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Πληροφορικής 
 
ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική εγκατάσταση και λειτουργία λογισµικού «e-school» 

 
Το ∆.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. µε αφορµή την εγκύκλιο 43991/Λ/15-4-2009 

του Υπ.Ε.Π.Θ. για υποχρεωτική εγκατάσταση και λειτουργία του λογισµι-
κού γραµµατειακής υποστήριξης «e-school», επισηµαίνει τα εξής: 
 

Η Ένωσή µας από την ίδρυσή της θεωρούσε και θεωρεί ότι η εφαρ-
µογή των Νέων Τεχνολογιών στην καθηµερινή λειτουργία των σχολείων 
είναι απαραίτητη και αναγκαία για τον εκσυγχρονισµό του σχολείου σε ό-
λους τους τοµείς και βέβαια για τη διευκόλυνση των διοικητικών λειτουρ-
γιών του. Ως εκ τούτου επικροτούµε την έναρξη εφαρµογής του προγράµ-
µατος «e-school», επιζητούµε όµως τη συντονισµένη λειτουργία του και 
την ορθή ολοκλήρωσή του, προσδοκώντας τόσο στη βελτίωση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας µέσω των Τ.Π.Ε. για τους εκπαιδευτικούς σε σχέση µε 
τους µαθητές, γονείς αλλά και κοινωνικούς φορείς που αποτελούν την εκ-
παιδευτική κοινότητα, όσο και στη µείωση της γραφειοκρατίας για την ο-
ποία σπαταλάµε άπειρες ώρες εργασίας, επαναλαµβάνοντας την καταχώρη-
ση ίδιων δεδοµένων, είτε σε έγγραφα ή σε διάφορα πληροφοριακά συστή-
µατα που συνεχώς αναπτύσσονται από φορείς του Υπ.Ε.Π.Θ. 

 
Όπως είναι γνωστό, έως σήµερα, τις σχετικές µε τις Νέες Τεχνολογί-

ες εργασίες στα σχολεία (µηχανογράφηση, e-mails, διάφορα πληροφορια-
κά συστήµατα, κ.λπ.) την αναλαµβάνουν συνήθως, µε ή χωρίς τη θέλησή 
τους, οι καθηγητές Πληροφορικής, αν και δεν υπάρχει κάποια σχετική α-
πόφαση για το ότι αυτό είναι υποχρέωσή τους. Η επίκληση ότι οι συνάδελ-
φοι της Πληροφορικής λόγω ειδικότητας οφείλουν να αναλαµβάνουν αυτό 
το πρόσθετο καθήκον δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, αφού υπάρχουν πλέον 
σε κάθε σχολείο πιστοποιηµένα επιµορφωµένοι στις Τ.Π.Ε. συνάδελφοι ό-
λων των ειδικοτήτων, για την οποία πιστοποίηση µάλιστα λαµβάνουν µόρια 
σε περίπτωση που επιθυµούν να καταλάβουν θέση στελέχους της εκπαί-
δευσης, σε αντίθεση µε τους καθηγητές Πληροφορικής που δεν δικαιούνται 
µορίων γι αυτό το λόγο, ενώ σε ανάλογες, επ’ αµοιβή µάλιστα εργασίες, 
όπως ο χειρισµός του συστήµατος µετάδοσης θεµάτων (VBI), αναλαµβάνε-



ται από οποιασδήποτε ειδικότητας συνάδελφο και όχι υποχρεωτικά από κα-
θηγητή Πληροφορικής.  

 
Είναι επίσης κοινά παραδεκτό ότι η εργασία µε τη χρήση υπολογιστή 

είναι ιδιαίτερα υπεύθυνη και µε πολλές πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και 
γι αυτό το λόγο, σε όσους οργανισµούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, υπάρχει 
τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, όλοι οι εργαζόµενοι σε αυτό 
παίρνουν ειδικό επίδοµα απασχόλησης, κάτι που όχι µόνο δεν προβλέπεται, 
αλλά αντίθετα απαγορεύεται ρητά από την κείµενη νοµοθεσία για τους εκ-
παιδευτικούς. 

 
Όπως προκύπτει επίσης από την προκήρυξη του έργου «e-school», 

η διαχείριση του δεν είναι µια απλή εργασία καταχώρησης στοιχείων σε µια 
βάση δεδοµένων, αλλά απαιτεί καθηµερινή και πολύωρη εργασία, αφού 
αναφέρεται στο σύνολο των διοικητικών εργασιών και λειτουργιών του 
σχολείου, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατόν ένας εκπαιδευτικός 
να απασχολείται µε αυτό και παράλληλα να ασκεί µε συνέπεια, πλήρως και 
επαρκώς τα διδακτικά και παιδαγωγικά του καθήκοντα. 

 
Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι πρέπει αφ’ ενός να διευκρινιστεί από το 

Υπ.Ε.Π.Θ. ότι η υποχρέωση εγκατάστασης και διαχείρισης του «e-school» 
δεν είναι υποχρέωση αποκλειστικά των καθηγητών Πληροφορικής, 
ενώ παράλληλα θεωρούµε ότι είναι πλέον κάτι περισσότερο από αναγκαίο η 
θεσµοθέτηση µηχανογραφηµένης γραµµατειακής υποστήριξης σε ε-
πίπεδο σχολείου, µε την απασχόληση σε αυτό διοικητικού προσωπικού δηλ. 
τουλάχιστον ενός γραµµατέα εκπαιδευµένου στη χρήση των Τ.Π.Ε. και 
ειδικά του «e-school» και των λοιπών δραστηριοτήτων που απαιτούν χρή-
ση υπολογιστή (email, πληροφοριακά συστήµατα κ.λπ.).  

 
Θυµίζουµε ότι στο άρθρο 19 του Ν.1566/1986 ορίζεται σαφώς η α-

ναγκαιότητα ύπαρξης τµήµατος γραµµατείας µε την τοποθέτηση διοικητι-
κών υπαλλήλων σε σχολικές µονάδες µε πλήθος µαθητών πάνω από 200. 

 
Έως ότου αυτό εφαρµοστεί σε όλα τα σχολεία και στην περίπτωση 

που απασχολούνται, πάντα σε εθελοντική βάση, εκπαιδευτικοί, θεωρούµε 
ότι πρέπει να υπάρξει δραστική µείωση του υποχρεωτικού τους ωρα-
ρίου, ανάλογη µε τον όγκο της εργασίας που έχουν να φέρουν σε πέρας 
και της υπευθυνότητας που απαιτεί αυτή η εργασία και να υπάρξει νοµοθε-
τική ρύθµιση για την καταβολή σε αυτούς του επιδόµατος Πληροφορι-
κής που δίνεται στον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα για ανάλογη εργασία. 

 
Πέραν από όλα αυτά ως επιστηµονικός φορέας που εκφράζει τους 

καθηγητές Πληροφορικής στη ∆.Ε., θέτουµε τα δύο κύρια ερωτήµατα που 
διατυπώνουν και πολλοί συνάδελφοί µας και παρακαλούµε για την απάντη-
σή τους από κάθε αρµόδιο: 

 
1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του «e-school» απαιτείται εξοπλι-

σµός σε λογισµικό (Λειτουργικό σύστηµα Windows XP ή Vista) και βέ-
βαια το ανάλογο υλικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στη γραµµατεία 
των σχολείων, δεν υπάρχει τέτοιος εξοπλισµός. Εκτός του ότι δεν ξέ-
ρουµε αν είναι νόµιµο ένα σχολείο να αγοράσει υποχρεωτικά το προϊόν 
µιας εταιρείας, το ερώτηµα είναι η δαπάνη που θα προκύψει θα κα-



λυφθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή θα αναγκαστούν οι σχολικές επιτρο-
πές να την καλύψουν; 

 
2. Υπάρχει ή θα υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση που θα θεσµοθετήσει την τή-

ρηση ηλεκτρονικού αρχείου στα σχολεία σε αντικατάσταση του χειρο-
γραφικού συστήµατος (µαθητολόγια, καρτέλες, βιβλία, πρωτόκολλο 
κ.λπ. κ.λπ.) που τηρείται σήµερα, ή θα εξακολουθήσουν τα σχολεία 
να τηρούν και χειρογραφικά όλα τα στοιχεία µαθητών και εκπαι-
δευτικών; Επίσης, και µέχρι τη σχετική αυτή θεσµοθέτηση, πώς θα 
καλύπτονται οι συνάδελφοι που θα τηρούν και θα διαχειρίζονται 
ηλεκτρονικά διάφορα προσωπικά δεδοµένα. Θα υπάρξει π.χ. σχε-
τική άδεια από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή θα προ-
κύψει πρόβληµα σε µια οποιαδήποτε προσφυγή ενός γονέα, µαθητή ή 
πολίτη; 

 
Θέλουµε τέλος να κάνουµε σαφές ότι η Ένωσή µας θα είναι 

πάντα αρωγός σε προτάσεις για τη βελτίωση και ενσωµάτωση των 
Τ.Π.Ε. στη λειτουργία των σχολικών µονάδων και είµαστε διαθέσι-
µοι να συµβάλουµε σε οποιαδήποτε πρόσκληση µας γίνει από το 
Υπ.Ε.Π.Θ. προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 
 
Μετά τιµής 
Για το ∆.Σ. της ΠΕΚΑΠ ∆.Ε. 

 
Ο Γενικός Γραµµατέας 

 
Στ. Κουνάδης 

 

Ο Πρόεδρος 

 
Αρ. Λούβρης  

 


