφίστηκε 4 -2 ο οικονομικός απολογισμός της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας (ΚΑΤΑ οι 4 από την εκπαίδευση, ΥΠΕΡ ο Πρόεδρος και ο 

εκπρόσωπος EMΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ). 



Την επόμενη ημέρα, στις 25 Απριλίου η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κλήθηκε να συνεδριάσει 

ξανά. Αυτή τη φορά ήταν παρόντες: 

Συρίγος,  Γουρναρόπουλος,  Γεωργούτσος  Καραμουσουλής,  Ρίσβας (αναπλ. Ένωσης Γονέων) 

Παπαβασιλείου, Τσουκάτος. 

Ο κ. Συρίγος είχε προσκομίσει ένα συγκεντρωτικό οικονομικό απολογισμό κατά σχολείο, αλλά 

φυσικά αυτό δεν κρίθηκε ικανοποιητικό από τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας.  

 Οι δύο εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας επιχειρηματολόγησαν ότι  

-εφ όσον δεν έχουν έρθει ο πρόεδρος και η λογίστρια για να απαντήσουν σε ερωτήσεις,  

-εφόσον δεν δίνονται τα παραστατικά για έλεγχο,  

-εφόσον δεν δίνονται αναλυτικά οι δαπάνες ανά σχολική μονάδα και ανά είδος,  

-εφόσον δεν ξέρουμε ποια είναι τα χρέη της σχολικής επιτροπής σε προμηθευτές, εφόσον δεν 

τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων και δεν υπάρχει σωστή λειτουργία,  

-εφ όσον δεν έχει λειτουργήσει η Ενιαία Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας νομότυπα, δεν είναι 

δυνατόν να ψηφιστεί οικονομικός απολογισμός.  

Ο οικονομικός απολογισμός καταψηφίστηκε και πάλι, με 4 κατά (κατά οι 3 από την 

εκπαίδευση και 1 από την Ένωση Γονέων), 2 υπέρ (Πρόεδρος και εκπρ. ΕΒΕΝΣ) και 1 λευκό 

(εκπρόσωπος EMΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ).  

 

Την Τετάρτη 26 Απριλίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο θέμα για τον οικονομικό απολογισμό 

της Πρωτοβάθμιας, τέθηκαν από την αντιπολίτευση τα παρακάτω θέματα: 

1. Είναι παράτυπη η διαδικασία γιατί ο οικονομικός απολογισμός δεν εγκρίθηκε έγκαιρα, αλλά 

συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή σε συνεδρίασή της με νέα σύνθεση. 

2. Η ΔΕΠ έχει καταψηφίσει τον οικονομικό απολογισμό γιατί δεν της δόθηκαν τα στοιχεία που 

ζητήθηκαν για να γίνει έλεγχος. 

3. Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας δεν λειτουργούσε σωστά, δεν είχε πρακτικά κλπ και 

πρέπει να γίνει έλεγχος. 

Στην ψηφοφορία που έγινε, η μείζων αντιπολίτευση ψήφισε λευκό ενώ η υπόλοιπη 

αντιπολίτευση καταψήφισε. Ο οικονομικός απολογισμός της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της 

Πρωτοβάθμιας πέρασε με τις ψήφους της πλειοψηφίας, η οποία ισχυρίστηκε ότι η απόφαση της 

ΔΕΠ είναι μόνο εισηγητική-συμβουλευτική ενώ αποφασιστικό ρόλο έχει η απόφαση της ίδιας της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, η οποία είχε υπερψηφίσει τον απολογισμό της (με ψήφους 7-1).  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Ο δρόμος για τη σωστή και νόμιμη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής θα είναι 

μακρύς. Περιμένουμε την έναρξη της λειτουργίας της με τη νέα σύνθεση για να καταθέσουμε 

τα αιτήματά μας. 

  


