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Θέμα: Άδικη και άνιση αντιμετώπιση των καθηγητών Πληροφορικής
Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι,
Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα
εκπαίδευσης» που κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση, διαπιστώνεται για μία
ακόμη φορά προσπάθεια άνισης μεταχείρισης των καθηγητών Πληροφορικής σε σχέση με τους
καθηγητές των άλλων κλάδων. Συγκεκριμένα δε διορθώνεται η αδικία σχετικά με το θέμα της μη
μοριοδότησης Τ.Π.Ε. Επιπέδου Ι των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19/20, που παρατηρήθηκε στις
τελευταίες κρίσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Υπενθυμίζουμε ότι παρά την τοποθέτηση
της Ένωσής μας στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, τις παρεμβάσεις μας σε στελέχη
του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και τις πρωτοβουλίες μας για την κατάθεση επερωτήσεων στη
Βουλή, δεν επιλύθηκε το καίριο αυτό πρόβλημα. Σήμερα, δυστυχώς, οι συντάκτες της νέας
πρότασης για την επιλογή Διευθυντών, διατηρούν σε ισχύ τη σχετική διάταξη του Νόμου
4327/2015, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ισονομίας και ισοπολιτείας μεταξύ των υποψηφίων
εκπαιδευτικών.
Επίσης, στις προϋποθέσεις επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων δε λογίζεται ως
διδακτική η θητεία στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.),
αφαιρώντας έτσι το δικαίωμα που προκύπτει από την εγκύκλιο λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
(Υπ.Αρ.Πρωτ.92995/Γ7/10-08-2012). Σημειώνουμε ότι η εγκύκλιος ορίζει σαφώς ότι η υπηρεσία,
των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων, προσμετράται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία
για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και ως διδακτική. Τα ανωτέρω

τεκμηριώνονται και από την Υπουργική Απόφαση Αρ.Πρωτ.108401/ΓΔ4/7-7-2015, που αφορά την
«Παράταση

αποσπάσεων

εκπαιδευτικών

Υπευθύνων

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.».

Επιπρόσθετα,

επισημαίνουμε ότι λόγω των ανωτέρω στο Φ.Ε.Κ. Α’ 50/14-5-15, Άρθρο 17 «Προϋποθέσεις
επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών» Παρ. 7, η υπηρεσία των Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ,
υπολογίζεται ως διδακτική.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. θεωρεί άδικη και άνιση την αντιμετώπιση των καθηγητών
Πληροφορικής, εν όψει της επιλογής των νέων Διευθυντών. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλά και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, να
δείξουν τη δέουσα προσοχή στις προαναφερθείσες διατάξεις και να διορθώσουν τα σχετικά άρθρα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και παρακαλούμε για τις
ενέργειές σας.
Mε εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Σκίκος
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