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ΠΡΟΣ:
1. Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
2. Φώφη Γεννηματά, Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
3. Γιάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
4. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων

Σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια στον κλάδο Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20 μέχρι την
εφαρμογή του νέου νόμου Ν.3848/2010
Αξιότιμη κυρία υπουργέ,
Αξιότιμη κυρία αναπληρώτρια υπουργέ,
Αξιότιμοι κύριοι υφυπουργοί,
Σύμφωνα με το νέο νόμο Ν.3848/2010 και όσον αφορά το Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής Επάρκειας προβλέπεται ότι μέχρι τουλάχιστον και το 2014, δηλαδή για τους
επόμενους δύο διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (2012 και 2014), δεν απαιτείται Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής Επάρκειας και θα ισχύσει ό,τι ίσχυε πριν από την ψήφιση του νόμου. Από
όλα τα τμήματα όμως στον κλάδο Πληροφορικής ΠΕ19/20, κανένα δεν θεωρείται ότι είναι
«καθηγητικής σχολής», παρά μόνο το Τμήμα «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών
Συστημάτων» (ΔΤΨΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως αυτό ορίζεται στο Ν.3794/2009,
άρθρο 39, παράγραφος 1 και σας έχουμε ήδη ζητήσει την ακύρωσή του με προηγούμενη
επιστολή μας (8 Ιανουαρίου 2010).
Ο συγκεκριμένος νόμος Ν.3794/2009, του οποίου προτίθεστε να ανανεώσετε την ισχύ
για 4 ακόμη χρόνια, δίνει στους αποφοίτους του ΔΤΨΣ την απόλυτη πρόταξη στους
διορισμούς του ΑΣΕΠ σε σχέση με αποφοίτους άλλων Τμημάτων Πληροφορικής αλλά και
την απόλυτη πρόταξη στους πίνακες Διορισμών – Αναπληρωτών – Ωρομισθίων του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το πρόβλημα εντείνεται

μάλιστα, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις
αιτήσεις των πτυχιούχων μας που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια.
Όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενη επιστολή μας (8 Ιανουαρίου 2010),
ο Ν.3794/2009 αποτελεί κατάφωρη αδικία για τα μέλη του Συλλόγου μας, δηλαδή τους
πτυχιούχους του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΔΤΨΣ του
Πανεπιστημίου Πειραιώς δε διαφέρει ουσιαστικά από το αντίστοιχο του τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ό,τι αφορά την
παιδαγωγική κατάρτιση που προσφέρει. Ως εκ τούτου, αυτή η διάκριση σε βάρος των
μελών του Συλλόγου μας είναι στρεβλή, αβάσιμη και έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μελών του Συλλόγου μας στο χώρο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κλείνοντας σας καλούμε να διευκρινίσετε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις
προθέσεις σας για το ζήτημα. Εν όψει των προετοιμασιών για τη νέα σχολική χρονιά και των
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ σας ζητάμε να ρυθμίσετε άμεσα το θέμα που έχει προκύψει και
προκαλεί σημαντικές ανισότητες στον κλάδο της Πληροφορικής (ΠΕ19/20) τον τελευταίο
χρόνο, ώστε να μην συνεχιστούν οι αδικίες για 4 επιπλέον χρόνια.
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