Αθήνα, 31 Οκτωβρίοσ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπεύθσνοι Πληροφορικής & Νέων Τετνολογιών
Με αθνξκή ηελ επηθείκελε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνςεθίσλ γηα ηελ
επιλογή Υπεσθύνων Πληροθορικής και Νέων Τετνολογιών αλά Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο (Π.Δ.ΚΑ.Π.)
επαλαθέξεη ην ζέκα ηεο θαηάξγεζεο ησλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Τερλνινγηώλ
(ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ.), ζην δεκόζην δηάινγν. Όπσο είλαη γεληθά απνδεθηό, ηα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
αποηελούν μια από ηις πιο επιηστημένες δομές ηης εκπαίδεσζης, πνπ εδώ θαη ρξόληα ππνζηήξηδε
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, επηκνξθσηηθά θαη ηερληθά, αιιά θαη ηηο ζρνιηθέο θαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο
πάλσ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Δθαξκνγήο ησλ Τ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Ωο Π.Δ.ΚΑ.Π.
επηζεκάλακε έγθαηξα, πόζν ιαλζαζκέλε είλαη απόθαζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπο θαη θαινύκε, έζησ
θαη ηελ ύζηαηε ζηηγκή, ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο λα ιάβεη ππόςε ηεο ηα
εθαηνληάδεο ζρόιηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε ζρεηηθή δηαβνύιεπζε γηα ην ζέκα απηό θαη λα ηελ
αλαζεσξήζεη.
Σε πεξίπησζε ηειηθά πνπ επηιεγεί λα πξνρσξήζεη ε ζηειέρσζε ηεο λέαο δνκήο ησλ Υπεπζύλσλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Τερλνινγηώλ, ε Έλσζή καο ζημειώνει όηι ο ζσνολικός αριθμός ηων
θέζεων δεν είναι επαρκής. Σύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 4547/12-6-2018, πξνβιέπεηαη λα
ζε θάζε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα απνζπάηαη κε ηξηεηή
ζεηεία, έλαο κόλν εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ86, θαη ζε ιίγεο κόλν Γηεπζύλζεηο (Α΄ Αζήλαο, Β΄
Αζήλαο, Γ΄ Αζήλαο, Γ΄ Αζήλαο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Πεηξαηά, Αραΐαο, Αλαηνιηθήο
Θεζζαινλίθεο, Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη Ηξαθιείνπ) λα απνζπώληαη δύν εθπαηδεπηηθνί, σο
ππεύζπλνη. Όπσο γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό, είλαη πξαθηηθά αδύλαηνλ λα ιεηηνπξγήζεη ε λέα δνκή
γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ Τερλνινγηώλ ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο, κε ηόζνπο ιίγνπο απνζπαζκέλνπο θαη είλαη καηαδικαζμένη να αποηύτει εκ
ηων προηέρων. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λάξηζαο, ζα ππάξρεη έλαο ππεύζπλνο

γηα 111 Γεκνηηθά ζρνιεία θαη 140 Νεπηαγσγεία ζηε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη
έλαο ππεύζπλνο γηα 92 Σρνιεία ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γπκλάζηα, ΓΔΛ,
ΔΠΑΛ, ΔΚ θαη ΣΓΔ).
Δπηπξόζζεηα, ν Νόκνο πξνβιέπεη όηη νη ππνςήθηνη Υπεύζπλνη Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ
Τερλνινγηώλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο
Δθπαίδεπζεο. Δίλαη όκσο γλσζηό, όηη ν αξηζκόο ησλ ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ86 ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη πνιύ κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε απηό ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη είναι
πολύ ζοβαρό ηο ενδετόμενο να μην εκδηλωθεί ζτεηικό ενδιαθέρον από ηοσς ζσναδέλθοσς.
Η Π.Δ.ΚΑ.Π. γηα ηελ εύρσθμη, απρόζκοπηη και αποηελεζμαηικόηερη λειηοσργία ηεο λέαο
δνκήο, πξνηείλεη ηα θάησζη:


ηελ απόζπαζε ελόο ππεύζπλνπ ζε θάζε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο αλά 30 ζρνιηθέο κνλάδεο,



ηελ παξνρή δπλαηόηεηαο αίηεζεο απόζπαζεο ζε όζνπο έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζρνιηθήο
κνλάδαο εληόο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη



ζε νξγαλσηηθό επίπεδν, λα είλαη αληίζηνηρε ηνπ Κ.Δ.Α. θαη ΚΔ.Σ.Υ. ζηηο Γηεπζύλζεηο
Δθπαίδεπζεο, πνπ λα ππάγεηαη ζηελ επξύηεξε δνκή ησλ ΠΔ.ΚΔ.Σ.

Η Έλσζή καο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηύμνπκε δηεμνδηθά θαη κε ηελ αληίζηνηρε επηρεηξεκαηνινγία ηηο παξαπάλσ ζέζεηο, κε κνλαδηθό
ζηόρν ηε ζπκβνιή θαη ηε ζηήξημε ηεο λέαο δνκήο, πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

