
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
για τα θέματα που έθεσε ο Σύλλογος των Εργαζομένων  

29/9/2022 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ανακοινώνει τη θέση του σχετικά με τα 
θέματα που αναφέρονται στο πρόσφατο έγγραφο του Συλλόγου των Εργαζομένων του, το 
οποίο δημοσιοποιήθηκε στις 27/9/2022. 
 
Είναι σαφές σε όλες και όλους μας, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ότι το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έχει επιτελέσει επιτυχώς και στο ακέραιο τα καθήκοντά του στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα στην περίοδο της 
πανδημίας, αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της τηλεκπαίδευσης και της ψηφιοποίησης 
υπηρεσιών προς όφελος της κοινότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, όπως συνεχίζει να αποτελεί και σήμερα. Εκτός των θεμάτων των ψηφιακών 
υπηρεσιών, αξιοσημείωτη είναι και η επιτυχής, έγκαιρη ετήσια παραγωγή των διδακτικών 
βιβλίων σε μια περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (αύξηση τιμής 
χάρτου, μειωμένη διαθεσιμότητα, αύξηση κόστους μεταφορών κλπ) λόγω και της πανδημίας 
και του πρόσφατου πολέμου στην Ουκρανία. Αναμφισβήτητα, τα παραπάνω έχουν 
επιτευχθεί με κύριο πρωταγωνιστή τους εργαζομένους του, που με υψηλό αίσθημα 
καθήκοντος και υπερβάλλοντα ζήλο πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα, γεγονός που αναγνωρίζεται σαφώς και από την ηγεσία του Υπουργείου. 
 
Σχετικά με το θέμα των αρμοδιοτήτων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σημειώνουμε ότι αυτές 
καθορίζονται στον Ν. 3966/2011, ο οποίος ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, ενώ δεν 
υπάρχει πρόθεση να τροποποιηθεί. Επομένως, δεν υφίσταται θέμα τροποποίησης (και 
επομένως περιορισμού) των αρμοδιοτήτων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.  
 
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΙΤΥΕ 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ συνεργάζεται με το ΥΠΑΙΘ και άλλους φορείς του, όπως άλλωστε οφείλει, για 
την επιτυχή επίτευξη των κοινών στόχων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη διαχείριση του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και του συστήματος myschool, τα οποία ανήκουν στο ΥΠΑΙΘ, 
καθώς και τις πρόσφατες, στρατηγικής σημασίας δράσεις του ΥΠΑΙΘ, όπως το πολλαπλό 
βιβλίο, η συνεργασία eTwinning με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, και η νέα δράση Φιλία, σε 
διαρκή συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ. Ιδιαίτερα, σε θέματα που περιλαμβάνουν 
παιδαγωγικές παραμέτρους και διαστάσεις, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ οφείλει να συνεργάζεται με 
τους αρμόδιους παιδαγωγικούς φορείς. Αντίστοιχες συνεργασίες αναπτύσσει και με άλλους 
αρμόδιους φορείς και Πανεπιστήμια της χώρας. Επίσης, σε πολλές δράσεις, όπως η 
παραγωγή βιβλίων και η τηλεκπαίδευση, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ συνεργάζεται επιτυχώς και με 
τον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη των στόχων του. 



 
Στις αναφερόμενες στην ανακοίνωση του Συλλόγου προκηρύξεις έργων, οι οποίες θα 
υλοποιηθούν με ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν προκύπτει κατάργηση των 
συστημάτων ιδιοκτησίας ή διαχείρισης του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, αλλά διαλειτουργικότητα με 
αυτά. Τη διαφαινόμενη εκτίμηση ότι αυτή η προσέγγιση ανάπτυξης νέων συστημάτων και 
υπηρεσιών θα οδηγήσει αργότερα σε κατάργηση ή αντικατάσταση συστημάτων και 
υπηρεσιών του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ δεν την ενστερνιζόμαστε, όντας βέβαιοι για την υψηλή 
ποιότητα και αποτελεσματικότητα, λειτουργικά και οικονομικά, των παρεχόμενων από το 
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ συστημάτων και υπηρεσιών. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ συμμετέχει ήδη σε δύο έργα του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: (1) Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση 
μηχανικής μάθησης και (2) Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές 
Διευθύνσεις. Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με φορείς που θα αναδειχθούν 
μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα τους 
και το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (έως τέλος 2025). Αυτό είναι χαρακτηριστικό μεγάλου αριθμού αντίστοιχων 
έργων, όπως τα έργα που αναφέρονται στην ανακοίνωση του Συλλόγου των Εργαζομένων, 
τα οποία προσφεύγουν σε ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 
Σχετικά με τα θέματα εξοπλισμού συστημάτων που διαχειρίζεται το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
(Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και myschool), βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ, 
προκειμένου να υλοποιηθεί η συντήρηση και η αναβάθμισή τους, με την αξιοποίηση εθνικών 
και κοινοτικών πόρων.  
 
Για το σημαντικό θέμα του οργανογράμματος, το οποίο εκκρεμεί πάνω από 11 χρόνια, από 
την ψήφιση του Ν. 3966/2011, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε νέα πρόταση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα διοίκησης τεχνολογικών οργανισμών, 
το συνολικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης όπως έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών και, φυσικά, τις ανάγκες του Οργανισμού. Η τελική πρόταση, η οποία 
προήλθε και μετά από διαβούλευση με τους εργαζόμενους του Οργανισμού, κατατέθηκε στο 
ΥΠΑΙΘ την 30/6/2022, βρίσκεται υπό επεξεργασία στο ΥΠΑΙΘ και αναμένουμε την σύντομη 
τακτοποίηση του θέματος. 
 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η διοίκηση του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ είναι σε άμεση και συνεχή 
επικοινωνία με το Σύλλογο των Εργαζομένων, για τη συνεργατική αντιμετώπιση ζητημάτων 
που προκύπτουν και ενημερώνοντας για τις σχετικές ενέργειες του και εξελίξεις. Μέριμνα 
όλων μας είναι η εξασφάλιση και η ενίσχυση των θέσεων εργασίας στον Οργανισμό καθώς 
και η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο εξελισσόμενο, 
απαιτητικό και ψηφιακό, πλέον, εργασιακό περιβάλλον. 


