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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Σσέδιο νόμος για Δομέρ Υποζηήπιξηρ ηηρ Εκπαίδεςζηρ 

 

Σρεηηθά κε ην Σρέδην λόκνπ κε ζέκα «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ έρεη ηεζεί ζε δηαβνύιεπζε από ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο, ε Π..Ε.ΚΑ.Π. θευπεί όηι κινείηαι ζε λάθορ καηεύθςνζη καθώρ καηαπγεί 

δομέρ πος έσοςν πποζθέπει ζηο Ελληνικό εκπαιδεςηικό ζύζηημα. Σπγθεθξηκέλα, κεηά ιύπεο 

δηαπηζηώλνπκε όηη κε ην λνκνζρέδην πξνσζείηαη ε νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ησλ Κέληξσλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Τερλνινγηώλ (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), ελόο από ηνπο πην επηηπρεκέλνπο ζεζκνύο 

πνπ εδώ θαη ρξόληα, επηκνξθσηηθά αιιά θαη ηερληθά, ππνζηήξηδε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αιιά θαη ηηο 

ζρνιηθέο θαη δηνηθεηηθέο κνλάδεο, πάλσ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Εθαξκνγήο ησλ Τ.Π.Ε. ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ηξίσξεο εξγαζηεξηαθήο απαζρόιεζεο ησλ ππεπζύλσλ Σρνιηθώλ 

Εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Εθαξκνγώλ Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ), ην ππνπξγείν κε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., νπζηαζηηθά θαηαξγεί θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο 

θεζμόρ ηυν ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όσι μόνο δεν ήηαν και δεν είναι επιζήμιορ για ηο κπάηορ και ηην 

εκπαίδεςζη, αιιά αληηζέησο γιύησλε ζεσξεηηθά θαηά κέζν όξν πεξηζζόηεξα από 1000€ εηεζίσο 

γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη θάζε δηνηθεηηθή κνλάδα. Απηό ην επηηύγραλαλ όια απηά ηα ρξόληα 

πινπνηώληαο άκεζα θαη ρσξίο θόζηνο, ηερληθέο βιάβεο, εγθαηαζηάζεηο θαη ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνύ 

(εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, εθηππσηέο, ζαξσηέο, δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο θ.α.) θαζώο θαη δηθηπαθή 

θαη δηαδηθηπαθή αλαβάζκηζε απηώλ (ζπλδέζεηο ζρνιείσλ ζε επδσληθά δίθηπα θαη δίθηπα νπηηθώλ 

ηλώλ). Οπζηαζηηθόο είλαη θαη ν ξόινο ηνπο όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ δσξεάλ εθπαηδεύζεσλ θαη 

ησλ επηηόπησλ ή εμ’ απνζηάζεσο επηκνξθώζεσλ πνπ παξείραλ θαη παξέρνπλ, είηε ζαλ 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλεξγαζία κε Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο θαη ππεπζύλνπο δνκώλ 

εθπαίδεπζεο, ζε εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πάλσ ζε δηάθνξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα (ρξήζε ησλ Τ.Π.Ε. ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, αλνηρηό ινγηζκηθό θαη LTSP, 



εξγαιεία WEB2, εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ, E-TWINNING, ζρνιηθόο 

εθθνβηζκόο θ.α.) αλαβαζκίδνληαο ην παξερόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν. 

 

Ωο Π.Ε.ΚΑ.Π. ζεσξνύκε ιαλζαζκέλε ηελ απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα θαηάξγεζε ηνπ 

ζεζκνύ ησλ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θαη πηζηεύνπκε όηη αληηζέησο πξέπεη λα γίλεη νπζηαζηηθή αλαβάζκηζή 

ηνπο θαη πξνηείλνπκε ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο  ηνπο κε επαξθή ζηειέρσζε. Δειαδή κε έλαλ 

ππεύζπλν ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θαη έλα ηερληθό ππεύζπλν αλά 30 ζρνιηθέο κνλάδεο, πνπ λα απνηειεί 

ξαρνθνθαιηά ππνζηήξημεο κε δηηηό ραξαθηήξα (ηερληθό θαη επηκνξθσηηθό), ζε οπγανυηικό 

επίπεδο ανηίζηοισο ηος Κ.Ε.Α. και ΚΕ.Σ.Υ. ζηιρ διεςθύνζειρ εκπαίδεςζηρ, πος να ςπάγεηαι 

ζηην εςπύηεπη δομή ηυν ΠΕ.ΚΕ.Σ.
 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο Σπληνληζηέο Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, κε έθπιεμε δηαβάδνπκε ην άξζξν ζρεηηθά κε  

ηε κείσζε από ηνπο 27 ππεξεηνύληεο Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο Πιεξνθνξηθήο, ζε κόιηο 20 ζε όιεο 

ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο. Η Έλσζή καο είρε εδώ θαη θαηξό επηζεκάλεη όηη ν ζεκεξηλόο αξηζκόο 

Σπκβνύισλ, θξίλνληαο ην πιήζνο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ην 

γεγνλόο όηη δηδάζθνπλ ζε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε, είλαη εμαηξεηηθά κηθξόο. 

Πξνηείλνπκε ινηπόλ λα αςξηθούν ζημανηικά οι θέζειρ ηυν Σςνηονιζηών ΠΕ86, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ πνιπδηάζηαην ξόιν ηνπο. Επηπξόζζεηα ν πεξηνξηζκόο επηινγήο 

ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, γηα ηξίηε ζπλαπηή ζεηεία δελ πξέπεη λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ θαη 

ηαπηόρξνλα απηή ε δηθιείδα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα επαγγεικαηηθή 

εμέιημε, γεγνλόο πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα 

είλαη ζαθέο ζην  λόκν, όηη κεηά από δύν ζπλαπηέο ζεηείεο ελόο ζηειέρνπο ζε κηα ζέζε επζύλεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα κεηά από κηα ηνπιάρηζηνλ ζεηεία άζθεζεο δηδαθηηθώλ θαζεθόλησλ, να έσει ηη 

δςναηόηηηα να θέηει ςποτηθιόηηηα ζε θέζη ζηελέσοςρ εκ νέος. Απηό ζα ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν, 

γηα λα αζθεί ζπλερώο ν εθπαηδεπηηθόο κε ππεπζπλόηεηα θαη δήιν ηα θαζήθνληά ηνπ. 

 

Τέινο, ζεκεηώλνπκε  σο ζεηηθή ηελ αλαθνξά ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ, όηι πποϋπόθεζη για ηην επιλογή 

ζε θέζη ζηελέσοςρ ηηρ εκπαίδεςζηρ είναι η πιζηοποιημένη γνώζη Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδος ε νπνία 

ηεθκαίξεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ θιάδνπ ΠΕ86. Κάηη πνπ απνηειεί πάγηα ζέζε ηεο 

Π.Ε.ΚΑ.Π. θαη είρακε πξνηείλεη ηνλ πξνεγνύκελν Απξίιην, πξηλ ηελ Πξνθήξπμε γηα ηνπο 

δηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Δπζηπρώο ηόηε δελ εηζαθνπζηήθακε, κε απνηέιεζκα ηελ άδηθε θαη 

άληζε αληηκεηώπηζε εθαηνληάδσλ ππνςεθίσλ δηεπζπληώλ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο, ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππνςεθίνπο άιισλ εηδηθνηήησλ. 

 

Το Δ.Σ. ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π. 


