Πράξη 2η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σήμερα Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 18:00 έγινε στο χώρο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χίου
σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. του Συλλόγου
με θέματα συζήτησης τα ακόλουθα:
1. Ενημέρωση και συζήτηση για τις τρέχουσες εξελίξεις στη παιδεία
2. Έγκριση ορισμού λογιστή για το σύλλογό μας
Αφού διαπιστώθηκε η σχετική απαρτία, καθότι ήταν παρόντες 16 από τα 29 τακτικά
μέλη του Συλλόγου έγινε η έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1ο
Ο πρόεδρος του συλλόγου Σκαπινάκης Πολύκαρπος ανέλυσε στους συναδέλφους
τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος σχετικά με την διδασκαλία της Πληροφορικής
στα Δημοτικά σχολεία. Πλέον με βάση την νέα νομοθετική ρύθμιση όλα τα δημοτικά
έχουν ενταγμένη την διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις, ωστόσο ο
χαρακτήρας του μαθήματος είναι καθαρά προς ΤΠΕ, οι ώρες είναι αθροιστικά
λιγότερες για το κάθε σχολείο σε σχέση με αυτά που ίσχυαν στα δημοτικά τύπου ΕΑΕΠ
(ο νέος νόμος προβλέπει 1 διδακτική ώρα ανά τάξη σε σχέση με τα ΕΑΕΠ όπου ήταν
2 ώρες την εβδομάδα για τις τάξεις Γ’ έως ΣΤ’). Στο σημείο αυτό ο Καραβασίλης
Σταύρος επισήμανε ότι μπορεί να φαίνεται ότι οι ώρες αυξάνονται, λόγω του ότι όλα
πλέον τα δημοτικά θα έχουν στο πρόγραμμά τους την πληροφορική, ωστόσο κάτι
τέτοιο θα οδηγήσει σε πιο ελαστικές σχέσεις εργασίας, καθότι κανένας συνάδελφος
Πληροφορικής δεν θα μπορεί να συμπληρώνει το ωράριό του σε ένα και μόνο
σχολείο. Με βάση μια πρόχειρη εκτίμηση που είχε κάνει θεωρεί ότι την επόμενη σχολική
χρονιά θα απαιτούνται 9 καθηγητές πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια σε σχέση με
τους 5 που χρειάστηκαν την φετινή χρονιά. Επιπλέον αυτή η διαφορά θα καλυφθεί με
την μετακίνηση εκπαιδευτικών πληροφορικής από την Δευτεροβάθμια, όπου δεν
συμπληρώνουν ωράριο. Τέλος επισημάνθηκε και το πρόβλημα που δημιουργεί ο
νομοθέτης σχετικά με τα 4θέσια και 5θέσια σχολεία, όπου μπορεί να καλύψει τις ώρες
δάσκαλος ο οποίος κατέχει πιστοποίηση επιπέδου Β’, που όμως η κατοχή της δεν δίνει
κάποιο έξτρα προσόν στους δασκάλους για την διδασκαλία ΤΠΕ.
Επίσης ο Σκαπινάκης Π. αναφέρθηκε και στην κατάργηση της μείωσης του ωραρίου
για τους υπεύθυνους εργαστηρίων πληροφορικής, καθώς και της εξαίρεσης των
καθηγητών πληροφορικής από τον νόμο σχετικά με τους υπεύθυνους εργαστηρίων

σε ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ., κάτι που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα σε πλήθος
εκπαιδευτικών ως προς το θέμα της συντήρησης και προετοιμασίας του εργαστηρίου,
αλλά και της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Στο σημείο αυτό οι
Φουκαράκης Γ. και Κάρκαλου Α.αναφέρθηκαν στα προβλήματα που υπάρχουν στα
Γενικά Λύκεια λόγω της αλλαγής του συστήματος, που οδηγεί σταδιακά τα μαθήματα
της πληροφορικής στην απαξίωσή τους από τους μαθητές. Ειδική αναφορά έγινε για
το μάθημα που εξετάζεται πανελλαδικά (ΑΕσΠΠ), όπου το διδάσκονται και
κατευθύνσεις που θα το δώσουν μόνο ενδοσχολικά, όπως η Θετική, κάτι που
δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ορθή διδασκαλία του.
Με βάση τα παραπάνω ο Αντωνόγλου Δ. πρότεινε την ενίσχυση της θέσης μας στην
κοινωνία ώστε να καταφανεί η ανάγκη της διδασκαλίας της Πληροφορικής με
σωστούς τρόπους. Επιπλέον πρότεινε την ανάπτυξη δράσεων, αλλά και την
συνεργασία με άλλους περιφερειακούς συλλόγους Πληροφορικής ώστε να
δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο ρεύμα αντίδρασης και ταυτόχρονα είτε να
δημιουργηθεί ένα νέο δευτεροβάθμιο σωματείο εκπροσώπησης του κλάδου αντί της
ΠΕΚΑΠ είτε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην ΠΕΚΑΠ. Ειδικά για το θέμα
της ΠΕΚΑΠ τόσο ο Σκαπινάκης Π. όσο και ο Καραβασίλης Σ. ανέφεραν ότι κάτι τέτοιο
είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον να πραγματοποιηθεί καθότι η ΠΕΚΑΠ είναι
Αθηνοκεντρική, οπότε ουσιαστικά ο έλεγχος γίνεται από άτομα που μένουν μόνιμα
στην Αττική και όχι στην περιφέρεια. Άλλωστε όπως επισήμανε ο Σκαπινάκης Π. και
παλαιότερη επιστολή διαμαρτυρίας-καταγγελίας που στάλθηκε από τοπικούς
συλλόγους Πληροφορικής προς την ΠΕΚΑΠ, σχετικά με τις αυθαιρεσίες που γίνονταν
εντός του ΔΣ και του τρόπου δράσης της, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.
Ο Σμυρνιούδης Κ. πρότεινε ως μέσο πίεσης την απαίτηση για συμπλήρωση του
διδακτικού ωραρίου, έστω και σε πολλαπλά σχολεία, ώστε βασιζόμενοι στο νέο νόμο
περί υπευθύνων εργαστηρίων να μην αναλάβουμε καμία εξωδιδακτική εργασία.
Ωστόσο παρότι αρκετοί συνάδελφοι συμφώνησαν με την λογική της πρότασης ως
μοχλό πίεσης, παρατήρησαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί πρώτον
γιατί σίγουρα έτσι θα εμφανιστούν αρκετοί συνάδελφοι να πλεονάζουν και δεύτερον
πολλοί εκπαιδευτικοί δεν θα ήθελαν να περιφέρονται σε πολλαπλά σχολεία. Ο
Σκαπινάκης Π. παρατήρησε ότι παρά τη κατάσταση που επικρατεί στην χώρα υπάρχει
πλέον μια έλλειψη αντίδρασης σε ότι αρνητικό εμφανίζεται, ενώ οι αποφάσεις του
υπουργείου λαμβάνονται αποκλειστικά με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων, κάτι
που δεν πιστεύει ότι θα αλλάξει σύντομα.
Ο Χατζηνικολάκης Γ. επισήμανε ότι πλέον είναι προφανές πως υπάρχει ένα
συγκεκριμένο σχέδιο αποδυνάμωσης της πληροφορικής παιδείας στο σχολείο και
σταδιακής αποπομπής της Επιστήμης της Πληροφορικής από αυτόνομο αντικείμενο
σε βοηθητικό εργαλείο για τα υπόλοιπα μαθήματα. Στο σημείο αυτό ο Σμυρνιούδης
Κ. παρατήρησε ότι η έλλειψη συνδέσμου στο Υπουργείο Παιδείας που θα εξυπηρετεί
τα θέματα της Πληροφορικής έχει οδηγήσει σε αυτή την αδυναμία αντίδρασης στις
νέες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις.
Ο Σκαπινάκης Π. πρότεινε να συνταχθεί μια ανακοίνωση που θα επισημαίνει τα κακώς
κείμενα της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης και να κοινοποιηθεί προς κάθε
αρμόδιο, ενώ οι θέσεις του συλλόγου, ιδίως για τα δημοτικά, θα μπορέσουν να
γνωστοποιηθούν στην τοπική κοινωνία της Χίου με την ευκαιρία της διεξαγωγής των

εργαστηρίων στο Ιδρυμα Μ.Τσάκος στις αρχές Ιούνη, κάτι που συμφώνησαν
ομόφωνα όλα τα παρόντα μέλη. Παράλληλα ο Αντωνόγλου Δ. πρότεινε τη
δημιουργία εργαστηρίων πληροφορικής για την πλειονότητα των δημοτικών που δεν
διαθέτουν, με την συμβολή του Συλλόγου, που θα προέρχονται από δωρεές παλαιών
ή και νέων υπολογιστικών συστημάτων από ιδιώτες ή από ιδιωτικούς φορείς κάτι που
έγινε ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 2ο
Ο ταμίας του συλλόγου Χατζηνικολάκης Γ. ενημέρωσε ότι με τις νέες νομοθετικές
ρυθμίσεις που αφορούν τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, όπου εντάσσεται
και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου, θα πρέπει ο σύλλογος να διαθέτει
ιδιώτη λογιστή εγκεκριμένο από την Εφορία, για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων. Η πρόταση του ΔΣ για τον ορισμό του λογιστή είναι ο Γκέκας Θεόδωρος
με ετήσια αμοιβή 60 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η παραπάνω πρόταση έγινε αποδεκτή από
όλα τα παρόντα μέλη
Χίος, 11 Μαΐου 2016
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