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Υπουργό Παιδείας, 

 Έρευνας και Θρησκευμάτων 

κ. Ν. Φίλη 
 

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Προέδρου  Ι.Ε.Π. 

2. Γραφείο Αντιπροέδρου  Ι.Ε.Π. 

3. Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. 
 

Θέμα: Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής 

 

Αξιότιμε κ Υπουργέ, 

Ενόψει της έκδοσης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Σχολικών 

Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

& Θρησκευμάτων, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.), επαναφέρει το 

θέμα της αύξησης του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής και της ένταξης του 

Κλάδου ΠΕ20 στη νέα προκήρυξη. 
 

Αριθμός Σχολικών Συμβούλων 

Συνολικά 27 Σύμβουλοι Πληροφορικής σήμερα υπηρετούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Ο 

αριθμός αυτός, αν κρίνουμε το πλήθος των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πληροφορικής αλλά και το 

γεγονός ότι διδάσκουν σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι εξαιρετικά μικρός. 

Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί, προκειμένου οι Σύμβουλοι Πληροφορικής να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους. Προτείνουμε την ύπαρξη ενός Σχολικού Συμβούλου 

Πληροφορικής ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για την αποτελεσματικότερη επιστημονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση των χιλιάδων καθηγητών Κλάδου ΠΕ19/20. 

 

Κλάδος ΠΕ20 

Σύμφωνα με τον Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α), υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01 έως ΠΕ20. Επίσης οι 

καθηγητές ΠΕ19 και ΠΕ20 έχουν τις ίδιες ακριβώς αναθέσεις μαθημάτων. Δυστυχώς όμως, οι 

προηγούμενες προκηρύξεις δεν παρείχαν το δικαίωμα στους καθηγητές ΠΕ20 να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία επιλογής των Σχολικών Συμβούλων. Η Π.Ε.ΚΑ.Π. με πολλά υπομνήματα, καθώς και η 

https://qa.auth.gr/documents/law/2010.3848.pdf
http://pekap.gr/images/lista/2016-03-02-ED-SynantisiErgasias-YPPETH.pdf


Ο.Λ.Μ.Ε., έχουν τοποθετηθεί για το θέμα και έχουν καταγγείλει τη μη ένταξη των ΠΕ20 στις 

προηγούμενες προκηρύξεις Σχολικών Συμβούλων, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. 

 

Συνοψίζοντας, η Π.Ε.ΚΑ.Π. θεωρεί ότι:  

1. Οι καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 διδάσκουν το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο και 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα.  

2. Η επικείμενη προκήρυξη για Σχολικούς Συμβούλους, σε ότι αφορά τους υποψηφίους Σχολικούς 

Συμβούλους Πληροφορικής, πρέπει να επιτρέπει στους καθηγητές ΠΕ19 και ΠΕ20 να συμμετάσχουν 

ισότιμα στη διαδικασία επιλογής. 

3. Ο Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α) είναι σαφής για το ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής 

αίτησης για θέσεις Σχολικών Συμβούλων και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στην αντίστοιχη 

εγκύκλιο προκήρυξης. 

4. Ο κλάδος των καθηγητών Πληροφορικής είναι ενιαίος και αδιαίρετος και είμαστε αντίθετοι στη 

λογική, να προκηρυχθούν άλλες θέσεις Σχολικών Συμβούλων για τους ΠΕ19 και άλλες για τους 

ΠΕ20. 

5. Η ένταξη των ΠΕ20 στις διαδικασίες επιλογής των Συμβούλων πρέπει να συνοδευτεί με αύξηση 

του συνολικού αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής. 

 

Αξιότιμε κ Υπουργέ, 

Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση στα παραπάνω αιτήματα σχετικά με το νευραλγικό θεσμό 

των Σχολικών Συμβούλων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αρωγή 

θεωρήσετε αναγκαία. 

 

Με εκτίμηση,  
 

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π., 

 

Ο Πρόεδρος   
 

 

Νίκος Σκίκος 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 

 

Στέφανος Παπαλέξης 
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