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χετικά με τισ «καθηγητικζσ ςχολζσ» και τον κλάδο Πληροφορικήσ ΠΕ19-ΠΕ20
Αξιότιμθ κυρία υπουργζ,
Αξιότιμε κφριε υφυπουργζ,
Με τθν ψιφιςθ τθσ τροπολογίασ 663/23-7-09 ςτο Νομοςχζδιο για τα ΤΕΙ,
εντάςςεται ςτισ «κακθγθτικζσ ςχολζσ» το Τμιμα «Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και
Ψθφιακϊν Συςτθμάτων» (ΔΤΨΣ) του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ, το μοναδικό Τμιμα που
αποκτά ζτςι παιδαγωγική επάρκεια μζςα από τθν ομάδα των Τμθμάτων Πλθροφορικισ,
όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Π.Δ. 44-8/4/2009 για τθν επαγγελματικι κατοχφρωςθ των
πτυχιοφχων πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ ςτα αντικείμενα πλθροφορικισ και
τθλεπικοινωνιϊν. Αυτό δίνει ςτουσ αποφοίτουσ του ΔΤΨΣ τθν απόλυτη πρόταξη ςτουσ
διοριςμοφσ του ΑΣΕΠ ςε ςχζςθ με αποφοίτουσ άλλων Τμθμάτων Πλθροφορικισ αλλά και
τθν απόλυτη πρόταξη ςτουσ πίνακεσ Διοριςμϊν - Αναπλθρωτϊν – Ωρομιςκίων του ΥΠΕΠΘ.
Το πρόβλημα εντείνεται μάλιςτα, αν λάβει κανείσ υπόψθ του ότι θ ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μπορεί να
ικανοποιήςει όλεσ τισ αιτιςεισ των πτυχιοφχων μασ που επικυμοφν να αποκτιςουν
παιδαγωγικι επάρκεια.
Τα παραπάνω αποδεικνφονται από τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ
διάταξθσ με τθν ανακοίνωςθ των πινάκων κατάταξθσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων
ΠΕ19/20. Ενϊ ςτον πίνακα του 2008 το ποςοςτό ΠΕ19 με παιδαγωγικι επάρκεια ανερχόταν
ςτο 7,7% ςτον αντίςτοιχο του 2009 το ίδιο ποςοςτό εκτοξεφτθκε ςε 27,3% με 191 επιπλζον
άτομα να διακζτουν τθν επάρκεια.
Η ρφκμιςθ αυτι αποτελεί κατάφωρθ αδικία για τα μζλθ του Συλλόγου μασ, δθλαδι
τουσ πτυχιοφχουσ του τμιματοσ Πλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν του Εκνικοφ και
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Το πρόγραμμα ςπουδϊν του τμιματοσ ΔΤΨΣ του
Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ δε διαφζρει ουςιαςτικά από το αντίςτοιχο του τμιματοσ Πλθρ. &
Τθλ. του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ό,τι αφορά τθν παιδαγωγικι κατάρτιςθ που προςφζρει.
Ωσ εκ τοφτου, θ διάκριςθ ςε βάροσ των μελϊν του Συλλόγου μασ, που προκαλείται από τθν
τροπολογία αυτι, είναι ςτρεβλι, αβάςιμθ και ζχει ςοβαρζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν
επαγγελματικι ςταδιοδρομία των μελϊν του Συλλόγου μασ ςτο χϊρο τθσ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ.

Σασ υπενκυμίηουμε τισ κζςεισ τθσ τότε αντιπολίτευςθσ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όπωσ
προκφπτουν από τισ τοποκετιςεισ ςτελεχϊν του ςτθ ςυηθτιςθ τθσ Βουλισ για τθν επίμαχθ
ρφκμιςθ:
Ειςθγθτισ Μάρκοσ Μπολάρθσ: "δημιουργεί ανιςότητεσ ςε παιδιά τα οποία ξεκίνηςαν
από την ίδια βάςη και πρζπει να ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ"
Βαςίλειοσ Κερκζρογλου: «...με την ρφθμιςη αυτή δημιουργείται η βεβαιότητα, ότι δεν
λειτουργεί προσ το δημόςιο ςυμφζρον, αλλά προσ την εξυπηρζτηςη ενόσ μόνο
τμήματοσ...»
Χριςτοσ Παπουτςισ: «...μόνοσ λόγοσ θζςπιςησ τησ επίμαχησ ρφθμιςησ είναι η
προνομιακή πρόταξη των πτυχιοφχων του εν λόγω τμήματοσ..»
Στισ 9 Νοεμβρίου του 2009 μζλθ του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων επιςκζφκθκαν
διάφορα ςτελζχθ του Υπουργείου Παιδείασ και τθσ πολιτικισ θγεςίασ του από τα οποία
ειςζπρεξαν κετικι διάκεςθ για τθν άμεςθ άρςθ τθσ αδικίασ αυτισ. Επιπλζον, ο πρόεδροσ
του Δ.Σ. του Συλλόγου μασ αιτικθκε εγγράφωσ ςυνάντθςθ με τον αρμόδιο υφυπουργό κ.
Πανάρετο. Στθν αυγι του νζου ζτουσ, 2 μινεσ μετά, θ αδικία αυτι δεν ζχει αρκεί και ο κ.
Υφυπουργόσ δε μασ ζχει δεχτεί. Πολλά μζλθ του Συλλόγου μασ αλλά και ςυνάδελφοι του
κλάδου μασ βρίςκονται ιδθ ςε δικαςτικι διαμάχθ με το Δθμόςιο με αφορμι τθν πρϊτθ
εφαρμογι τθσ άδικθσ αυτισ νομοκετικισ ρφκμιςθσ.
Εν κατακλείδι, ςασ καλοφμε να ακυρϊςετε άμεςα το επίμαχο άρκρο που δεν ζχει
καμία λογικι βάςθ και προκαλεί ςθμαντικζσ ανιςότθτεσ ςτον κλάδο τθσ Πλθροφορικισ
(ΠΕ19/20). Σε αντίκετθ περίπτωςθ, ηθτάμε τθν χωρίσ όρουσ εφαρμογι του και για τα μζλθ
του Συλλόγου μασ κακϊσ το τμιμα Πλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν του Εκνικοφ και
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν παρζχει και αυτό πιςτοποιθμζνθ παιδαγωγικι και
διδακτικι επάρκεια.
Εκ μζρουσ του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων,
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