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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν.114
Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
(από την εκπρόσωπο του Συλλόγου μας Μελαμπιανάκη Ζέττα)
Στις 25/9 συνεδρίασε η ΔΕΠ με μοναδικό θέμα έγκριση κατανομής και τοποθέτησης υπολογιστών
στα σχολεία.
Παρόντες ήταν: Εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων (Δεκούλου- Λαμπαδαρίου), Εκπρόσωπος της
Δευτεροβάθμιας (Δαμιανοπούλου), Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης
(Μελαμπιανάκη) και ο Πρόεδρος της ΔΕΠ. Είχε δώσει έγκριση και είχε αποχωρήσει ο κ.
Σκουλάτος.
Η εισηγητική έκθεση, η οποία είχε αποσταλεί από την προηγούμενη ημέρα (24/9), ήταν η
παρακάτω:
«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την 6η Έκτακτή Συνεδρίαση της 25ης -9-2019
Ο Δήμος Ν. Σμύρνης μετά την βεβαίωση αδυναμίας κάλυψης των αναγκών σε εξοπλισμούς ΤΠΕ των
σχολείων της πόλης μας από την ΚΤΥΠ ΑΕ, προχώρησε στην Α΄φάση προμήθειας Η/Υ σύμφωνα με μελέτες
που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια από την ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΑΕ και από εξειδικευμένους συμβούλους
μηχανικούς πληροφορικής.
Δεδομένου ότι ήδη ο Δήμος μας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση κάλυψης των αναγκών των αιθουσών
πληροφορικής τριών (3) Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας που στεγάζονται τα ΚΔΑΠ (7ο Δημοτικό, 4ο
Δημοτικό- Αγ. Ανδρέας, 12ο Δημοτικό), η πρώτη παρέμβαση που γίνεται θα περιλαμβάνει τα παρακάτω
σχολεία:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1. 3ο-13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης 8 νέοι Η/Υ με monitor. και 2 άδειες Ms Office
2. 2ο Δημοτικό Σχολείο 8 νέοι Η/Υ με monitor - 2 άδειες Ms Office
3. 5ο Δημοτικό 7 Η/Υ με monitor 2 άδειες Ms Office
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1. 1ο Γυμνάσιο : 7 νέοι Η/Υ με monitor Και 2 άδειες Ms Office
2. 2ο Γυμνάσιο: 12 νέοι Η/Υ με monitor Και 2 άδειες Ms Office
3. 3ο Γυμνάσιο 11 νέοι Η/Υ με monitor Και 2 άδειες Ms Office
4. 6ο Γυμνάσιο: 11 νέοι Η/Υ με monitor Και 2 άδειες Ms Office
5. 5ο Λύκειο: 10 νέοι Η/Υ με monitor Και 2 άδειες Ms Office
Σύνολο 72 Η/Υ, 72 monitor, και 16 άδειες Ms Office
Η χρηματοδότηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού των αιθουσών πληροφορικής των σχολείων γίνεται
από τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του Δήμου, Οικονομικού Έτους 2019.
Πρόκειται για το πρώτο βήμα, δεδομένου ότι θα ακολουθήσει η Β φάση το 2020 και η Γ’ φάση το 2021.
Στόχος μας, με το τέλος της προσπάθειας αυτής να μη υπάρχει σχολική αίθουσα πληροφορικής που να μην

έχει εκσυγχρονιστεί. Η εισαγωγή των μαθητών στις νέες τεχνολογίες είναι αυτοσκοπός και πρόθεση όλων
των φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ν. Σμύρνης.
Η Ελλάδα προσπαθεί εδώ και μια δεκαετία να ενταχθεί στην ψηφιακή οικονομία. Η Αρχή πρέπει να γίνει από
την Εκπαιδευτική Διαδικασία και την εξοικείωση των μαθητών στις νέες τεχνολογίες.
Ελπίδα μας είναι σύντομα η οικονομία της χώρας να ανακάμψει και η πολιτική μας για τα επόμενα χρόνια να
είναι πολιτική ενίσχυσης των δαπανών για την Παιδεία σε όλα τα επίπεδα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ»

Το βράδυ της 24/9, είχε αποσταλεί από την εκπρόσωπο του Συλλόγου μας, προς όλους τους
διευθυντές/τριες και προϊσταμένες, ενημερωτικό σημείωμα με προτεινόμενα ερωτήματα τα οποία
θα έπρεπε να τεθούν από την πλευρά μας, και τα οποία θα ήταν καθοριστικά για την τοποθέτησή
μας επί του θέματος. Τα ερωτήματα ήταν τα παρακάτω:
1. Πόσο είναι το κονδύλι και από που προέρχεται; Έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου;
Έγινε διαγωνισμός; Έγινε ανάθεση; Πόσο είναι το κόστος ανά μονάδα και ποια είναι τα τεχνικά
χαρακτηριστικά;
2. Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή των σχολείων;
3. Πότε θα ανανεωθούν στα υπόλοιπα σχολεία; Για τα νηπιαγωγεία υπάρχει κάποια μέριμνα; Τι
χρονοδιάγραμμα υπάρχει;
4. Αφού στην εισήγηση γράφεται ότι "ήδη ο Δήμος μας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση
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Ανδρέας, 12ο Δημοτικό)" πόσο είναι αυτό το κονδύλι, που βρίσκεται, και πότε θα γίνει ανανέωση στα
σχολεία που έχουν ΚΔΑΠ, καθώς δεν έχει αγοραστεί απολύτως τίποτα μέχρι σήμερα, ούτε καν
αναλώσιμα (αντίθετα, στο 7ο Δημοτικό χάθηκαν κάποια καλώδια μέσα στο καλοκαίρι)
Αν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές δεν θα ψηφίσουμε την εισήγηση.

Στη συνεδρίαση της 25/9, τέθηκαν από την εκπρόσωπο του Συλλόγου μας τα ερωτήματα. Οι
απαντήσεις ήταν οι παρακάτω:
1. Οι υπολογιστές έχουν ήδη αγοραστεί (αρκετούς μήνες πριν). Μένει να τοποθετηθούν στα
σχολεία.
Η διαδικασία ήταν η εξής:
Έγινε πρώτα αίτημα στην ΚΤΥΠ. Η ΚΤΥΠ βεβαίωσε εγγράφως ότι δεν έχει υπολογιστές να
διαθέσει και δε πρόκειται να έχει στο ορατό μέλλον. Με αυτή τη βεβαίωση, το Ελεγκτικό
Συνέδριο επέτρεψε στο Δήμο Νέας Σμύρνης να χρησιμοποιήσει χρήματα από τον
προϋπολογισμό του για αγορά υπολογιστών για τα σχολεία. Το κονδύλι που χρησιμοποιήθηκε
ήταν 74.800 ευρώ.
Δεν αγοράστηκαν μόνο οι 72 Η/Υ, 72 monitor, και 16 άδειες Ms Office, αλλά και κάποιοι
παραπάνω για τον εξοπλισμό του τμήματος Παιδείας του Δήμου. Το κόστος ανά πλήρη
μονάδα υπολογίζεται σε περίπου 800 ευρώ (μαζί με 24% ΦΠΑ). Δεν πρόκειται για
raspberry. Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε μετά τις αντιδράσει των συναδ. της
πληροφορικής που έγιναν πέρσι. Είναι DELL και έχουν υψηλές προδιαγραφές για να

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαστηρίων πληροφορικής. Έγινε κανονικά διαγωνισμός.
Ο διαγωνισμός τελείωσε, οι υπολογιστές έχουν αγοραστεί.
2. Η επιλογή των σχολείων έγινε με αξιολόγηση που είχε γίνει πρόπερσι από την ΚΕΠΛΗΝΕΤ
ΑΕ (Κέντρο Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών- φορέας που υπάρχει σε κάθε Διεύθυνση ΠΕ
και ΔΕ) για Γυμνάσια –Λύκεια και από εξειδικευμένους συμβούλους του Δήμου, μηχανικούς
πληροφορικής. Έγινε μια πρόταση κατάταξης προς το Δήμο. Από την κατανομή εξαιρέθηκαν
τα Δημοτικά που έχουν ΚΔΑΠ.
3. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, που θα γίνει το 2020, θα μπουν τα άλλα δύο Δημοτικά
Σχολεία, δηλαδή το 1ο Νέας Σμύρνης και το 6ο Νέας Σμύρνης καθώς και πολλά γυμνάσια
λύκεια. Θα γίνει δεύτερος διαγωνισμός με το ίδιο κονδύλι (74.000 περίπου). Μάλλον θα γίνει
και Τρίτη φάση το 2021 για τα υπόλοιπα σχολεία που θα μείνουν ακάλυπτα. Θα πάρουν νέους
υπολογιστές και τα Νηπιαγωγεία αλλά δεν διευκρινίστηκε σε ποια φάση (μάλλον στην τρίτη).
Οι διαγωνισμοί παίρνουν μερικούς μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν.
4. Σχετικά με τα σχολεία που έχουν ΚΔΑΠ τα οποία είναι το 4ο-Αγ. Ανδρέας, το 7ο και το 12ο,
έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια, ένα κονδύλι 35.000 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για την ανανέωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής των τριών
Δημοτικών Σχολείων (+ αιρκοντίσιον). Θα γίνει διαγωνισμός. Η διαδικασία θα διαρκέσει
περίπου 4 μήνες.
Στα σχολεία παρέχονται αναλώσιμα, αν υπάρχει πρόβλημα να γίνει αίτημα.
Μετά από αυτές τις διευκρινίσεις και το

χρονοδιάγραμμα, αλλά και μετά την

τοποθέτηση της εκπροσώπου της Δευτεροβάθμιας και της εκπροσώπου της Ένωσης
Γονέων οι οποίες συμφώνησαν με την κατανομή, εγκρίναμε και εμείς την τοποθέτηση
των υπολογιστών στα συγκεκριμένα σχολεία (μόνο αυτό ήταν το αντικείμενο της
συνεδρίασης).


Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας τόσο για την ακρίβεια του χρονοδιαγράμματος κάλυψης
όλων των σχολείων όσο και για την υπόσχεση για ανανέωση του συνόλου του
εξοπλισμού τους. Θεωρούμε ότι θα είναι αντικείμενο διεκδίκησης για την επόμενη
περίοδο.



Διευκρινίζουμε ότι η εκπρόσωπος του Συλλόγου ούτε μπορεί ούτε πρέπει (και ούτε είναι
ο ρόλος του Συλλόγου) να μπει στη λογική πρότασης για σειρά προτεραιότητας των
σχολείων (εκτός εάν υπάρχει σε κάποιο σχολείο σοβαρότατο πρόβλημα). Ρόλος του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης είναι να διεκδικήσει να ολοκληρωθεί άμεσα,
το συντομότερο δυνατόν, το πρόγραμμα ανανέωσης του εξοπλισμού ΟΛΩΝ των
Σχολείων και Νηπιαγωγείων.
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Νηπιαγωγείων καθώς και τους/τις συναδέλφους Πληροφορικής να μας ενημερώνουν
άμεσα για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στα εργαστήρια πληροφορικής.
Είμαστε σε αναμονή για την άμεση τοποθέτηση των υπολογιστών στο 3-13, 2ο και 5ο
Δημοτικό, καθώς και για τη δημοσίευση των δύο νέων διαγωνισμών για τον εξοπλισμό
των υπόλοιπων σχολείων.

