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Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

Πξν δύν κελώλ πεξίπνπ δεκνζηεύηεθε ζηα ειεθηξνληθά κέζα εθπαηδεπηηθήο 

ελεκέξσζεο (π.ρ. http://xenesglosses.eu/2015/10/i-ekthesi-tis-adippde-gia-tin-axiologis/) 

εηήζηα έθζεζε ηεο Αξρήο Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε - Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. πνπ ηδξύζεθε κε ην Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/η.Α'/09-04-2013). 

Επεηδή ε αλαθεξόκελε έθζεζε δελ έρεη κέρξη ζήκεξα αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν 

δηαδηθηπαθό ρώξν ηεο Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (ηζηνζειίδα: http://www.adippde.gr/) θαη κε ηελ 

επηθύιαμε ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, ρσξίο λα ππεηζέιζνπκε ζε 

ιεπηνκέξεηεο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζε θαλείο επηκέξνπο λα ζπκθσλεί ή λα δηαθσλεί, 

εζηηάδνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα όπνπ αλαθέξεηαη: 

«Σν Δ.. ηεο Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. ζεσξεί όηη: 

1. Η Πξσηνβάζκηα θαη ε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ηεο ρώξαο ζηεξείηαη ζήκεξα δηαδηθαζηώλ 

απνηύπσζεο θαη, σο εθ ηνύηνπ, αμηόπηζηεο θαη έγθπξεο απνηίκεζεο ηνπ παξαγόκελνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 

2. Γηα λα έρεη ε Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε ηε δπλαηόηεηα λα απνηηκήζεη ππεύζπλα ηελ πνηόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο κε ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ πξνο όθεινο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα ζεζπίζεη θαη λα ππνζηεξίμεη έκπξαθηα έγθπξεο θαη 

αμηόπηζηεο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ησλ πνιιαπιώλ πηπρώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλερήο πνξεία απνηίκεζεο θαη βειηίσζήο ηνπ. (…)». 

Μεηά ηα παξαπάλσ εύινγν γελλάηαη ην εξώηεκα: 

Ποια είναι ζήμεπα η αποζηολή ηηρ Α.ΔΘ.Π.Π.Δ.Ε. ;;; 
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Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο (Ε.Λ.Σ.Ε.Ε.) 
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ΘΕΛΑ: Αποζηολή ηηρ Απσήρ Διαζθάλιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηην Ππωηοβάθμια 

και Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη - Α.ΔΘ.Π.Π.Δ.Ε. 
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Είλαη γλσζηέο νη πξσηνβνπιίεο ηνπ πξνθαηόρνπ ζαο πεξί ηελ «αμηνιόγεζε», αιιά 

θαη νη πξνζέζεηο όπσο είραλ εθθξαζζεί ζην άξζξν 46 γηα «Θέκαηα ΑΔΙΠΠΔΕ» ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ ρεδίνπ Νόκνπ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» παξόηη δελ ςεθίζζεθε πνηέ. 

Απνξίαο άμηα όκσο παξακέλεη ε δηαηήξεζε θαη παξακνλή ζε ιεηηνπξγία ηεο Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. όηαλ: 

1. Από ηα ζηνηρεία κεληαίσλ πξνϋπνινγηζκώλ πξνθύπηνπλ εμνθιεζέληα γηα: 

Ιαλνπάξην 2015, 9.158,86€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-01.pdf) 

Φεβξνπάξην 2015, 13.173,90€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-02.pdf) 

Μάξηην 2015, 16.768,23€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-03.pdf) 

Απξίιην 2015, 20.362,56€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-04.pdf) 

Μάην 2015, 23.956,89€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-05.pdf) 

Ινύλην 2015, 27.551,22€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-06.pdf) 

Ινύιην 2015, 31.145,55€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-07.pdf) 

Αύγνπζην 2015, 34.739,88€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-08.pdf) 

επηέκβξην 2015, 38.334,21€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-09.pdf) 

Οθηώβξην 2015, 41.928,54€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-10.pdf) θαη 

Ννέκβξην 2015, 45.522,87€ (βι. http://www.adippde.gr/images/oikonomika/2015-11.pdf), 

δηλ. αύξηζη από 8,6 έωρ και 43,8% ηων εξοθληθένηων καηά μήνα και 

5πλαζιαζμόρ πεπίπος ζηο 10μηνο !!! 

2. Με ηελ ππ’ αξ. πξση. 138/23-09-2014 Τ.Α., ΑΔΑ: 754Γ9-Τ74 (βι. 

http://www.adippde.gr/images/pdf/apofash.pdf), αποζπάζηηκε πποζωπικό (10 άηομα) 

για ηπία έηη, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ αλάγθεο ζηειέρσζεο ηεο Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Οη 9 εθ 

ησλ 10 απνζπαζζέλησλ είλαη εθπαηδεπηηθνί νξηζκέλνη κάιηζηα εηδηθνηήησλ πνπ 

εκθαλίδνπλ θελά ! 

Μεηά ηα παξαπάλσ, 

Ζ η η ο ύ μ ε 

ηην άμεζη καηάπγηζη ηηρ Α.ΔΘ.Π.Π.Δ.Ε. αιιηώο ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Θεσξνύκε αδηαλόεηε, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν παξαηεηακέλεο θαη ζθιεξήο ύθεζεο 

πνπ βηώλνπκε, ηελ άλεπ αληηθεηκέλνπ θαη απνζηνιή παξακνλή ζε ιεηηνπξγία ηεο Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. 

 

Για ηο Διοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. 
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