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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0074/2005, του Ramón Román Gálvez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Εθνικής Πλατφόρμας Ενώσεων Διδασκόντων Πληροφορικής (PNAPI), σχετικά με τη 
δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφοριών αμφιβόλου περιεχομένου όσον 
αφορά το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα στον τομέα της πληροφορικής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι μέλος της Εθνικής Πλατφόρμας Ενώσεων Διδασκόντων 
Πληροφορικής (PNAPI), καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να διαδίδει 
πληροφορίες αμφιβόλου περιεχομένου όσον αφορά τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, 
ακόμη και αν οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα ίδια τα κράτη μέλη. Αναφέρεται 
συγκεκριμένα στη δημοσίευση βασικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας σε σχολεία της Ευρώπης –έκδοση 2004– από το δίκτυο 
πληροφόρησης Eurydice που έχει δημιουργήσει η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία η πληροφορική είναι 
υποχρεωτικό μάθημα που διδάσκεται από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στην Ισπανία. 
Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι αυτό είναι ανακριβές και ζητεί τη διόρθωσή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιουνίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Η Επιτροπή έχει ήδη απαντήσει σε τρεις γραπτές ερωτήσεις, καθώς και σε πολυάριθμες 
επιστολές σχετικά με το θέμα που θίγει ο αναφέρων. Επίσης, υποβλήθηκε καταγγελία στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Αρχικά, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι το εν λόγω θέμα υπάγεται στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών τα οποία είναι υπεύθυνα για την οργάνωση του 
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εκπαιδευτικού τους συστήματος.

Εν συνεχεία, όσον αφορά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην έκθεση του Eurydice για 
τα βασικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας σε 
σχολεία της Ευρώπης – έκδοση 2004, οι οποίες αφορούν την Ισπανία, η Επιτροπή 
επαναλαμβάνει τις πληροφορίες που έχουν ήδη κοινοποιηθεί. Τα δεδομένα που λαμβάνουν οι 
εθνικές μονάδες του Eurydice, στην προκειμένη περίπτωση, η μονάδα που αφορά το 
υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ισπανίας, αναφέρονται αποκλειστικά στην ισχύουσα 
νομοθεσία σύμφωνα με ένα έτος αναφοράς καθορισμένο από κοινού, προκειμένου να 
παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης.

Αφού ενημερώθηκε για το γεγονός ότι τα δεδομένα της εν λόγω δημοσίευσης ενδεχομένως 
ήταν ανακριβή όσον αφορά την Ισπανία, η Επιτροπή, μέσω της ευρωπαϊκής μονάδας του
Eurydice, ήρθε απευθείας σε επαφή με το υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ισπανίας. 
Το υπουργείο απάντησε λεπτομερώς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπογράμμισε, στις διαδοχικές απαντήσεις της, ότι προσδίδει
ιδιαίτερη σημασία στην ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις δημοσιεύσεις 
της. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη της τις 
πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωσή τους, κυρίως εκείνες που της 
γνωστοποιούν ενδεχόμενες ανακρίβειες. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Επιτροπή διαβίβασε 
όλες τις παρατηρήσεις που έλαβε στο υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ισπανίας.

Όπως έχει ήδη αναφέρει η Επιτροπή, κατά την επόμενη αναθεώρηση της δημοσίευσης 
βασικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας 
σε σχολεία της Ευρώπης του Eurydice, όλες οι δυσκολίες που γνωστοποιήθηκαν στην 
Επιτροπή θα μελετηθούν προσεκτικά και θα ληφθούν υπόψη.

Η Επιτροπή ευχαριστεί τους αναφέροντες για τις πληροφορίες που της παρείχαν και ελπίζει 
ότι η δημοσίευση του «Chiffres clés des technologies de l’information et de la communication
à l’école en Europe» (Βασικά δεδομένα για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας σε σχολεία της Ευρώπης) στη νέα του έκδοση θα παρέχει την απαραίτητη 
σαφήνεια στον εν λόγω τομέα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Συμπληρώνοντας την ανακοίνωσή της τής 11ης Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή είναι σε θέση 
να κοινοποιήσει στην Επιτροπή Αναφορών τα ακόλουθα στοιχεία:

1) την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή της 11ης Ιουλίου 2006, σε σχέση με την
καταγγελία του κ. Ramon Roman Galvez –το περιεχόμενο της οποίας ήταν ταυτόσημο
με την καταγγελία που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας αναφοράς 74/2005– με
την οποία ο καταγγέλλων ενημερώνεται για την αρχειοθέτηση της καταγγελίας του 
(βλέπε παραρτήματα 1 και 2), λόγω του γεγονότος ότι το ζήτημα εκκρεμεί ενώπιον 
της Επιτροπής Αναφορών·

2) η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της ισπανικής εθνικής μονάδας
Ευρυδίκη (Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών) και της ευρωπαϊκής μονάδας  του
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δικτύου Ευρυδίκη (Eurydice), προέβη σε εκ νέου εξέταση του συνόλου των
αιτημάτων που της έχουν υποβληθεί υπό διάφορες μορφές από την Plataforma 
Nacional de Asociaciones de Profesores de Informatica· τα αποτελέσματα 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3·

3) η έκδοση του 2004 της δημοσίευσης με τίτλο «Chiffres clés des technologies de 
l’information et de la communication à l’école en Europe» (Βασικά δεδομένα για τις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας σε σχολεία της Ευρώπης) δεν
αναθεωρήθηκε και δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εργασίας του δικτύου Eurydice, η επόμενη ενημερωμένη δημοσίευση θα 
κυκλοφορήσει το 2008.

Τα παραρτήματα της ανακοίνωσης αυτής είναι διαθέσιμα στο e-Petition.


