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Θέμα : Για την καταχώρηςη ςτοιχείων ςχετικά με τισ κτηριακέσ υποδομέσ ςτο
ςύςτημα myschool

Με «εξαιρετικά επείγον» έγγραφό του ςτισ 4-3-2016 (α.π. 38882/Α2), το
Υπουργείο Παιδείασ απευθύνεται ςτισ ςχολικέσ μονάδεσ ζητώντασ τουσ
μεταβαίνοντασ ςτη ςελίδα «Στοιχεία ςυγκροτήματοσ» του myschool να
προχωρήςουν ςε έλεγχο ορθότητασ και τυχόν επικαιροποίηςη των ήδη
καταχωρημένων ςτοιχείων και ςτη ςυμπλήρωςη νέων πεδίων που έχουν
προςτεθεί για κάθε ςχολικό κτήριο χωριςτά.
Τα νέα ςτοιχεία που θα πρέπει να καταχωρηθούν απαιτούν εξειδικευμένεσ
γνώςεισ που καμία ςχέςη δεν έχουν με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και τισ
ευθύνεσ που αναλαμβάνει ςτο πλαίςιο των καθηκόντων του ςτη ςχολική
μονάδα. Στο ςχετικό έγγραφο αναγράφεται μάλιςτα «Δεδομένου ότι οι
παρατηρήςεισ αφορούν ςτην παλαιότητα των υποδομών και ςε τυχόν
εμφανιζόμενεσ φθορέσ και βλάβεσ, ωσ εκ τούτου αποτελεί αντικείμενο τεχνικήσ
φύςεωσ, ςυνιςτάται η ςυνδρομή μηχανικών, υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεςιών
των Δήμων, για την ορθότερη αποτύπωςή τουσ».
Είναι αδιανόητη η ςτάςη του Υπουργείου απέναντι ςτουσ εκπαιδευτικούσ από
τουσ οποίουσ ζητά να αναλάβουν έργο άςχετο με τα καθήκοντά τουσ
ανοίγοντασ κύκλο ςυνεργαςίασ με τισ Τεχνικέσ Υπηρεςίεσ των Δήμων, οι οποίεσ
είναι αμφίβολο εάν θα έχουν τη δυνατότητα να ςυνεργαςτούν.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείασ να ανακαλέςει άμεςα το παραπάνω έγγραφο
και να φροντίςει μέςα από τισ δικέσ του δομέσ να έρθει ςε επαφή με το
ςυναρμόδιο Υπουργείο (που θα ςυντονιςτεί με τουσ Δήμουσ για το τεχνικό
μέροσ) ώςτε να βρεθούν και να καταχωρηθούν τα απαραίτητα ςτοιχεία με την

ευθύνη των αρμοδίων που διαθέτουν τισ απαραίτητεσ γνώςεισ και τισ τεχνικέσ
υποδομέσ.
Καλούμε, επίςησ, και καλύπτουμε ςυνδικαλιςτικά τουσ Διευθυντέσ των
ςχολικών μονάδων και τισ Προΰςταμένεσ των νηπιαγωγείων που έχουν την
αρμοδιότητα τησ καταχώρηςησ ςτοιχείων ςτο myschool να μην καταχωρήςουν
κανένα ςτοιχείο ςτα ςχετικά πεδία αφού είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να
αναλάβουν την ευθύνη τησ επιβεβαίωςησ ςτοιχείων για τα οποία δε διαθέτουν
τισ απαραίτητεσ γνώςεισ καθώσ και τη ςχετική αρμοδιότητα. Σε αυτήν την
κατεύθυνςη να απαντήςουν και ςτισ Διευθύνςεισ Εκπαίδευςησ που, ενδέχεται,
να τουσ πιέςουν να καταχωρήςουν ςτοιχεία ςτα πεδία αυτά.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. παρακολουθεί το ζήτημα και θα επανέλθει με νεότερη
ανακοίνωςη εάν δεν υπάρξει υπεύθυνη ςτάςη και λύςη από το Υπουργείο
Παιδείασ. Σασ αποςτέλλει, ταυτόχρονα, ςχετική με το θέμα γνωμοδότηςη τησ
νομικήσ ςυμβούλου τησ Δ.Ο.Ε. η οποία είχε εκδοθεί για παρόμοια περίπτωςη
και ενιςχύει τη ςτάςη του Δ.Σ. επί του ζητήματοσ.

