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Όταν τον Ιούλιο του 2000 ιδρύονταν η ΕΠΕ, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί 
ότι 12 χρόνια μετά το φαινόμενο της λαφυραγωγίας που αποτέλεσε το βίωμα-
ερέθισμα  για  τη  δημιουργία  της  θα  ήταν  βίωμα  συλλογικό  και  θα  αφορούσε 
συνολικά  το  λαό  μας.  Με  βάση  αυτό το  δεδομένο,  ο  παρόν  απολογισμός  δεν 
αφορά μόνο την ανασκόπηση της δράσης του απερχόμενου ΔΣ. Έχει επίσης και το 
χαρακτήρα  της  καταγραφής  μιας  άλλης  προσέγγισης  στο  πώς  οι  άνθρωποι 
μπορούν  να  δρουν  όταν  επιζητούν  μια  άλλη  πραγματικότητα  που  να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις δυνατότητές τους.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι “η αποστολή εξετελέσθη”. Γι' αυτό και συνεχίζουμε τον 
αγώνα μας μέσα από τη συλλογικότητα που συνδιαμορφώσαμε, όσο περίεργο κι 
αν φαντάζει σήμερα όταν όλα καταρρέουν γύρω μας. “Το μικρό γαλατικό χωριό”, 
όμως,  συνεχίζει  να  αντιστέκεται.  Ιδίως  τώρα  που  η  Κατοχή  έχει  γίνει  πια 
ευδιάκριτη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εμπειρίες μας απαιτούν νέα ερμηνεία και ο αγώνας 
μας αποκτά νέο νόημα που δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τον κλάδο μας αλλά 
συνολικά την πατρίδα και το λαό μας. Η μεγάλη εικόνα που εμφανίζει η χώρα 
είναι ομόλογη της εικόνας που μας ανάγκασε να βγούμε από το καβούκι μας, να 
πούμε ΟΧΙ στα μορφώματα που δημοσίως ισχυρίζονταν ότι μας εκπροσωπούσαν 
ενώ παρασκηνιακά και συστηματικά εκποιούσαν την επιστήμη και το μέλλον μας. 
Η ύπαρξη μας συνιστούσε το κύριο πρόβλημά τους. Ήθελαν να λεηλατήσουν την 
πληροφορική και γι' αυτό εμείς δεν έπρεπε να υπάρχουμε...

Κάτι ανάλογο φαίνεται να συμβαίνει σήμερα με την Ελλάδα και τους Έλληνες. 
Και, λαμβάνοντας υπόψη ότι εμείς είμαστε ακόμη εδώ και μάλιστα, αν δει κανείς 
την  ποσοτική  δυναμική  του  κλάδου  συνολικά,  έχουμε  πραγματικά  γίνει  πάρα 
πολλοί, αξίζει να δούμε με προσοχή τι κάναμε και βρεθήκαμε εδώ που είμαστε 
σήμερα: Ένας πολυπληθής στρατός χωρίς στρατηγό. Ή, αν το προτιμάτε λίγο 
διαφορετικά:  Ένα πεπειραμένο επιτελείο  χωρίς  διαθέσιμους εθελοντές  από το 
πλήθος των ικανότατων “στρατευσίμων”.

1. Επιχειρώντας μια ιστορική αποτίμηση...
Όταν ξεκινούσαμε είχαμε την ψευδαίσθηση ότι οι αρμόδιοι κωφεύουν στα δίκαια 
αιτήματα, αδυνατούν να δουν το αυτονόητο, διότι δεν είναι ενημερωμένοι, δεν 
έχουν  καλούς  συμβούλους  κ.λ.π.  Ξεκινήσαμε  με  καλή  πίστη  και  ενθουσιασμό 
βέβαιοι ότι με τη σωστή πληροφόρηση των ιθυνόντων γρήγορα η κατάσταση θα 
άλλαζε προς το καλύτερο. Διαψευστήκαμε.

Στην  πορεία  πολλοί  κουράστηκαν  να  εισπράττουν  αδιαφορία  (κάποιες  φορές 
εχθρότητα)  από  τους  κατέχοντες  το  κράτος.  Μείναμε  λίγοι.  Κάποιες  φορές, 
μικρές ρωγμές στα τείχη της εξουσίας έδιναν αφορμή για θετικές αποτιμήσεις 
και,  σπανιότερα,  είχαμε την αίσθηση ότι  “κάτι  γίνεται”.  Όμως,  η  πορεία  της 
χώρας τα τελευταία τρία χρόνια και η δεδηλωμένη πλέον εκχώρηση κυριαρχίας 
σε ξένα κέντρα με την υπογραφή των υποτιθέμενων εκπροσώπων μας και την 
ανοχή  του  “κυρίαρχου  λαού”  διαλύει,  πλέον,  κάθε  αμφιβολία  για  την  ορθή 
ερμηνεία της εμπειρίας μας ως συλλογικότητα:

Η πολιτεία μιας εξαρτημένης χώρας αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά μιας τυπικά 
ανεξάρτητης χώρας. Η εξάρτηση, όμως, η ουσιαστική εξάρτηση, προωθείται σ’ 
όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής δομής: 
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Η πολιτεία μιας εξαρτημένης χώρας αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά μιας  
τυπικά ανεξάρτητης χώρας. Η εξάρτηση, όμως, η ουσιαστική εξάρτηση,  
προωθείται σ’  όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής δομής: τον  
οικονομικό (νομισματικό και πιστωτικό σύστημα, επενδύσεις, τεχνολογία,  
δομή εξωτερικού εμπορίου, οικονομική και δημοσιονομική πολιτική), τον  
πολιτικο-στρατιωτικό  (εθνική  άμυνα,  εσωτερική  ασφάλεια,  εξωτερική  
πολιτική,  πολιτική  απέναντι  στον  συνδικαλισμό  και  την  τοπική  
αυτοδιοίκηση - και γενικότερα τη δομή της πολιτείας) και τον κοινωνικο-
πολιτιστικό (παιδεία, νοοτροπία, ήθη και έθιμα, σύστημα προτιμήσεων για  
καταναλωτικά  αγαθά  και  γενικότερα  «τύπο  διαβίωσης»). 
(http://topontiki.gr/article/39956)

Σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο,  η  αντιμετώπιση  που  είχαν  τα  αιτήματα  και  οι 
πρωτοβουλίες μας (ΕΘΕΠΕ κ.λ.π.) όλα αυτά τα χρόνια ήταν αναμενόμενη. Τυχόν 
υιοθέτησή τους και τροφοδότηση της ΕΠΕ με καθήκοντα που θα την αναδείκνυαν 
ρυθμιστικό παράγοντα όσον αφορά την ανάπτυξη της Πληροφορικής στη χώρα 
θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  σοβαρές  δυσλειτουργίες  στους  μηχανισμούς 
εμπέδωσης  και  αναπαραγωγής  της  εξάρτησης  (παιδεία,  παραγωγή,  δημόσια 
διοίκηση κ.λ.π.) .

Με αυτή την έννοια, θα μπορούσε κάποιος να αξιολογήσει εκ των υστέρων ως 
μάταιη και ατελέσφορη την προσπάθειά μας, Και δεν θα είχε άδικο κρίνοντας “εκ 
του αποτελέσματος”. Ωστόσο, όπως διδάσκει η επιστήμη της Κοινωνιολογίας, το 
“αποτέλεσμα” δεν αφορά μόνο το ορατό “προϊόν” μια δραστηριότητας. Μέσα από 
την  ενεργό  εμπλοκή  ενός  υποκειμένου  (ατομικού  ή  συλλογικού)  στη δυναμική 
διαδικασία ορθολογικής επίτευξης ενός συγκεκριμένου στόχου, αναπτύσσονται 
πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις με τον κοινωνικό του περιβάλλον και τα “εργαλεία” 
που χρησιμοποιεί. Η αλληλεπίδραση αυτή οδηγεί σε αμοιβαίο επαναπροσδιορισμό 
(ανάπτυξη)  του  υποκειμένου  και  του  περίγυρού  του.  Τροποποιεί  επίσης  τα 
“εργαλεία”  και  επαναδιατυπώνει  το  στόχο.  Το  “νέο”  υποκείμενο,  τα  “νέα” 
εργαλεία,  ο  “νέα”  διατύπωση  του  στόχου  και  το  νέο  “κοινωνικό  περιβάλλον” 
αποτελούν επίσης μέρος του τελικού “αποτελέσματος” (Niklas Luhmann, Social 
Systems, 1995).

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω καλούμαστε την κρίσιμη αυτή ώρα για την πατρίδα 
και τον καθένα μας προσωπικά να αναρωτηθούμε:

1. Πώς ξεκινήσαμε και πώς είμαστε σήμερα;

2. Τι θέλαμε τότε και τι θέλουμε σήμερα;

3. Πώς προσεγγίζαμε τότε το στόχο μας και πώς τον προσεγγίζουμε σήμερα;

4. Πώς  ήταν  τότε  και  πώς  είναι  σήμερα  το  περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο 
καλούμαστε να οικοδομήσουμε συμμαχίες και να δώσουμε τις νέες μάχες.

Η απάντηση στα παραπάνω κρίσιμα ερωτήματα δεν μπορεί να εξαντληθεί στα 
στενά  χρονικά  πλαίσια  ενός  απολογισμού  δράσης.  Προϋποθέτει  και  μια 
προσωπική  αποτίμηση  πριν  μπορέσει  να  γίνει  αντικείμενο  συστηματικής 
συλλογικής ανάλυσης. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν κάποιες καίριες επισημάνσεις:

Πώς ξεκινήσαμε και πώς είμαστε σήμερα;

Ξεκινήσαμε “αρκετοί”, με ευδιάκριτο νεανικό ενθουσιασμό και τη βεβαιότητα ότι 
σύντομα θα έχουμε απτά και σημαντικά αποτελέσματα. Δεν είχαμε κανένα φόβο 
για  την  επαγγελματική  μας  σταδιοδρομία  καθώς  οι  προσφερόμενες  θέσεις 
εργασίας ήταν “αγαθό εν αφθονία”.

Σήμερα είμαστε “λίγοι” ιδίως αν ληφθεί υπόψη το ποσοστό των μελών (ακόμη 
χειρότερα  των  ενεργών)  της  ΕΠΕ  σε  σχέση  με  το  ογκούμενο  πλήθος  των 
συναδέλφων. Το εργασιακό μέλλον μας είναι επισφαλές. Των νέων συναδέλφων 
ανύπαρκτο.

http://topontiki.gr/article/39956
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Ωστόσο,  έχουμε  ένα  εφόδιο  που  δεν  είχαμε  στο  ξεκίνημα:  Την  εμπειρία  που 
απορρέει  από τη  12ετή δράση μας.  Αυτή μας υποχρεώνει  να επανεξετάσουμε 
βεβαιότητες  που  είχαμε  όταν  ξεκινούσαμε.  Αυτή  μας  επιτρέπει  να  δούμε  με 
ωριμότητα και ρεαλισμό τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα και πώς μπορούμε να το 
κάνουμε. Αρκεί να θέλουμε ακόμη να κάνουμε κάτι...

Τι θέλαμε τότε και τι θέλουμε σήμερα;

Τι  θέλαμε...  Μα τίποτε λιγότερο από το να κάνουμε τον  κόσμο καλύτερο!  Το 
όραμά  μας  είναι  σε  δημόσια  θέα  (http://www.epe.org.gr/orama.jsp)  και  μιλά 
καθαρά:

Η  Ένωση  Πληροφορικών  Ελλάδος  υπάρχει  για  να  δημιουργεί  τις  
προϋποθέσεις  για  την  προαγωγή  της  Πληροφορικής,  αξιοποιώντας  τις  
δυνάμεις  των  Πληροφορικών  και  ικανοποιώντας  τις  εργασιακές  και  
επιστημονικές τους ανάγκες όπου και αν εργάζονται ή διαμένουν.

Είναι  η  κατάληξη  της  αναζήτησης  όλων  των  Πληροφορικών  για  ένα 
ισχυρό φορέα του κλάδου που να αναδεικνύει  αξιόπιστα τον κοινωνικό  
τους  ρόλο  και  να  τους  εκπροσωπεί  αυθεντικά  σε  όλα  τα  πεδία  των  
ενδιαφερόντων τους.

Είναι  η  αφετηρία  μιας  μεγαλόπνοης  προσπάθειας  που  επιδιώκει  να  
κινητοποιήσει όλες τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας και να πορευτεί,  
μαζί μ΄ αυτές, προς έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

Σταθμός σε αυτή την πορεία και  στρατηγικός στόχος της ΕΠΕ είναι η  
δημιουργία του Επιμελητηρίου Πληροφορικής.

Η δράση και οι παρεμβάσεις της είναι ο καταλύτης για την ωρίμανση των  
αναγκαίων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών.

Οι αξίες που καλλιεργεί θα αποτελέσουν την κληρονομιά και το όραμα του 
θεσμικού αυτού φορέα. Για να μπορέσουν όλοι οι πληροφορικοί να βρουν  
τη θέση που τους αξίζει στον κόσμο που όλοι μας οραματιζόμαστε.

Σήμερα, κακά τα ψέματα, θέλουμε απλώς να αποφύγουμε την καταστροφή. Τα 
μεγάλα οράματα μπορούν να περιμένουν. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Οι αποδοχές 
εξανεμίζονται. Το μέλλον των παιδιών μας διαγράφεται ζοφερό (ζητώ συγγνώμη 
για την παράλειψη, έπρεπε να αναφέρω ότι όταν ξεκινούσαμε οι περισσότεροι δεν 
ήμαστε καν παντρεμένοι). Οι νέοι συνάδελφοι αγνοούν την ύπαρξη μας.

Πώς  προσεγγίζαμε  τότε το  στόχο  μας  και  πώς  τον  προσεγγίζουμε 
σήμερα;

Όσον αφορά το στρατηγικό μας στόχο, την ενιαία επιμελητηριακή έκφραση του 
κλάδου, τότε τον προσεγγίζαμε με τη διαμόρφωση και  κατάθεση μιας άρτιας 
πρότασης  νόμου,  έτοιμη  για  να  τεθεί  στην  κρίση  του  Κοινοβουλίου.  Σήμερα 
έχουμε  πια  συνειδητοποιήσει  ότι  αυτό  είναι  ανέφικτο,  ίσως  και 
παρακινδυνευμένο, να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ιδίως όταν το Κοινοβούλιο 
απαξιώνεται  από  τους  Πολίτες  και,  το  τραγικότερο,  καθίσταται  εργαλείο 
επιβολής των αποφάσεων ξένων κέντρων. Ίσως να υπάρχουν κάποιοι λίγοι που 
εξακολουθούν να φυλάσσουν Θερμοπύλες εντός του. Ίσως...

Ωστόσο, ένα είναι βέβαιο: Τυχόν ευμενής υποδοχή της πρότασής μας από τους 
έχοντες την πραγματική εξουσία του νομοθετείν  θα μετατρέψει  το ΕΘΕΠΕ σε 
μοχλό αναπτυξιακής ανάτασης, όπως το οραματιστήκαμε; Ή μήπως σε εργαλείο 
καθυπόταξης όσων απείθαρχων Πληροφορικών έχουν απομείνει, και πιθανότατα 
σε  μέσο  επιβολής  μιας  Οργουελικής  Δυστοπίας;  Αγαθή  τύχη  μας  έχει  μέχρι 
στιγμής  προστατεύσει  από  μια  τέτοια  εξέλιξη.  Ελπίζω  να  συνεχίσει  να  μας 
προστατεύει...

Συνακόλουθα, εφόσον έχει καταστεί παρωχημένος ο στόχος της υιοθέτησης από 
το Κοινοβούλιο της πρότασης μας για την ίδρυση του ΕΘΕΠΕ, οφείλουμε πλέον να 

http://www.epe.org.gr/orama.jsp
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προσηλωθούμε  στο  μετασχηματισμό  της  ίδιας  της  ΕΠΕ  σε  φορέα 
επιμελητηριακής  εκπροσώπησης.  Η  αναγκαία  προεργασίας  έχει  ήδη  γίνει.  Tο 
πρώτο  βήμα  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  συμπυκνώνεται  στην  πρόταση  που 
καταθέτουμε για τροποποίηση του Καταστατικού. Μένει  να δούμε τα επόμενα 
βήματα. Αρκεί, βεβαίως, η συνέλευση δώσει το πράσινο φως. Τα επόμενα βήματα, 
ωστόσο,  που δεν θα είναι καθόλου εύκολα.  Όπως επισημάνθηκε,  ζούμε σε μια 
χώρα υπό κατοχή...

Πώς ήταν τότε  και  πώς είναι  σήμερα το  περιβάλλον μέσα στο  οποίο  
καλούμαστε  να  οικοδομήσουμε  συμμαχίες  και  να  δώσουμε  τις  νέες  
μάχες.

Αξίζει, βεβαίως, να υπογραμμίσουμε ότι το στόχο του επιμελητηρίου τον βλέπαμε 
ως ορόσημο σε μια πορεία με προορισμό μια καλύτερη κοινωνία μέσα στην οποία 
οι  Πληροφορικοί  θα  είχαν  ρόλο  και  ανάλογης  ποιότητας  συνομιλητές.  Το 
ενδεχόμενο  να  συνομιλεί  ο  επαγγελματικός  φορέας  με  δυνάμεις  κατοχής  ή 
Κουίσλινγκς,  όπως  βλέπουμε  να  συμβαίνει  με  άλλους  φορείς,  οφείλουμε 
προγραμματικά  και  δημόσια  να  το  καταδικάσουμε  ακόμη  και  ως  υπόθεση 
εργασίας.

Συνακόλουθα, ο μετασχηματισμός της ΕΠΕ σε επαγγελματικό φορέα θα πρέπει να 
συνδεθεί  άρρηκτα  με  την  ανάγκη  συγκρότησης  μιας  Ελεύθερης  Ελληνικής 
Πολιτείας που θα οργανώσει το λαό μας και θα μεριμνήσει για την επιβίωση και 
τις  ανάγκες του. Το κατεχόμενο κράτος όχι απλώς αρνείται να εκπληρώσει αυτή 
τη θεμελιακή του υποχρέωση αλλά και με τις πράξεις και τις παραλείψεις του 
δρα στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί 
στον εξανδραποδισμό των Ελλήνων. Συνακόλουθα, η οικοδόμηση νέων θεσμών με 
άμεση λαϊκή νομιμοποίηση ώστε να οργανωθεί αποτελεσματικά η Εθνική Άμυνα 
έναντι της ολομέτωπης επίθεσης που δέχεται η λαός μας αποτελεί αυτονόητο 
πατριωτικό καθήκον.

Στο πνεύμα αυτό προτείνεται, η άμεση απεύθυνση στο λαό, μέσω δήλωσης 
στον ιστότοπο της Ένωσης η οποία θα αντικαταστήσει το κείμενο στο 
παρόν  μαύρο  πλαίσιο  που  αναφέρεται  στη  συμμετοχή  μας  στη 
διαμαρτυρία των καθηγητών Πληροφορικής. Το νέο κείμενο προτείνεται 
να είναι το εξής:

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, με απόφαση της Γενικής της 
Συνέλευσης  που  πραγματοποιήθηκε  στον  Άγιο  Δημήτριο  της 
Αθήνας στις 22 Σεπτεμβρίου  2012,  δυνάμει  του άρθρου 120 
παρ.  4  του  Συντάγματος,  διακόπτει  κάθε  επικοινωνία  με  τα 
πρόσωπα που κατέχουν κυβερνητικά αξιώματα και απευθύνεται 
άμεσα στο λαό, ως πηγή κάθε εξουσίας (άρθρο 1 παρ. 3 του 
Συντάγματος)  δεδομένου  ότι  το  Ελληνικό  Κράτος  τελεί  υπό 
ξένη  κατοχή.  Όπου  κρίνεται  απαραίτητο,  η  Ένωση  θα 
επικοινωνεί με  Έλληνες Δικαστές, Εισαγγελείς και Βουλευτές 
απευθυνόμενη στην κατά συνείδηση κρίση τους.

Περαιτέρω,  προτείνεται  προς  το  σώμα  η  ανάθεση  στο  Διοικητικό 
Συμβούλιο  που  θα  προκύψει  από  τις  εκλογές,  της  ευθύνης  για  την 
συγκρότηση  ενός  ανοικτού  πατριωτικού  μετώπου  φορέων  και 
προσώπων που συμμερίζονται την οπτική, τις προτεραιότητες και τις 
μεθόδους της Ένωσης για ειρηνική εύρεση δημοκρατικού διεξόδου από 
το φαύλο κύκλο της εξαρτημένης πολιτικής αντιπροσώπευσης.

2. Απαρίθμηση δράσεων (Απρίλιος 2010 – Σεπτέμβριος 2012)
Ακολουθεί  απαρίθμηση  των  δράσεων  της  ΕΠΕ  τη  διετία  2010-2012  με 
παραπομπές  στις  σχετικές  αναρτήσεις  στον  ιστότοπο  της  Ένωσης  κατά 
αντίστροφη χρονολογική σειρά:
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Συγχαρητήρια επιστολή προς τον ερευνητή Βασίλη Παππά

6 Αυγ 2012

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος συγχαίρει δημόσια τον Έλληνα ερευνητή του 
Πανεπιστημίου  της  Columbia  κ.  Βασίλη  Παππά  (αποφοίτου  του  τμήματος 
Επιστήμης  Υπολογιστών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης),  που  πρόσφατα κατέλαβε 
την πρώτη θέση στο διαγωνισμό ασφάλειας Bluehat.

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων

8 Ιουν 2012

Δελτίο  τύπου  για  τα  Θέματα  Πανελληνίων  Εξετάσεων  στο  μάθημα  Ανάπτυξη 
Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των 
ΕΠΑ.Λ.

8 Ιουν 2012

Δελτίο  Τύπου  για  τα  Θέματα  Πανελληνίων  Εξετάσεων  στο  μάθημα  Δίκτυα 
Υπολογιστών ΙΙ των ΕΠΑ.Λ.

Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για το Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

6 Ιουν 2012

Δημόσια  Παρέμβαση  της  Ένωσης  Πληροφορικών  Ελλάδας  για  το  Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Θετική  ανταπόκριση  στην  πρόσκληση  της  ΕΠΕ  για  συμμετοχή  στην  
Διαρκή Επιτροπή Συνεργασίας της ΕΠΠΕ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

8 Μαϊ 2012

Θετική  ανταπόκριση  στην  πρόσκληση  της  ΕΠΕ  για  συμμετοχή  στην  Διαρκή 
Επιτροπή Συνεργασίας της ΕΠΠΕ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για τις Εκλογές της 6/5

5 Μαϊ 2012

Η  Ένωση  Πληροφορικών  Ελλάδας  (Ε.Π.Ε.)  εν  όψει  των  πλέον  κρίσιμων 
επικείμενων  βουλευτικών  εκλογών,  κρίνει  σκόπιμο  να  υπενθυμίσει  τις  κύριες 
προτάσεις της για μια σειρά άμεσων αλλά και ευρύτερων μέτρων, προκειμένου η 
Χώρα όχι μόνο να εξέλθει  από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται  και να τεθεί  σε 
τροχιά ανάπτυξης.

Ημερίδα για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Σάββατο  
3 Μαρτίου 2012 στο Ηράκλειο.

1 Μαρ 2012

O Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης, η Πανελλήνια Ένωση 
Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ) και η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) 
συνδιοργανώνουν το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 και ώρα 10:00 έως 14:00 ημερίδα 
για  την  πληροφορική  στην  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση.  Η  εκδήλωση  θα 
πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα του  δήμου  Ηρακλείου  στην  παλιά  λαχαναγορά 
(στην παραλιακή).

Ανακοίνωση  για  την  καταβολή  δεδουλευμένων  σε  επιχειρήσεις 
πληροφορικής

30 Ιαν 2012

Ύψιστη προτεραιότητα οι υποχρεώσεις προς εργαζόμενους

Απόδοση 2 Χ 5 MHz για ελεύθερη κοινωνική χρήση
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17 Ιαν 2012

Η  Ένωση  Πληροφορικών  Ελλάδος  (ΕΠΕ)  και  το  Δίκτυο  για  την  Ψηφιακή 
Απελευθέρωση (DLN) διεκδικούν την απόδοση 2 Χ 5 MHz σε συνεχόμενα τμήματα 
των  2  Χ  2,5  MHz  σε  οποιαδήποτε  από  τις  ανωτέρω  φασματικές  ζώνες  για 
ελεύθερη  κοινωνική  χρήση,  δηλαδή  δίχως  την  ανάγκη  εκχώρησης  ιδιωτικών 
δικαιωμάτων και εκτός των διαδικασιών της δημοπρασίας.

Εσπερίδα  "Βιντεοπαιχνίδια  Εφαρμογές  Κινητής  Τηλεφωνίας  & 
Επιχειρηματικότητα"

1 Δεκ 2011

Το  ΙΕΚ  Αγ.  Δημητρίου,  με  την  υποστήριξη  της  ΕΠΕ,  διοργανώνει  στις  6 
Δεκεμβρίου Εσπερίδα με θέμα "Βιντεοπαιχνίδια Εφαρμογές Κινητής Τηλεφωνίας & 
Επιχειρηματικότητα"

Ενεργοποίηση  των  διατάξεων  του  Ν.  3431/2006  'Περί  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις'

25 Οκτ 2011

Επιστολή  της  ΕΠΕ  προς  τα  αρμόδια  υπουργεία  για  την  ενεργοποίηση  των 
διατάξεων  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  71  του  Ν.  3431/2006  'Περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις'

Δελτίο τύπου: Να φύγετε εσείς κ. Πρωθυπουργέ! Οι Πληροφορικοί δεν  
εγκαταλείπουν την πατρίδα.

18 Οκτ 2011

Το δρόμο της ξενιτιάς φέρεται να δείχνει ο Πρωθυπουργός της χώρας σύμφωνα 
με πρόσφατο δημοσίευμα,  πιστοποιώντας την πλήρη χρεωκοπία  του  πολιτικού 
μας συστήματος που επέφερε και την οικονομική χρεωκοπία.

Παρέμβαση  για  το  ζήτημα  της  Πολιτικής  Ασφάλειας  σε  δημόσιες  
υπηρεσίες και οργανισμούς

13 Οκτ 2011

Επιστολή  προς Υπουργεία  Οικονομικών,  Εσωτερικών,  Άμυνας και  ανεξάρτητες 
αρχές ΑΔΑΕ,  ΑΠΠΔ και  ΕΕΤΤ σχετικά με την Πολιτική  Ασφαλείας σε δημόσιες 
υπηρεσίες  και  οργανισμούς και  των  κινδύνων που συνεπάγεται  η ανεξέλεγκτη 
παροχή ηλεκτρονικών δεδομένων στους εκπροσώπους της ΕΕ, του ΔΝΤ και της 
ΕΚΤ.

Επιστολή του Εργασιακού Τομέα Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης προς Υπ.  
Παιδείας  για  την  υποβάθμιση  της  Πληροφορικής  Παιδείας  και  τη 
δημιουργία πλασματικών υπεραριθμιών Καθηγητών Πληροφορικής

10 Οκτ 2011

Η ΕΠΕ απαιτεί τον τερματισμό της υποβάθμισης των μαθημάτων Πληροφορικής 
ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διδασκαλία τους και να τερματιστεί η 
ομηρία  χιλιάδων  Πληροφορικών  της  Εκπαίδευσης  εξαιτίας  των  πλασματικών 
υπεραριθμιών που προκαλεί η εμμονή του Υπουργείου Παιδείας σε καταστροφικές 
για την Πληροφορική Παιδεία αποφάσεις.

Επιστολή του Εργασιακού Τομέα Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης προς Υπ.  
Παιδείας  για  τους  υπεύθυνους  εργαστηρίων  Πληροφορικής  και  
Εφαρμογών Η/Υ

10 Οκτ 2011

Αιτήματα της ΕΠΕ για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων Πληροφορικής 
και  Εφαρμογών  Η/Υ  και  την  αξιοποίηση των  επιστημονικών  και  τεχνολογικών 
γνώσεων των Καθηγητών Πληροφορικής προς όφελος των σχολικών μονάδων και 
της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων,



ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι θέσεις της ΕΠΕ για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας στα ΓΕΛ 
και ΕΠΑΛ

26 Σεπ 2011

Επιστολή της ΕΠΕ προς την ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευμάτων

Παρέμβαση  της  Ένωσης  Πληροφορικών  Ελλάδας  στη  Δημόσια  
Διαβούλευση επί του σχεδίου ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός των τεχνικών  
προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»

22 Αυγ 2011

Τα  σχόλιά  της  υπέβαλε  η  Ένωση  Πληροφορικών  Ελλάδας  στη  Δημόσια 
Διαβούλευση  επί  του  σχεδίου  ΚΥΑ  με  τίτλο  «Καθορισμός  των  τεχνικών 
προδιαγραφών  για  τα  εσωτερικά  δίκτυα  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών» 
παραπέμποντας  εκ  νέου  στην  από  τριετίας  παρέμβασή  της  σε  ανάλογη 
διαβούλευση και επισημαίνοντας την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια 
που κατατίθενται από φορείς και πολίτες στις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Προσλήψεις εκπαιδευτών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

7 Αυγ 2011

Προσωπική  μαρτυρία  μέλους  της  Ένωσης  Πληροφορικών  Ελλάδας  για  τον 
αδιαφανή και υποκειμενικό τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Υπενθύμιση πρότασης της ΕΠΕ για μετατάξεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20

25 Ιουλ 2011

Υπενθύμιση πρότασης της ΕΠΕ για μετατάξεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20

Αναγκαίες  τροποποιήσεις  για  τη  σύναψη  150  συμβάσεων  μίσθωσης  
έργου στο Ινστιτούτο Νεολαίας

22 Ιουλ 2011

Αναγκαίες  τροποποιήσεις  στην  πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  της 4ης 
Ιουλίου  2011  για  τη  σύναψη 150  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  στο  Ινστιτούτο 
Νεολαίας

Επιστολή  της  ΕΠΕ  σχετικά  με  το  Υφυπουργείο  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και την Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών”

18 Ιουλ 2011

Επιστολή της ΕΠΕ σχετικά με το Υφυπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
την Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών”

Computer education in the era of the Greek digital school

13 Ιουλ 2011

Article  of  the  member  of  Hellenic  Informatics  Union  Mr  Socrated  Dimitriadis 
presenting the current status of Computer Science education in Greek schools.

Ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την καθυστέρηση στην  
ανακοίνωση των βάσεων

5 Ιουλ 2011

Ερώτηση  προς  το  Υπουργείο  Παιδείας  σχετικά  με  την  καθυστέρηση  στην 
ανακοίνωση των βάσεων

Μοριοδότηση πτυχιούχων Πληροφορικής κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 κατά 
την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών

30 Ιουν 2011

Μοριοδότηση  πτυχιούχων  Πληροφορικής  κλάδων  ΠΕ19  και  ΠΕ20  κατά  την 
επιλογή  υποψηφίων  Διευθυντών  όλων  των  τύπων  Σχολικών  Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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Μοριοδοτήσεις  εκπαιδευτικών  κλάδου  ΠΕ19-20  για  τη  διαδικασία  
επιλογής Διευθυντών

21 Ιουν 2011

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προς την ΕΠΕ της 8ης Μαρτίου 2011

Παρατηρήσεις για το προσχέδιο Κανονισμού της Α.Δ.Α.Ε.

16 Μαϊ 2011

Παρατηρήσεις  της  Ένωσης  Πληροφορικών  Ελλάδας  στα  πλαίσια  της 
διαβούλευσης  του  προσχεδίου  του  νέου  Κανονισμού  για  τη  Διασφάλιση  του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε.

Επιστολή Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας σχετικά με το νέο πρόγραμμα 
σπουδών Πληροφορικής για την Υποχρεωτική εκπαίδευση

3 Μαϊ 2011

Επιστολή προς τον καθ. Αθανάσιο Τζιμογιάννη σχετικά με το Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Ανακοίνωση σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας  
Υπολογιστών και Εκδόσεων Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος

21 Απρ 2011

Στο  σχέδιο  νόμου  γίνεται  μια  πρωτοφανής  πριμοδότηση  του  ΕΑΙΤΥ  το  οποίο 
θεσμοθετείται πλέον ως ο αποκλειστικός δικαιούχος των έργων του ΥΠΔΒΜΘ και 
στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ανήκουν στο Υπουργείο 
και αφορούν ως και διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένα των μαθητών 
και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ανακοίνωση της ΕΠΕ για το Νέο Σχολείο

12 Απρ 2011

Νέο Λύκειο - Ανακοίνωση μετά το σχέδιο που δημοσιοποίησε το Υπ. Παιδείας

Δελτίο Τύπου: Συνεδρίαση ΔΣ της ΕΠΕ στα Γιάννενα

31 Μαρ 2011

Σημαντικές συναντήσεις στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και συμμετοχή στις εργασίες του 5ου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Επιστολή προς τον Πρόεδρο, τα μέλη ΔΕΠ και το Σύλλογο Φοιτητών του  
Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

31 Μαρ 2011

Συνάντηση στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Σάββατο, 
2 Απριλίου 2011, Ώρα 15:00, μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, εκπροσώπων 
των  φοιτητών,  των  μελών  του  ΔΣ  της  ΕΠΕ  και  των  μελών  του  Τοπικού 
Παραρτήματος  Ιωαννίνων,  για  να  συζητηθούν  θέματα  κοινού  ενδιαφέροντος 
όπως η επιμελητηριακή συγκρότηση του Κλάδου, η επαγγελματική κατοχύρωση 
των  Πληροφορικών,  η  Πληροφορική  Παιδεία  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της 
εκπαίδευσης καθώς και οι σχετικές προτάσεις της ΕΠΕ.

Παρέμβαση  στον  προσυνεδριακό  διάλογο  για  το  9ο  Εκπαιδευτικό  
Συνέδριο της ΟΛΜΕ με θέμα

31 Μαρ 2011

Παρέμβαση  του  Νίκου  Κατσάλη,  μέλους  του  Συντονιστικού  Συμβουλίου  του 
Τοπικού Παραρτήματος Ηρακλείου της ΕΠΕ και του προσωρινού Συντονιστικού 
Συμβουλίου  του  Εργασιακού  Τομέα  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης,  στη  Γενική  Συνέλευση  της  ΕΛΜΕ  Ηρακλείου  στα  πλαίσια  του 
προσυνεδριακού διαλόγου (για το 9ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ με θέμα 
"Εκπαιδευτικά  και  Εργασιακά  προβλήματα  των  εκπαιδευτικών  της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης").
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Ανακοίνωση:  Οι  Καθηγητές  Πληροφορικής  απαιτούν  ένα  νέο  πνεύμα  
εκπροσώπησης

30 Μαρ 2011

Η  Ένωση  Πληροφορικών  Ελλάδος  (ΕΠΕ)  χαιρετίζει  την  απόφαση  της  Γενικής 
Συνέλευσης της ΠΕΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 16-3-2011 και επισημαίνει 
την ανάγκη να αποκτήσει ο κλάδος την υπόσταση και τον ρόλο που του αναλογεί 
στην Πληροφορική Εποχή μέσα από τη μαζική παρουσία μας στην Επιστημονική 
και Επαγγελματική Ένωση όλων των Πληροφορικών.

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΜΕ Χανίων για την Πληροφορική 
στο Νέο Σχολείο

30 Μαρ 2011

Αληθινά  σχολεία  και  αληθινά  βιβλία,  αληθινά  εργαστήρια  και  αληθινή 
πληροφορική, αληθινοί καθηγητές για όλα τα παιδιά

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Πληροφορικής

29 Μαρ 2011

Επιστολή της ΕΠΕ προς την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)  σχετικά με την αξιολόγηση των  τμημάτων Πληροφορικής 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Κάλεσμα συμμετοχής προς τους πτυχιούχους ΤΕΙ Πληροφορικής

24 Μαρ 2011

Ενημερωτικό κείμενο προς τους φοιτητές και αποφοίτους ΤΕΙ Πληροφορικής και 
κάλεσμα συμμετοχής τους στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Δελτίο τύπου: Ένα ΥΠΔΒΜΘ σε πλήρη αναντιστοιχία με τις ανάγκες και  
τις απαιτήσεις της Κοινωνίας

22 Μαρ 2011

Ακόμη  και  σε  κατά  παραγγελία  έρευνα  του  Υπ.  Παιδείας,  αποδεικνύεται  ότι 
αποτελεί  κοινωνικό  αίτημα  η  συμπερίληψη  της  Πληροφορικής  στον  κορμό 
υποχρεωτικών μαθημάτων του Νέο Σχολείου.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

22 Μαρ 2011

Επιστολή προς γονείς. Παρακαλούνται όλοι οι Πληροφορικοί να μεριμνήσουν για 
την ευρύτερη δυνατή διανομή της.

Εγγραφή  Πτυχιούχων  ΤΕΙ  Πληροφορικής  στο  Επιστημονικό  Τεχνικό  
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

15 Μαρ 2011

Κατ' εφαρμογή της υφιστάμενης Ελληνικής νομοθεσίας που αφορά την ένταξη 
των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η ΕΠΕ ζητά από το ΕΤΕΚ την εγγραφή σε αυτό 
των πτυχιούχων ΤΕΙ Πληροφορικής της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι ήδη το ΕΤΕΚ 
εγγράφει  στα  μέλη  του  τους  αποφοίτους  Πληροφορικής  όλων  των 
Πανεπιστημιακών  Τμημάτων  και  όχι  μόνο  των  Πολυτεχνικών  όπως  συμβαίνει 
στην περίπτωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Δελτίο  τύπου:  Να  σταματήσουν  να  υποτιμούν  τη  νοημοσύνη  
εκπαιδευτικών και μαθητών

23 Φεβ 2011

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί πλέον καθημερινότητα και όχι καινοτόμο 
υποδομή ΤΠΕ

Ανακοίνωση ΔΣ ΕΠΕ σχετικά με επικοινωνία του με το ΔΣ της ΠΕΚΑΠ

16 Φεβ 2011
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Η ΠΕΚΑΠ πρέπει να αρθεί στο ύψος του ιστορικού της ρόλου και να διασφαλίσει 
ότι το πρόσωπο του Προέδρου της μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα του κλάδου 
και την επιτυχία των εν εξελίξει κινητοποιήσεων.

Παρατηρήσεις  της  ΕΠΕ  στο  Σχέδιο  Νόμου  "Περί  Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις”

8 Φεβ 2011

Επιστολή της ΕΠΕ προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις 
παρατηρήσεις της Ένωσης που κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση.

Αγωνιστικό προσκλητήριο για το μέλλον της Παιδείας

7 Φεβ 2011

Όλοι στην κινητοποίηση της 15ης Φεβρουαρίου 2011

Να τηρηθεί η νομοθεσία στις προσλήψεις εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ.

4 Φεβ 2011

Απάντηση της ΕΠΕ στο έγγραφο του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας σχετικά με τη 
διαδικασία κατάρτισης των Πινάκων Κατάταξης Εκπαιδευτών

Δελτίο τύπου: Ένταξη όλων των τμημάτων Πληροφορικής σε αυτόνομες  
Σχολές Πληροφορικής

3 Φεβ 2011

Την  ένταξη  των  τμημάτων  Πληροφορικής  και  Μηχανικών  Υπολογιστών  σε 
αυτόνομες  σχολές  Πληροφορικής  ανά  εκπαιδευτικό  ίδρυμα προτείνει  προς  το 
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας με επιστολή της στα 
πλαίσια  της  συζητούμενης  αναδιάρθρωσης  των  Πανεπιστήμιων  και  των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας.

Αναγκαία  η  ίδρυση  αυτόνομων  σχολών  Πληροφορικών  στα  Ανώτατα  
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

2 Φεβ 2011

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας προτείνει, με επιστολή της προς τα μέλη του 
Εθνικού  Συμβουλίου  Παιδείας,  την  άμεση  ίδρυση  αυτόνομων  Σχολών 
Πληροφορικής ανά ίδρυμα και  ένταξη όλων  των  τμημάτων Πληροφορικής και 
Μηχανικών Υπολογιστών που λειτουργούν σήμερα σε αυτές.

Δελτίο τύπου: Ηλεκτρονικά Βιβλία και Ηλεκτρονικοί Αναγνώστες

28 Ιαν 2011

Η Ελλάδα του ΔΝΤ δανείζεται και αγοράζει τεχνολογία...

“Νέο Σχολείο” και ... “Ψηφιακή Αλλοτρίωση”

19 Ιαν 2011

Άρθρο του Φώτη Αλεξάκου

Επιστολή  της  ΕΠΕ  προς  το  ΣτΕ  σχετικά  με  τα  Σχέδια  Προεδρικών  
Διαταγμάτων ΤΕΙ

20 Δεκ 2010

Επιστολή της ΕΠΕ προς το ΣτΕ σχετικά με τα Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων 
ΤΕΙ

Δελτίο  Τύπου:  Μη  νόμιμος  ο  αποκλεισμός  Πληροφορικών  από  
πρόσκληση για ανάθεση έργου Προγραμματιστή

17 Δεκ 2010

Θετική  ανταπόκριση  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  σε  αίτημα  της  Ένωσης 
Πληροφορικών Ελλάδας
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Δελτίο Τύπου: Ελεύθερο Λογισμικό Παντού

16 Δεκ 2010

Τέρμα τώρα στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος για κλειστό λογισμικό

Παρέμβαση της ΕΠΕ στο Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας για μη νόμιμη απόρριψη αίτηση  
πρόσληψης Πληροφορικού

3 Δεκ 2010

Παρέμβαση κατόπιν καταγγελίας συναδέλφου για απόρριψη αίτησή της στο Ι.Ε.Κ. 
Χαλκίδας

Ερώτηση  βουλευτών  σχετικά  με  την  ενίσχυση  του  μαθήματος 
Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

18 Νοε 2010

Ερώτηση των βουλευτών Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκο Τσούκαλη και 
Γρηγόρη  Ψαριανό  προς  την  Υπουργό  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και 
Θρησκευμάτων σχετικά με την ενίσχυση του μαθήματος Πληροφορικής σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου: Το Νέο Σχολείο απαιτεί Νέο Πνεύμα Διακυβέρνησης

9 Νοε 2010

Η ΕΠΕ προτείνει τη σύσταση επιτροπής που θα μελετήσει σφαιρικά το ζήτημα της 
Πληροφορικής Παιδείας

Συνέντευξη της ΕΠΕ στο neo2.gr

2 Νοε 2010

Δημοσιεύθηκε στο neo2.gr συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΠΕ

Κοινή ανακοίνωση των e-TEE, EMηΠΕΕ, ΕΠΕ, ΕΠΥ, ΕΤΠΕ, ΠΕΚΑΠ σχετικά  
με το μάθημα της Πληροφορικής στο "Νέο Λύκειο".

19 Οκτ 2010

Κοινή ανακοίνωση των e-TEE, EMηΠΕΕ, ΕΠΕ, ΕΠΥ, ΕΤΠΕ, ΠΕΚΑΠ σχετικά με το 
μάθημα της Πληροφορικής στο "Νέο Λύκειο".

Να μας πουν εδώ και τώρα όλη την αλήθεια για το Νέο Σχολείο

18 Οκτ 2010

Προσπαθούν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος των  ολέθριων για την Παιδεία 
επιλογών τους

Προτάσεις ΕΠΕ για την Πληροφορική Παιδεία

18 Οκτ 2010

Αναγκαία η σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την Πληροφορική Παιδεία 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου - Σχετικά με το σχεδιασμό του Νέου Σχολείου

13 Οκτ 2010

Ανάγκη καθιέρωσης της Πληροφορικής ως υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας 
σε όλες τις τάξεις του Λυκείου

Κινητοποιήσεις Πληροφορικών για το μέλλον της Πληροφορικής στο Νέο 
Σχολείο

13 Οκτ 2010

Εγκύκλιος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΕΠΕ  προς  τα  μέλη  και  τα 
παραρτήματα της Ένωσης για την προετοιμασία τοπικών κινητοποιήσεων σε όλη 
της χώρα.

Προτάσεις της ΕΠΕ για την Πληροφορική Παιδεία
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12 Οκτ 2010

Λεπτομερείς  προτάσεις  της  Ένωσης  Πληροφορικών  Ελλάδας  για  την 
Πληροφορική  Παιδεία  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης και  τη  δια  βίου 
μάθηση.

Δελτίο  Τύπου  με  Προτάσεις  για  το  μάθημα  Ανάπτυξη  Εφαρμογών  σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ' Λυκείου

11 Οκτ 2010

Προτάσεις  για  το  μάθημα  Ανάπτυξη  Εφαρμογών  σε  Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον της Γ' Λυκείου

Καταγγελία  Προκήρυξης  για  την  Πρόσληψη  Έκτακτου  Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού

5 Οκτ 2010

Καταγγελία Προκήρυξης (αρ. πρωτ. 5121.1/97/10/12-08-2010) για την Πρόσληψη 
Έκτακτου  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  από  την  Ακαδημία  Εμπορικού  Ναυτικού 
Ασπροπύργου

Σχετικά με το σχεδιασμό του Νέου Σχολείου

5 Οκτ 2010

Επιστολή  της  ΕΠΕ  στην  πολιτική  ηγεσία  του  Υπ.  Παιδείας  σχετικά  με  τον 
επαπειλούμενο αφανισμό της Πληροφορικής από το Νέο Λύκειο και την ανάγκη 
καθιέρωσης του μαθήματος της Πληροφορικής ως υποχρεωτικό μάθημα Γενικής 
Παιδείας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Το ΤΕΕ εκπροσωπεί μόνο τα μέλη του

3 Οκτ 2010

Το  νομικώς  ανύπαρκτο  e-TEE  δεν  μπορεί  να  εμφανίζεται  ως  φορέας 
εκπροσώπησης όλων των Πληροφορικών

Προτάσεις για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό  
Περιβάλλον της Γ' Λυκείου

30 Σεπ 2010

Προτάσεις της ΕΠΕ για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον της Γ' Λυκείου

Μετατάξεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20

15 Σεπ 2010

Η ΕΠΕ  προτείνει  τη  μετάταξη όσων  εκπαιδευτικών  άλλων  ειδικοτήτων  έχουν 
ενταχθεί  στους  κλάδους  ΠΕ19-20  Πληροφορικής,  στην  ειδικότητα  που 
αντιστοιχεί στο βασικό τους πτυχίο με αξιοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας 
και των τυπικών προσόντων τους

Επιστολή της ΕΠΕ σχετικά με την εκτέλεση τριών έργων ευθύνης του  
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

2 Σεπ 2010

Η ΕΠΕ ζητάει τη δημοσίευση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων που 
δικαιολογούν τον συνολικό προϋπολογισμό για τα έργα 3 που ανέλαβε η Κοινωνία 
της Πληροφορίας ΑΕ

Καθυστέρηση  εξαγωγής  αποτελεσμάτων  κατάταξης  Πανελληνίων 
Εξετάσεων

25 Αυγ 2010

Επιστολή  της  ΕΠΕ  προς  την  Υπουργό  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  & 
Θρησκευμάτων,  σχετικά  με  την  καθυστέρηση  που  υπάρχει  κάθε  έτος  στην 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατάταξης των Πανελληνίων Εξετάσεων
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Σχετικά  με  την  ενεργοποίηση  της  κατηγορίας  μελετών  28  "Μελέτες  
Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων"

30 Ιουλ 2010

Επιστολή της ΕΠΕ προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά 
με  τη  φημολογούμενη  ενεργοποίηση  της  κατηγορίας  μελετών  28  "Μελέτες 
Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων"

Ένσταση κατά της προκήρυξης 1/2010 και του Εσωτερικού Κανονισμού 
της ΕΕΤΤ

30 Ιουλ 2010

Επιστολή  της  ΕΠΕ  προς  τον  Υφυπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων 
σχετικά με την προκήρυξη 1/2010 και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΤΤ

Δημόσια  Παρέμβαση  της  ΕΠΕ  για  τις  Περιφερειακές  και  Δημοτικές 
Εκλογές

25 Ιουλ 2010

Δημόσια Παρέμβαση της ΕΠΕ για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές

Σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
πτυχιούχων  τμημάτων  του  τεχνολογικού  τομέα  της  ανώτατης  
εκπαίδευσης

18 Ιουλ 2010

Επιστολή της ΕΠΕ προς το ΣΑΠΕ και φορείς σχετικά με τα σχέδια προεδρικών 
διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τμημάτων του 
τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Δημόσια  Παρέμβαση  -  Καταγγελία  για  τη  “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΣΗΕ - 02/2010

9 Ιουλ 2010

Καταγγελία της Εταιρείας ΕΛ/ΛΑΚ

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Πληροφορικής

2 Ιουλ 2010

Απάντηση της ΕΠΕ στην επιστολή του Προέδρου του ΕΒΕΑ με την οποία πρότεινε 
να  αναλάβει  το  ΕΒΕΑ την  πιστοποίηση  των  επαγγελμάτων  πληροφορικής  στη 
χώρα μας

Ερωτήσεις και προβληματισμοί των Ελλήνων Πληροφορικών προς την κ.  
Υπουργό Παιδείας

30 Ιουν 2010

Ερωτήσεις και προβληματισμοί των Ελλήνων Πληροφορικών προς την κ. Υπουργό 
Παιδείας

Προτάσεις  της  Ένωσης  Πληροφορικών  Ελλάδας  στα  πλαίσια  της  
δημόσιας διαβούλευσης για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

30 Ιουν 2010

Προτάσεις  της  Ένωσης  Πληροφορικών  Ελλάδας  στα  πλαίσια  της  δημόσιας 
διαβούλευσης για το Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας στο YES, Execom στην Θεσσαλονίκη

24 Ιουν 2010

Δελτίο  Τύπου  σχετικά  με  τη  συμμετοχή  της  ΕΠΕ  στο  YES,  Execom  στην 
Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου 2010, Mediterranean Palace Hotel

Προτάσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή της Πληροφορικής στην  
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

16 Ιουν 2010
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Υπόμνημα  της  ΕΠΕ  προς  την  Πολιτική  ηγεσία  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων με προτάσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή της 
Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Προσλήψεις Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στη Σ.Τ.Ε.Α.ΜΧ

15 Ιουν 2010

Υπόμνημα/αίτηση  σχετικά  με  προσλήψεις  Ωρομισθίων  Εκπαιδευτικών  στη 
Σ.Τ.Ε.Α.ΜΧ

Προσλήψεις Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στη Σ.Π.Η.Υ.

15 Ιουν 2010

Υπόμνημα/αίτηση σχετικά με προσλήψεις Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στη Σ.Π.Η.Υ.

Υπόμνημα/αίτηση  σχετικά  με  προσλήψεις  Ωρομισθίων  Εκπαιδευτικών 
στη Σ.Τ.Ε.Α.ΤΧ

11 Ιουν 2010

Υπόμνημα/αίτηση προς την πολιτική ηγεσία Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και τη 
Σχολή  Τεχνικής  Εκπαίδευσης  Αξιωματικών  Τεχνικού  σχετικά  με  προσλήψεις 
Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στη Σ.Τ.Ε.Α.ΤΧ

Ανακοίνωσης της ΕΠΕ με αφορμή τις εκλογές του ΤΕΕ

3 Ιουν 2010

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας με 
αφορμή τις εκλογές του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου 2010

Επιστολή της ΕΠΕ προς βουλευτές σχετικά με υιοθέτηση του ανοικτού 
λογισμικού

20 Μαϊ 2010

Η ΕΠΕ προωθεί ανοικτή επιστολή πολιτών σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης του 
ανοικτού λογισμικού στα σχολικά εργαστήρια και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Παρέμβαση  της  ΕΠΕ  σχετικά  με  προκήρυξη  του  Πανεπιστημίου  
Μακεδονίας για θέση Πληροφορικού

16 Μαϊ 2010

Πρόσληψη  πτυχιούχου  Πληροφορικής  ΑΕΙ  σε  θέση  πληροφορικής  για  το 
διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(MBA)

Παρέμβαση της ΕΠΕ προς την ΕΕΤΤ σχετικά με την προκήρυξη με αρ.  
1/2010

16 Μαϊ 2010

Αναφορικά με την προκήρυξή σας με αρ. 1/2010 για την πλήρωση δεκατεσσάρων 
(14) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων τμημάτων του τεχνολογικού τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης

30 Απρ 2010

Σχέδια  Προεδρικών  Διαταγμάτων  τμημάτων  του  τεχνολογικού  τομέα  της 
ανώτατης εκπαίδευσης

Υιοθέτηση του Ανοικτού Λογισμικού στα Σχολικά Εργαστήρια και στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

28 Απρ 2010

Επιστολή πολιτών προς τις δημόσιες αρχές, την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας 
και  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος  για  την  υιοθέτηση  του  ανοικτού 
λογισμικού. Αποφάσεις του ΔΣ της Ένωσης επί του θέματος.
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