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ΠΡΟΣ:  
Εκδότη – ∆ιευθυντή Εφηµερίδας ¨Επιστροφή στο 
Μέλλον¨ (έντυπης και διαδικτυακής) κ. Ν. Παρίκο   
  

 
 
 
 
 ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση της αλήθειας σε δηµοσίευσή σας 
 
 

Σε άρθρο που υπάρχει αναρτηµένο στην ιστοσελίδα http://2020epmellon.wordpress.com , 

(όπως και στην εφηµερίδα ¨Επιστροφή στο ΜΕΛΛΟΝ¨ αρ. φύλλου 10) 

στην κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ και µε τίτλο: ΄΄Νέο Λύκειο΄΄ έως το ∆εκέµβριο - “Η 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και οι Καθηγητές της λίγο πριν το τέλος”  

αφήνονται αδικαιολόγητες αιχµές για την Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών πτυχιούχων  
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, τόσο  για το ρόλο της ως Ένωση και ιδιαίτερα για τον Πρόεδρο της κ. Γ. 
Μουστάκα. Θα θέλαµε να καταγγείλουµε και να απαντήσουµε  σ το συντάκτη του άρθρου για τις 
θέσεις που διατυπώνει, χωρίς να τις διασταυρώσει.  Συγκεκριµένα για τις παρακάτω εκφράσεις: 

«Εκπροσωπείται (επίσηµα ή ανεπίσηµα) από τον πρόεδρο της κ. Γ. Μουστάκα» 

 Η ΕΤΕ εκπροσωπείται νόµιµα και σύµφωνα µε το καταστατικό της από τον εκλεγµένο για τη 
διετία 2012 – 2013 πρόεδρό της κ. Γ. Μουστάκα. Το «ανεπίσηµα» δεν καταλαβαίνουµε τι 
υπονοεί!  

«αν και υπάρχουν αιτιάσεις για τις τελευταίες εκλογές της» 

Οι εκλογές της ΕΤΕ  γίνονται µε πλήρη διαφάνεια σε πανελλήνιο επίπεδο  και συµµετέχουν σε 
αυτή όλα τα ενεργά µέλη της ένωσης που ανήκουν είτε στο παράρτηµα Αττικής είτε στα 
περιφερειακά τµήµατα που διατηρεί η Ένωση σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδος. 
Η διεξαγωγή των εκλογών ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ σε χρονικό διάστηµα που 
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καθορίζεται από το καταστατικό και εκτός αυτού και µε ευθύνη των περιφερειακών τµηµάτων η 
ανακοίνωση αποστέλλεται στις σχολικές µονάδες της ευθύνης τους. Σε πολλά δε περιφερειακά 
τµήµατα γίνεται και τηλεφωνική ειδοποίηση των µελών, όπως και αποστολή sms ή email.                                   
Τα αναλυτικά δε αποτελέσµατα των εκλογών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ. 

«Βασική του πρόταση, που είχε κατατεθεί και στην κ. ∆ιαµαντοπούλου, είναι η ίδρυση 
Πειραµατικών Τεχνολογικών Λυκείων…» 

Η ΕΤΕ (και όχι ο πρόεδρος)  έχει καταθέσει πλήθος προτάσεων για πολλά εκπαιδευτικά θέµατα 
τα οποία και δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ. Από όλα αυτά γιατί ο συντάκτης του 
άρθρου αναφέρει ως βασικότερο το θέµα την πρόταση για ίδρυση Πειραµατικών Τεχνολογικών 
Λυκείων µε ιδιαίτερη αναφορά σ το 1ο & 2ο  ΕΠΑΛ και την ΕΠΑΣ Αµαρουσίου  ;  

Η ΕΤΕ (εκπροσωπούµενη από τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ) ως επιστηµονική 
ένωση συνοµιλεί επίσηµα µε θεσµικά όργανα του υπουργείου Παιδείας και υποβάλλει τις θέσεις 
της µε τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία µεθόδους αλληλογραφίας. Οι θέσεις αυτές δεν είναι 
κρυφές και µπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε να τις αναγνώσει στην ιστοσελίδα της ένωσης. 

Ο κ. Γ. Μουστάκας, ως πρόεδρος της ΕΤΕ, είναι µέλος της ∆Ε της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ 
και όχι ΑΣΕΤΕ;;;/ΣΕΛΕΤΕ). 

Επίσης θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ότι ο κ Ανδιανοπουλίτης  δεν είναι απόφοιτος της 
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ όπως αναγράφει ο συντάκτης του άρθρου (πιστεύοντας καλοπροαίρετα σε 
λάθος πληροφόρησή του) και φυσικά ούτε και µέλος της ΕΤΕ.  

Παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε την επιστολή µας για την αποκατάσταση της αλήθειας. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
 

 
 
        Για το ∆.Σ. της Ε.Τ.Ε. 
 
 
                  

                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                
             

                       
 
     

       Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ                                                              Ν. ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ 
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