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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΠΡΟΣ: κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

κ. ∆ηµήτριο Πλατή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 

ΚΟΙΝ: Γραφείο Πρωθυπουργού 

  Βουλευτές όλων των πολιτικών κοµµάτων 

ΘΕΜΑ: “Μέτρα για την αναβάθµιση της Πληροφορικής Παιδείας και την εναρµόνισή της µε τις 

πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας.” 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2008 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούµε τη λήψη αποσπασµατικών µέτρων και την απροθυµία 

ολοκλήρωσης θετικών πρωτοβουλιών του πρόσφατου παρελθόντος σε σχέση µε τη διδασκαλία της 

Πληροφορικής στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και την υπονόµευση κάθε 

θετικής προοπτικής που δηµιουργήθηκε τα προηγούµενα χρόνια σε σχέση µε τον Ψηφιακό Αλφαβητισµό και 

την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοικητική υποστήριξη και το εκπαιδευτικό έργο των σχολείων. Έχουν 

δηµιουργηθεί πλασµατικές υπεραριθµίες Καθηγητών Πληροφορικής που απειλείται να αυξηθούν, γεγονός που 

έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τα χιλιάδες µέλη του κλάδου µας, και ιδιαίτερα τους χιλιάδες νέους αποφοίτους 

Πληροφορικούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων έρχονται αντιµέτωποι µε το φάσµα της ανεργίας και 

αγωνιούν για το µέλλον τους.  

Οι κυριότεροι λόγοι για την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί και πλήττει το µέλλον του κλάδου είναι οι 

ακόλουθοι: 
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1. Η κατοχή 3.000 και πλέον θέσεων καθηγητών στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 από πρόσωπα που δεν 

έχουν σπουδές Πληροφορικής, ως αποτέλεσµα µιας αλλοπρόσαλλης και παράνοµης τακτικής που 

ακολουθήθηκε στο παρελθόν και τερµατίστηκε µετά από πολύχρονους δικαστικούς και 

συνδικαλιστικούς αγώνες των Πληροφορικών. 

2. Η ανυπαρξία πρόνοιας για τη διενέργεια µόνιµων προσλήψεων Πληροφορικών στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση, οι ανάγκες της οποίας προς το παρόν καλύπτονται από ωροµίσθιους Πληροφορικούς. 

3. Η καθυστέρηση της αναβάθµισης της Πληροφορικής Παιδείας στα Γυµνάσια και στα Λύκεια µέσω της 

αύξησης των ωρών διδασκαλίας στα µαθήµατα Πληροφορικής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 

κάλυψη των πραγµατικών αναγκών των µαθητών ως χρηστών των ΤΠΕ σε βασικό και προχωρηµένο 

επίπεδο. 

4. Η καθυστέρηση στη δηµιουργία του πλαισίου για τη διαθεµατική συνεργατική διδασκαλία άλλων 

αντικειµένων στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ και 

την κατάλληλη υποστήριξη από Πληροφορικούς. 

5. Η απουσία κατάλληλου πλαισίου για θέσεις προσωπικού τεχνικής-διοικητικής υποστήριξης που θα 

στελεχώνονται από Πληροφορικούς, για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών των σχολείων και την 

εύρυθµη λειτουργία των υποδοµών ΤΠΕ. 

6. Η κατάχρηση του θεσµού των αναπληρωτών και ωροµισθίων για την κάλυψη πάγιων και όχι µόνο 

περιστασιακών αναγκών. 

7. Η απουσία στρατηγικής ψηφιακού αλφαβητισµού για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ και την 

επιµόρφωση, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης ατόµων, που αποφοίτησαν την περίοδο πριν την 

ένταξη της Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα να επιλέγονται λύσεις 

επιδότησης ιδιωτικών εταιρειών χωρίς επιστηµονικές εγγυήσεις για την ποιότητα του τελικού 

αποτελέσµατος και την κατασπατάληση δηµόσιων πόρων σε διαδικασίες αποσπασµατικές και χωρίς 

συνέχεια. 

Είναι προφανές εκ των ανωτέρω ότι οι πραγµατικές ανάγκες σε Πληροφορικούς στην πρωτοβάθµια και 

τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι τεράστιες, προκειµένου να επιτευχθεί η διεύρυνση της Πληροφορικής 

Παιδείας σε αρµονία µε τις κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες προς το παρόν καλύπτονται µε παιδαγωγικά και 

επιστηµονικά απαράδεκτο τρόπο.  

Ο κλάδος µας βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή. Χιλιάδες άνεργοι Πληροφορικοί βλέπουν να 

προκηρύσσονται µόνο 120 θέσεις στον επικείµενο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20, ενώ 
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την ίδια στιγµή οι διορισµένοι συνάδελφοί τους απειλούνται µε αφαίρεση µαθηµάτων που κατεξοχήν 

εµπίπτουν στην ειδικότητά τους, εξαιτίας της αιφνιδιαστικής και αλλοπρόσαλλης Υπουργικής απόφασης περί 

αναθέσεων για την οποία έχουµε τοποθετηθεί µε πρόσφατο υπόµνηµά µας. Φήµες περί µετατάξεων των 

Πληροφορικών σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες προκαλούν εντονότατη ανησυχία στους πλασµατικά, όπως 

εξηγήσαµε, υπεράριθµους Πληροφορικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 τη στιγµή που οι διορισµένοι µη-

Πληροφορικοί των ίδιων κλάδων προηγούνται λόγω παλαιότητας στην επιλογή των µαθηµάτων και, αν 

χρειαστεί, συµπληρώνουν το ωράριο τους µε µαθήµατα “της ειδικότητας του βασικού τους πτυχίου”.  

Αξιότιµοι κύριοι, 

Η κατάσταση δεν πάει άλλο και οφείλετε να ενεργήσετε άµεσα. Προκειµένου να διευκολύνουµε την 

έναρξη των σχετικών διαδικασιών και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων σε ένα χρονικό ορίζοντα 1-2 ετών, 

προτείνουµε τα ακόλουθα: 

1. Προγραµµατισµός της σταδιακής µετάταξης των µη-Πληροφορικών που είναι ενταγµένοι στους 

κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 στους φυσιολογικούς τους κλάδους. 

2. Θεσµοθέτηση µονίµων θέσεων Πληροφορικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση για τη διδασκαλία 

µαθηµάτων χρήσης υπολογιστών, την υποστήριξη άλλων µαθηµάτων προκειµένου να διδάσκονται µε 

τη χρήση υπολογιστών, την τεχνική - διοικητική υποστήριξη των σχολείων, καθώς και την 

επιµόρφωση σε µόνιµη βάση του υπολοίπου εκπαιδευτικού προσωπικού. 

3. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής στα Γυµνάσια και στα Λύκεια, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. 

4. Άµεση ανάκληση της πρόσφατης αιφνιδιαστικής και επιστηµονικώς απαράδεκτης απόφασης περί 

αναθέσεων µαθηµάτων στη δευτεροβάθµιας εκπαίδευση και συγκρότηση επιτροπής των 

εµπλεκόµενων επιστηµονικών φορέων για τον προσδιορισµός των αναθέσεων µε επιστηµονικά 

κριτήρια και προσδιορισµός των δεύτερων αναθέσεων σε όλους τους κλάδους σε αρµονία µε τις 

επιστηµονικές γνώσεις των αντίστοιχων ειδικοτήτων. 

5. Προσλήψεις Πληροφορικών στα Γυµνάσια και τα Λύκεια όλων των τύπων για την κάλυψη των 

διοικητικών – τεχνικών αναγκών µε αυτοτελείς θέσεις προσωπικού που θα αναλάβουν και τη διαρκή 

επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των άλλων κλάδων. 

6. Λελογισµένη χρήση του θεσµού των αναπληρωτών και ωροµισθίων, αποκλειστικά και µόνο για την 

κάλυψη περιστασιακών και έκτακτων αναγκών. 

7. ∆ιεύρυνση των προγραµµάτων και παγίωση των δηµόσιων δοµών ψηφιακού αλφαβητισµού για την 
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επιµόρφωση ενηλίκων. 

8. Καθιέρωση ενός κρατικού πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστών σύµφωνα µε τις εξαγγελίες των 

αρµοδίων Υπουργών την 1η ∆εκεµβρίου 2005, το οποίο θα παρέχεται για όσους δεν είχαν την 

ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση υπολογιστών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

9. Αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για όλους τους αποφοίτους του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος. 

10. Άµεσο τερµατισµό της σκανδαλώδους επιδότησης ιδιωτικών εταιρειών εµπορίας πιστοποιήσεων µέσω 

των προγραµµάτων e-κπαιδευτείτε και γονείς.gr και εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, εγκυκλίων 

και οδηγιών των αρµοδίων φορέων σχετικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης των υποψηφίων 

πελατών των ανωτέρω εταιρειών σχετικά µε τις διατάξεις του Π∆ 44/2005 και της χρονικής ισχύος 

των πιστοποιητικών χρήσης υπολογιστών. 

Ευελπιστούµε στη θετική ανταπόκρισή σας στις παραπάνω προτάσεις και παραµένουµε στη διάθεσή σας 

για κάθε αναγκαία διευκρίνηση και περαιτέρω εποικοδοµητική συνεργασία. 

 

 

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 

 

 

  
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

∆ηµήτρης Τσίγκος 
proedros @ epe.org.gr 
τηλ. 6944563690 

  
Ο Γενικός Γραµµατέας 

 
 
 
 

Φώτης Κ. Λιοτόπουλος 
gen_grammateas @ epe.org.gr 

τηλ. 6936648656 


