ΠΑΝΕΚΦΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προς:
Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε

Διεύθυνση Επικοινωνίας:
ΕΚΦΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4ο ΓΕΛ Κέρκυρας,
4η Πάροδος Εθνική Λευκίμμης,
Παγκρατέικα, 49100 Κέρκυρα
E-mail: panekfe@sch.gr
Ιστότοπος: http://panekfe.gr/
Πληροφορίες: Π. Μουρούζης
Τηλέφωνο: 2661047655 - 6972084055
Αθήνα, 12/5/2022
Αρ. πρωτ. 717

Κοινοποίηση:
κ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αίτημα να συμπεριληφθούν οι Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ στους δικαιούχους του Voucher της
Ψηφιακής Μέριμνας ΙΙ
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
ως Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.)
εκπροσωπούμε τους Υπεύθυνους των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), συνολικά
78 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε νομό λειτουργεί ένα Ε.Κ.Φ.Ε., εκτός των νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης όπου λειτουργούν περισσότερα. Η τρέχουσα θητεία μας λήγει στις 31/7/2022. Διοικητικά
υπαγόμαστε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διατηρώντας τις οργανικές θέσεις στα
σχολεία μας.
Σύμφωνα με το νόμο 4823/2021, Άρθρο 22:
“Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της
εργαστηριακής διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, καθώς και παροχής συμβουλών για την
οργάνωση των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε όλες τις σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται
με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου
29, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως
Υπεύθυνος του κέντρου. “
Στα καθήκοντά μας εντάσσονται επισκέψεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
για παρουσιάσεις υποδειγματικών διδασκαλιών, πειραματικές δραστηριότητες και επιμορφώσεις
δασκάλων και καθηγητών Φυσικών Επιστημών, σε σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές και τεχνολογίες οι
οποίες κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης (COVID19) γίνονταν από απόσταση μέσω διαδικτύου και
χρήσης υπολογιστών.
Είναι προφανής η ανάγκη χρήσης των υπολογιστών για τους υπεύθυνους Ε.Κ.Φ.Ε. και η ανάγκη απόκτησής
τους, μέσω του πολύτιμου Voucher του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», αλλά δυστυχώς
διαπιστώσαμε ότι ΔΕΝ συμπεριλαμβανόμαστε στους δικαιούχους. Επιπρόσθετα κάποιοι από εμάς θα

επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο στα σχολεία μας, λόγω λήξης της θητείας μας, χάνοντας την ευκαιρία
απόκτησης Voucher, αφού οι αιτήσεις του λήγουν τον Ιούλιο.
Παρακαλούμε, να εξετάσετε το αίτημά μας και να μας εντάξετε στους δικαιούχους του προγράμματος.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ
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