Αθήνα, 2 Απριλίου 2014
Αριθµ. Πρωτ.: 180865/18053/2014
Πληροφορίες: ∆. Αγγελάκη

Προς:
1. Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης
∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού
Υπόψη κου ∆ιευθυντή
Α. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
2. ΕΟΠΠΕΠ
∆/νση ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών
Υπόψη κου ∆ιευθυντή
Λ. Εθνικής Αντίστασης 41
14234 Νέα Ιωνία
3. 2ο ΙΕΚ Λάρισας
Υπόψη κου ∆ιευθυντή
∆ηµοσθένους 20
41336 Λάρισα

Αξιότιµοι κύριοι,
Στο Συνήγορο του Πολίτη υπεβλήθη η υπ.αρ.180865/28.1.2014 αναφορά του κ. ***, ο
οποίος διαµαρτύρεται για καθυστέρηση επιστροφής χρηµάτων σε αυτόν ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων.
Συγκεκριµένα, ο κ. ***, κατά το έτος 2010 επελέγη να φοιτήσει στο Τµήµα ΄΄Τεχνικός
Εφαρµογών Πληροφορικής΄΄ στο 2ο ΙΕΚ Λάρισας. Στη συνέχεια κατέβαλε παράβολο
εγγραφής που ανερχόταν στο ποσό των τριακοσίων εξήντα επτά (367) ευρώ. Το
προαναφερθέν Τµήµα, ωστόσο, δεν λειτούργησε λόγω µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου
αριθµού καταρτιζόµενων.
Ως εκ τούτου ο κ. *** αιτήθηκε ( αρ.πρωτ.αίτησης 1588/23.9.2010) την επιστροφή του
καταβληθέντος ποσού. Το 2ο ΙΕΚ Λάρισας διαβίβασε, ως όφειλε, το αίτηµα του κ. *** στον
Ο.Ε.Ε.Κ. ,φορέα εποπτείας των ΙΕΚ κατά το έτος 20101. Ο τότε Πρόεδρος του ΟΕΕΚ µε την
υπ.αρ. Β/258003/29.11.2010 πράξη του2 ενέκρινε, µεταξύ άλλων, την επιστροφή του ποσού
των 367 ευρώ στον κύριο *** ως αχρεωστήτως καταβληθέν µε την αιτιολογία ότι το ποσό
αυτό αφορούσε παράβολο εγγραφής σε τµήµα το οποίο τελικώς δεν λειτούργησε. Η
συγκεκριµένη δαπάνη, µέρος συνολικότερης δαπάνης 3.040 ευρώ, θα βάρυνε τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισµού του Ο.Ε.Ε.Κ. οικονοµικού έτους 2010 υπό φορέα 3190 και
ΚΑΕ 3199.
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Η κατάργηση του ΟΕΕΚ επήλθε µε τις διατάξεις του Ν 3879/2010
Επισυνάπτουµε φωτοαντίγραφο

Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129

Παρά το γεγονός της έγκρισης επιστροφής του εν λόγω ποσού και έκδοσης σχετικής πράξης
από το αρµόδιο όργανο, ο κ. *** ουδέποτε έλαβε τα χρήµατά του ούτε είχε κάποια σχετική
ενηµέρωση αν και απευθύνθηκε και εγγράφως (13.3.2012) προς το 2ο ΙΕΚ Λάρισας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ως αποδέκτης της αναφοράς του κ. ***, στο πλαίσιο διερεύνησης
αυτής σχηµάτισε την άποψη ότι το 2ο ΙΕΚ Λάρισας προέβη στις οφειλόµενες ενέργειες για
την επίλυση του θέµατος του κ. *** εν έτει 2010. Ωστόσο µετά την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.
και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων του σε διάφορους φορείς κατέστη ακόµη και για την
Αρχή δύσκολος ο εντοπισµός του φορέα που έχει την αρµοδιότητα επίλυσης του
συγκεκριµένου προβλήµατος.
Αξιότιµοι κύριοι,
Με το παρόν έγγραφο παρακαλούµε κατά το µέρος που σας αφορά όπως ερευνήσετε σχετικά
και µεριµνήσετε ούτως ώστε να καταβληθεί το οφειλόµενο ποσό στον κ. ***.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με τιµή,

Μαίρη Κοτρωνιά
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

