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Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την στελέχωση των ΚΔΑΠ από Πληροφορικούς» 

     ΣΧΕΤ: 1. Η υπ’ αριθμ. 14046/10-08-2017 προκήρυξη του Δήμου Πύλου-Νέστορος

        2. ΦΕΚ1397/Β/22.10.2001

Αθήνα, 11-9-2017

Αξιότιμοι κύριοι,

      Με την Αρ.Πρωτ.  14046/10-08-2017  προκήρυξη του Δήμου Πύλου-Νέστορος, καλούνταν οι

ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό προσωπικό με

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου.

Σε αυτήν υπήρχε ο αδικαιολόγητος, και αναντίστοιχος με άλλες ειδικότητες, αποκλεισμός εκπαιδευτικού

προσωπικού Πληροφορικής εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ, καθώς γίνονταν δεκτοί μόνο απόφοιτοι

Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε επικοινωνία συναδέλφου με τους υπεύθυνους του Δήμου δεν κατέστη δυνατό να τον ενημερώσουν

(απουσίαζε ο αρμόδιος υπάλληλος) βάσει ποιων ΦΕΚ καταρτίστηκε το προσοντολόγιο των εκπαιδευτών.

Να αναφέρουμε πως αντίστοιχα για εκπαιδευτικό προσωπικό καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Γερμανικών

και Αγγλικών, ζητούνταν εκπαιδευτές ΠΕ και  ελλείψει αυτών ΔΕ. Με κάθε σεβασμό στους αποφοίτους

ΕΠΑΛ και ΙΕΚ με ειδικότητα Πληροφορικής, ο αποκλεισμός από την προκήρυξη των εκπαιδευτικών ΠΕ και

ΤΕ υποβαθμίζει την επιστήμη της Πληροφορικής και την διδασκαλία της, έναντι των άλλων ειδικοτήτων.

Άλλωστε, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 22 και 24 του ΦΕΚ 2618/τΒ/25-09-2012, η λειτουργία

των ΚΔΑΠ ρυθμίζεται από την υπ’ αριθ. Π1β/ΓΠ οικ. 14951/9−10−2001 (ΦΕΚ 1397/Β/22.10.2001) Υ.Α.,

στο  άρθρο  7 της  οποίας  ορίζεται  ο  αριθμός  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  του  προσωπικού που  θα

απασχολείται  στα  ΚΔΑΠ.  Στο  εν  λόγω  άρθρο  αναφέρεται:  «Στο Κέντρο θα απασχολείται το
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ακόλουθο προσωπικό: α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση,

ανάλογα  με  τις  δραστηριότητες  που  θα  αναπτυχθούν.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε:

Δάσκαλο, Γυμναστή, Καθηγητή Μουσικής, Καθηγητή Πληροφορικής, Ζωγράφο, Θεατρολόγο

κ.λ.π. Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι τίτλων

σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων

της αλλοδαπής».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν είναι μόνο άδικος ο αποκλεισμός των απόφοιτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων

και  ΤΕΙ) από τη διαδικασία,  αλλά και αδύνατη η πρόσληψη ΔΕ.  Στην αντίστοιχη προκήρυξη του Δήμου

Καλαμάτας έγινε αποκλεισμός των απόφοιτων ΤΕΙ (Αρ. Πρωτ. 35716/10-8-2017).

Ζητάμε λοιπόν την ισότιμη αντιμετώπιση της Διδασκαλίας της Πληροφορικής με τις άλλες Επιστήμες. Η

ώρα Πληροφορικής (είτε στο Σχολείο, είτε στα ΚΔΑΠ) δεν είναι - ούτε πρέπει να μετατραπεί σε - ώρα

παιχνιδιού, αλλά δημιουργικής απασχόλησης και βιωματικής μάθησης.

Και στις δύο περιπτώσεις ο αποκλεισμός πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (δηλ. Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)

από τη διαδικασία είναι άδικος και αντίθετος με τις κείμενες διατάξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 

(http://www.epe.org.gr/, info@epe.org.gr)

Σελίδα 2 από 2

 Το παρόν έγγραφο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons (CC-BY-NC-ND) 4.0 – http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Συντάχθηκε στο LibreOffice στα πλαίσια της προώθησης της χρήσης ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα – http://el.libreoffice.org/

mailto:info@epe.org.gr
http://www.epe.org.gr/

