Έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ
για τα οικονομικά της Ομοσπονδίας
κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2013 ‐ Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα, 27.02.2015

Εισαγωγή
Το 11Ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ (1‐3/2/2013) εξέλεξε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή
(εφεξής και: ΕΕ) αποτελούμενη από τους Κατερίνα Δημάκη, Βασίλη Βουτσάκη
και Κίμωνα Χατζημπίρο. Πέραν των εκ του Καταστατικού απορρεόντων
καθηκόντων της, στην ΕΕ ανετέθη και η εξέταση των οικονομικών της
Ομοσπονδίας κατά τη διετία 2011‐2013 και ειδικότερα η διαλεύκανση όλων των
σημείων τα οποία δημιούργησαν ερωτηματικά κατά το 11ο Συνέδριο και τα οποία
είχαν ως αποτέλεσμα τη μη κατάθεση Οικονομικού Απολογισμού (εφεξής και:
ΟΑ).
Μετά από πολλές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων η ΕΕ κατέληξε ομόφωνα
σε Έκθεση, την οποία υπέβαλε και η οποία αναφερόταν στα Οικονομικά της
Ομοσπονδίας κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο 2011 έως τον Φεβρουάριο
2013 δίνοντας έμφαση:
1ο

στα έξοδα μετακίνησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής (εφεξής
και: ΔΕ)

2ο

στην αμοιβή του δικηγόρου για τη νομιμοποίηση του καταστατικού
της Ομοσπονδίας.

Οικονομική Διαχείριση 2011‐2013
Τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης που συντάξαμε και η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας στο σύνδεσμο του 11ου Συνεδρίου,
συνοψίζονται ως εξής:
•

Η διαδικασία διαχείρισης του ΟΑ ήταν πρόχειρη και κινήθηκε εκτός του
Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
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•

Δεν κατετέθη εγκεκριμένος από τα αρμόδια όργανα ΟΑ στην προηγούμενη
ΕΕ και κατά συνέπεια δεν υπήρξε πόρισμά της επί των Οικονομικών της
Ομοσπονδίας. Το γεγονός αυτό συνιστά σοβαρή παρατυπία.

•

Η προηγούμενη ΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει δεδομένου ότι κατ΄ ουσία δεν έλαβε
ποτέ τον Οικονομικό Απολογισμό της Ομοσπονδίας. Υπενθυμίζεται ότι στο
11ο Συνέδριο έγινε σκόπιμα προσπάθεια, να γίνει μετάθεση ευθυνών προς
την προηγούμενη ΕΕ.

•

Η άρνηση έγκρισης του ΟΑ ακόμη και την τελευταία στιγμή είχε προφανώς
πολιτική σκοπιμότητα και κατά συνέπεια υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.

•

Στους Συνέδρους έμεινε η εντύπωση ότι υπήρξε κακοδιαχείριση των
οικονομικών της Ομοσπονδίας και παράτυπη υπεξαίρεση χρημάτων από τον
πρώην Πρόεδρο Ν. Σταυρακάκη – κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε από τον
έλεγχο που κάναμε.

•

Στο θέμα των διεκδικούμενων εξόδων μετακίνησης του πρώην Προέδρου, η
ΕΕ, δεδομένου ότι ο ρόλος της είναι να ελέγχει και όχι να αποφασίζει,
πιστεύει ότι είναι θέμα των αρμοδίων οργάνων της Ομοσπονδίας, μετά τα
όσα εξετέθησαν, να αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν ή μη το αίτημά του για
την οικονομική κάλυψη και των υπολοίπων μετακινήσεών του.

•

Επίσης ως προς την αμοιβή του δικηγόρου για την έγκριση του Καταστατικού
της Ομοσπονδίας φαίνεται να μην ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη διαδικασία.
Κρίνεται ότι θα έπρεπε να έχει αναζητηθεί από την ΠΟΣΔΕΠ η συμφερότερη
προσφορά παροχής νομικών υπηρεσιών για το θέμα αυτό

•

Ο Απολογισμός Εσόδων‐Εξόδων που υπέβαλε στην Εξελεγκτική Επιτροπή ο
τότε Ταμίας Κ. Αυγουστάκης ήταν λογιστικά εντάξει.

Τέλος, με βάση τον Πίνακα Εσόδων‐Εξόδων που μας κατέθεσε τελικά ο
προηγούμενος Ταμίας Κ. Αυγουστάκης καταρτήσαμε τον Απολογισμό Εσόδων‐
Εξόδων της Ομοσπονδίας για την περίοδο Φεβρουαρίου 2011‐Φερουαρίου 2013
(Πίνακας 1), στον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη και τα Έσοδα/Έξοδα του 11ου
Συνεδρίου. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν προβλέπεται, δεδομένου ότι ο ΟΑ εγκρίνεται
ή μη από το Συνέδριο, όμως και η όλη διαδικασία στην οποία ενεπλάκημεν δεν
προβλέπεται από το Καταστατικό και ήταν έκτακτη. Έτσι θεωρήσαμε ότι τα
στοιχεία του πίνακα αυτού μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την
οικονομική διαχείριση της νέας χρήσης δεδομένου ότι σε αυτόν είχαν γίνει όλες
οι απαραίτητες διορθώσεις.
Από τον πίνακα προκύπτει ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο κατά το τέλος της
προηγούμενης χρήσης (συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης του Συνεδρίου
2013) ήταν €27268.61. Ο σημερινός Ταμίας Γ. Τζούτζας επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε
το ποσό των €27268.91. Η διαφορά των €0.30 οφείλεται σε στρογγυλοποίηση που
είχε γίνει σε ένα μη μορφοποιημένο κελί του σχετικού αρχείου Excel που είχε
συντάξει ο πρώην Ταμίας Κ. Αυγουστάκης. Άρα το ακριβές διαθέσιμο
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υπόλοιπο κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης (συμπεριλαμβανομένης
και της κίνησης του Συνεδρίου 2013) ήταν €27268.61.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΔΕΠ 2011‐2013
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εξωφλ. Χρέη Συλλόγων (Συνέδριο 2011):
ΕΚΠΑ Οδοντιατρική
ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό
ΕΚΠΑ ΤΕΑΠΗ
ΕΚΠΑ Νοσηλευτική
ΕΜΠ
ΟΠΑ
Χαροκόπειο
Παν. Κρήτης
ΕΑΠ
Έσοδα Συνεδρίου 2013:
Συνδρομές Συλλόγων

Έσοδα Κεφαλαίου:
Τόκοι Ταμιευτηρίου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ
2056.00
250.00
100.00
100.00
100.00
248.00
395.00
100.00
673.00
90.00
23165.00
23165.00

54.17
54.17

Έξοδα Μετακινήσεων:
Αυγουστάκης
Διβάρης
Ζορμπαλά
Καραντζόλα
Κουρουνιώτης
Κρεστενίτης
Λιτσαρδάκης
Μουστάκης
Μπουρνόβα
Νηματούδης
Παπαλεξίου
Παυλίδου
Πολίτης
Σταυρακάκης
Τσιλιγκιρίδης
Φιλαλήθης

12592.39
1160.60
529.04
187.54
541.56
952.20
323.20
1815.68
206.64
789.21
428.28
82.64
149.00
789.00
2870.00
985.88
781.92

Δαπάνες Προέδρου
Τηλέφωνα
Λοιπές δαπάνες

2787.50
2400.00
387.50

Δαπάνες Γραμματέως
Τηλέφωνο
Λοιπές δαπάνες

1869.66
1858.35
11.31

Έξοδα Γραφείου Ομοσπονδίας
Ρεύμα
Καθαριότητα
Κοινόχρηστα
Ενοίκιο Φεβρουαρίου
Μετάφραση Καταστατικού
Λοιπά Έξοδα

6048.53
777.79
294.00
2404.38
450.00
405.00
1717.36

Αμοιβές τρίτων
Αμοιβή Δικηγόρου

3981.00
3981.00

Έξοδα εκδόσεων
Πρακτικά Συνεδρίου

1253.00
1253.00

Λοιπά έξοδα
Φωτογραφίες
Πλακάτ & Κονκάρδες
Catering
Δαπάνες Συνεδρίου 2013:
Οδοιπορικά
Ξενοδοχεία
Λοιπά Έξοδα
Γενικό Σύνολο Εσόδων
Υπόλοιπο από προηγ. περίοδο
Διαθέσιμο υπόλοιπο

25275.17
40421.07
27268.61

Μη εξοφληθέντα χρέη Συλλόγων από Συνέδριο 2011
ΕΚΠΑ Ιατρική
Παντειο

Γενικό Σύνολο Εξόδων

4345.00
1600.00
2745.00
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1227.25
606.00
470.25
151.00
8668.30
5834.00
2390.00
444.30
38427.63

Οικονομική Διαχείριση 2013‐2015
Στις 16 Φεβρουαρίου 2015 λάβαμε από τον Ταμία της Ομοσπονδίας ένα αρχείο
Excel με τα έξοδα της ΠΟΣΔΕΠ από τον Μάρτιο 2013 έως το Φεβρουάριο 2015.
Ελέγξαμε το αρχείο, διαπιστώθηκαν κάποια ασήμαντα αριθμητικά λάθη, τα
οποία επισημάνθηκαν στον Ταμία Γ. Τζούτζα, ο οποίος με τη σειρά του προέβη
στις απαραίτητες διορθώσεις.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2015 αποστείλαμε επιστολή προς τον Ταμία, την οποία
κοινοποιήσαμε προς όλα τα μέλη της ΔΕ, στην οποία αναφέραμε τα εξής:

«Το αρχείο Excel και μόνον δεν αποτελεί Οικονομικό Απολογισμό. Θα έπρεπε,
προκειμένου να αποφευχθούν τα όσα συνέβησαν στο προηγούμενο Συνέδριο αλλά
και να ενεργούμε σύμφωνα με το Καταστατικό, αυτό το αρχείο να έχει την έγκριση
του αρμόδιου οργάνου. Η πρόταση του Προέδρου για παράλληλη μελέτη του
αρχείου από την ΕΕ αφενός και τα όργανα της Ομοσπονδίας αφετέρου έχει νόημα
μόνο αν μας σταλεί άμεσα η θετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, οπότε, με τον
τρόπο αυτό, κερδίζουμε χρόνο. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάτι σχετικό.
Συνοψίζοντας, για να ολοκληρώσουμε το έργο μας θα πρέπει να έχουμε άμεσα
τη σχετική απόφαση καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων με βάση τις οποίες
έγιναν τα διάφορα έξοδα.
Επί του παρόντος, το μόνο το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι ο «λογιστικός
έλεγχος» του ταμείου. Να αποφανθούμε δηλαδή αν ικανοποιείται ή όχι η ισότητα:
Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση+Έσοδα τρέχουσας χρήσης‐Έξοδα τρέχουσας
χρήσης = Διαθέσιμο Υπόλοιπο.
Κάτι τέτοιο όμως είναι προφανές ότι δεν αποτελεί τον έλεγχο που οφείλει να
κάνει η Εξελεγκτική Επιτροπή προκειμένου, εν συνεχεία, να απαλλαγεί η
απερχόμενη διοίκηση από τις διαχειριστικές ευθύνες της.»

Αν και είχαμε τη διαβεβαίωση ότι θα ενημερωθούμε αναλυτικά από τον
Γραμματέα της Ομοσπονδίας Χ. Κουρουνιώτη, κάτι τέτοιο δεν έγινε μέχρι
σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015.

Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο το οποίο ελέγξαμε δεν είναι ο Οικονομικός
Απολογισμός της απερχόμενης Διοίκησης αλλά απλά ο Απολογισμός των
Εσόδων‐Εξόδων της ΠΟΣΔΕΠ για την περίοδο Μάρτιος 2013‐Φεβρουάριος 2015
όπως μας στάλθηκε από τον Ταμία (Πίνακας 2).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΔΕΠ 2013‐2015

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

Έσοδα Κεφαλαίου:
Τόκοι Ταμιευτηρίου

18.07

Έξοδα Μετακινήσεων:

18.07

Βανταρακης
Καψαλακη
Κουρουνιωτης
Κουτσουρης
Λιτσαρδακης
Μπουρνοβα
Πολίτης
Ρογδακησ
Σταυρακακης
Σιασος
Σωτήρης
Τσιλιγκιριδης
Φειδας
Χατζηπαυλιδης

3589.72
226.60
154.00
1552.48
90.00
150.27
139.00
150.00
200.00
192.00
200.00
139.20
156.00
114.67
125.50

Έξοδα Γραφείου Ομοσπονδίας
Αποζημίωση Φεραλδη παλαιών ενοικίων
Παλαιά κοινόχρηστα γραφείων

Αμοιβές τρίτων
Αμοιβή Δικηγόρου Βλαχόπουλου
Αμοιβή Νέας Συνεργάτιδας
Αμοιβή Προγραμματιστή

2625.30
1500.00
1125.30

8309.00
5208.00
2801.00
300.00

Λοιπά έξοδα

5.00

Τραπεζικές Εργασίες

Γενικό Σύνολο Εσόδων
Υπόλοιπο από προηγ. περίοδο
Διαθέσιμο υπόλοιπο

18.07
27268.91
12757.96

Γενικό Σύνολο Εξόδων

Μη εξοφληθέντα χρέη Συλλόγων από Συνέδριο 2011
ΕΚΠΑ Ιατρική
Παντειο

4345.00
1600.00
2745.00
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5.00

14529.02

Από τον Πίνακα 2, ο οποίος συντάχτηκε με βάση τα στοιχεία του Ταμία,
προκύπτει ότι σήμερα το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι €12757.96 ενώ τα μη
εξοφληθέντα χρέη των Συλλόγων παραμένουν €4345.00. Να σημειωθεί ότι στο
βιβλιάριο καταθέσεων της Ομοσπονδίας φαίνεται ως διαθέσιμο υπόλοιπο το
€12782.70. Το «πλεόνασμα» των €24.74 δεν μπορέσαμε να το ερμηνεύσουμε.
Προτείνεται να αποφασισθεί από το Συνέδριο ποιο θα είναι το σημείο εκκίνησης
της επόμενης χρήσης.

Συμπεράσματα

Πρώτον, ο Απολογισμός Εσόδων κι Εξόδων, που μας έστειλε ο Ταμίας Γ.
Τζούτζας, είναι λογιστικά επαρκής κι άρα προτείνουμε στο Συνέδριο ως
προς τον απολογισμό αυτόν την απαλλαγή του.

Δεύτερον, είναι προφανές εκ των όσων προαναφέρθηκαν ότι δεν πήραμε
απαντήσεις στα παρακάτω σημεία:
Βάση ποιών αποφάσεων τίνος οργάνου εγκρίθηκαν:
1. τα οδοιπορικά των συναδέλφων
2. η πρόσληψη και η αμοιβή ύψους € 5208.00 του δικηγόρου Βλαχόπουλου
3. η πρόσληψη και η αμοιβή ύψους € 2801.00 της νέας συνεργάτιδας του
γραφείου της ΠΟΣΔΕΠ.

Τρίτον, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι μέχρι σήμερα δεν μας έχει σταλεί ο
Οικονομικός Απολογισμός της ΔΕ.

Άρα ως προς τα σημεία αυτά, αφενός τις ελλείπουσες αποφάσεις των
οργάνων με βάση τις οποίες αναλήφθηκαν υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας
κι αφετέρου τον Οικονομικό Απολογισμό της ΔΕ, η πληροφόρησή μας είναι
ελλιπής.

Το Συνέδριο, ως το κυρίαρχο όργανο, οφείλει να αναζητήσει τις αιτίες αυτής
της προβληματικής κατάστασης.
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Συστάσεις για το μέλλον
Θα πρέπει:
¾ Να ακολουθούνται αυστηρά οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό
διατάξεις για την οικονομική διαχείριση.
¾ Να κατατίθεται έγκαιρα στην ΕΕ ο εγκεκριμένος από τα αρμόδια
όργανα ΟΑ.
¾ Να λαμβάνονται οι αναγκαίες σχετικές αποφάσεις από την ΕΓ και
την ΔΕ.
¾ Να κατατίθεται από τον Ταμία ενδιάμεση απολογιστική έκθεση.
¾ Να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας υποχρεωτικά οι
εγκρίσεις των δαπανών.
¾ Να αναρτάται ο εγκεκριμένος από την εκάστοτε ΕΕ και επικυρωμένος
από το Συνέδριο Οικονομικός Απολογισμός κάθε χρήσης.
¾ Τα έξοδα της Ομοσπονδίας να γίνονται με βάση τους κανόνες της
διαφάνειας (πχ αναζήτηση περισσοτέρων της μίας προσφορών).

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Κατερίνα Δημάκη

Βασίλης Βουτσάκης
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Κίμων Χατζημπίρος

