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Θέμα:  Απάντηση στο υπ΄ αρ. πρωτ.  106/28-12-15 έγγραφο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.   

 

Αξιότιμε Υπουργέ κ. Ν. Φίλη, 

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εκ του ρόλου της παρακολουθεί και επεξεργάζεται απόψεις, 

παρατηρήσεις και προτάσεις εκπαιδευτικών, στελεχών και φορέων.  

Στην περίπτωση, όμως, του με αρ. πρωτ. 106/28-12-2015 εγγράφου που σας 

απέστειλε η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.), με κοινοποίηση προς Διευθύνσεις του Υπουργείου, Περιφερειακές 

δομές, την εκπαιδευτική κοινότητα και τα Μ.Μ.Ε., είμαστε στη δυσάρεστη θέση να 

επισημάνουμε τα ανακριβή αλλά και παραποιημένα στοιχεία που επικαλείται η 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.,  για να «τεκμηριώσει» την πρότασή της για κατάργηση της Αρχής. 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: 

1. Παραθέτει εντελώς παραποιημένα λογιστικά στοιχεία, για να τεκμηριώσει 

δήθεν το «πολυδάπανο», καθώς και το «σπάταλο» της Αρχής που 

προκαλούν το κοινό αίσθημα και δημιουργούν εσφαλμένη εντύπωση για την 

Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.. 

Συγκεκριμένα, εμφανίζει ως μηνιαίες δαπάνες τις συνολικές δαπάνες που 

έχουν προηγηθεί κατά τους διαρρεύσαντες μήνες και έχουν αποτυπωθεί και 

αναρτηθεί στη «Διαύγεια», σύμφωνα με το λογιστικό σύστημα του 

Μαρούσι, 4-01-2016    
Αρ. Πρωτ. :  1  
 

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων   κ. Ν. Φίλη 

Κοιν.: 1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης   

                 ΥπΠΕΘ 

            2. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
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            6. Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής 

                Επαγγελματικής Εκπ/σης (ΕΛΤΕΕ) 
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Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, για παράδειγμα, εμφανίζει παραπλανητικά ως 

μηνιαίες δαπάνες του Νοεμβρίου 2015 το ποσό των 45.522,87€, ενώ οι 

πραγματικές δαπάνες του Νοεμβρίου 2015 ήταν 3.594,33€. Το ποσό των 

45.522,87€, που αντιστοιχεί περίπου στο ½ του ετήσιου προϋπολογισμού 

της Αρχής (96.000€), έχει δαπανηθεί εν συνόλω κατά το ενδεκάμηνο 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015. Με τα προηγούμενα «στοιχεία» η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

συμπεραίνει και «διαβεβαιώνει» τους αποδέκτες του εγγράφου της, 

Πολιτική Ηγεσία, Διοίκηση, Εκπαιδευτικούς και ΜΜΕ,  ότι εντός 

ενδεκαμήνου (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2015) η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. δεκαπλασίασε τα 

μηνιαία έξοδά της. Έτσι, σύμφωνα με τα παραποιημένα στοιχεία η 

Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εμφανίζεται να έχει δαπανήσει 302.642,71€, ενώ ο ετήσιος 

προϋπολογισμός της είναι 96.000€.   

 

Αξίζει, τέλος, να αναφέρουμε πως η Αρχή με φειδώ δαπάνησε στο 

ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015 μόλις το 47,4% του 

προϋπολογισμού της και να διευκρινίσουμε ότι: 

α) Όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Αρχής, παρά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4142/2013   

περί αποζημίωσής τους για συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Αρχής, έχουν 

αποποιηθεί του σχετικού δικαιώματος γι΄αυτό και ο κωδικός Ξ0515 

εμφανίζεται με μηδενικά έξοδα, και  

β) Παρά το γεγονός ότι προβλέπονται έξοδα μετακίνησης για συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις της Αρχής (Ξ0711), το μοναδικό μέλος του Δ.Σ. που κατοικεί 

εκτός Αθηνών, ουδέποτε μετακινήθηκε για λόγους οικονομίας με έξοδα της 

Αρχής και συμμετείχε σε αυτές μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

2. Σχολιάζει την απόσπαση δέκα (10) εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της Αρχής 

και εμμέσως το γεγονός ότι αυτοί δεν προέρχονται από τους 

«πλεονάζοντες» αλλά «… ορισμένοι μάλιστα ειδικοτήτων που εμφανίζουν 

κενά!». Διευκρινίζεται σχετικά ότι:  

α) οι εν λόγω αποσπασμένοι είναι οκτώ (8) τον αριθμό κατά το τρέχον έτος 

2015,  

β) έχουν μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές σε σχετικούς με τις 

αρμοδιότητες-λειτουργίες της Αρχής τομείς, 

γ) επελέγησαν από μητρώο που δημιουργήθηκε μετά από σχετική ανοικτή 

προκήρυξη και βάσει απόφασης του ΔΣ της ΑΔΙΠΠΔΕ, 

δ) καταβλήθηκε προσπάθεια κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών, αφενός 

να καλυφθούν επαρκώς οι βασικοί τομείς της Αρχής (θέσεις Γραμματέα, 

Νομικού Συμβούλου, Οικονομολόγου, ΤΠΕ, ειδικού στην εκπαιδευτική 

έρευνα, κ.λπ.) και αφετέρου να εκπροσωπηθούν διάφορες δομές της 

Εκπαίδευσης (Προσχολική Αγωγή, Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση, Τεχνική-

Επαγγελματική Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, κ.λπ.). 
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3. Αναφορικά με τα δύο (2) από τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της 

ΑΔΙΠΠΔΕ τα οποία αποσπασματικά και επιλεκτικά μνημονεύονται στο 

έγγραφο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και με βάση τα οποία αρχικά διερωτάται «… Ποια 

είναι σήμερα η αποστολή της ΑΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.;» και στη συνέχεια ζητεί «…την 

άμεση κατάργηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αλλιώς την αναστολή λειτουργίας της», 

οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η έκθεση που κατέθεσε η Αρχή, όπως 

προβλέπεται, τόσο στον Πρόεδρο της Βουλής όσο και στον Υπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι ένα τεκμηριωμένο πολυσέλιδο 

κείμενο με πλήθος γενικών και ειδικών συμπερασμάτων αλλά και 

προτάσεων σχετικά α) με την έγκυρη αποτίμηση και βελτίωση του 

παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση  και β) με το παραχθέν  έργο κατά το πρώτο έτος λειτουργίας 

της Αρχής. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις επί των ανωτέρω 

θεμάτων. 

 

 

                                                                                                                                   Με τιμή  

                                                                                                                                Ο Πρόεδρος                               

  

         Ηλίας Γ.  Ματσαγγούρας 

                                                                                                                          Ομότιμος Καθηγητής 

                                                                                                                    του Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών - Δικτυακών 

Υποδομών 
Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας 
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