ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ
Ψυχικό 30 Σεπτεμβρίου 2012

Συνάδελφοι,
Ευχόμαστε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά.
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ζητήματα που μας
απασχολούν ως εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ, για τις δικές μας προτάσεις και κυρίως για το
πώς θα συντονίσουμε τα βήματά μας με όλους σας, ώστε να διεκδικήσουμε με τον
αποτελεσματικότερο τρόπο αυτά που μας δικαιούμαστε .
Το περασμένο διάστημα το ΔΣ της ΕΛΜΕ μας προέβη σε μια σειρά ενεργειών
προκειμένου να προβάλει τα αιτήματά μας (δείτε στο τέλος του κειμένου) όπως αυτά
διαμορφώθηκαν στις συνελεύσεις μας λαμβάνοντας υπόψη μας και την άτυπη επικοινωνία
που επιχειρούμε με συναδέλφους από όλα τα ΠΠΣ:
 Αμέσως μετά το ορισμό της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ζητήσαμε
να συναντηθούμε με τον Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο προκειμένου να τον
ενημερώσουμε για τα προβλήματα που απασχολούν του εκπαιδευτικούς των
ΠΠΣ. Παρόλες τις συνεχείς οχλήσεις στο γραφείο του Υπουργού αυτό δεν
κατέστη εφικτό μέχρι σήμερα.
 Ζητήσαμε συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Παπαθεοδώρου.
 Προγραμματίζουμε να επισκεφτούμε το νέο Πρόεδρο της ΔΕΠΠΣ, μόλις
ορισθεί.
 Ζητήσαμε συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γκλαβά
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικών Σχολείων αποφάσισε να ενημερώσει όλα
τα πολιτικά κόμματα, βουλευτές και συνδικαλιστικούς φορείς για την κατάσταση, όπως αυτή
έχει διαμορφωθεί στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) μετά την εφαρμογή του
νόμου 3966/2011 καθώς και την ψήφιση των τροπολογιών με το νόμο 4072/2012 για
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών
αυτών των σχολείων και να τους γνωστοποιήσει το πλαίσιο βασικών αιτημάτων μας. Στο
πλαίσιο των ενημερωτικών αυτών συναντήσεων συναντηθήκαμε με:
Α) Με την υπεύθυνη για θέματα Παιδείας του ΣΥΝ, μέλος της Π.Γ., κ. Έφη
Καλαμαρά
Β) Με τον τ. υπουργό και Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής, κ. Γεώργιο Βλάχο,.
Για τις δυο παραπάνω συναντήσεις έχουμε εκδώσει δελτίο τύπου, το οποίο και θα σας
αποστείλουμε και θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ.
Γ. Προγραμματίζουμε εντός των επόμενων ημερών να συναντηθούμε με
εκπροσώπους και των υπόλοιπων κομμάτων της Βουλής: ΔΗΜΑΡ (κ. Μαρία Ρεπούση Υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της Δημοκρατικής Αριστεράς) , ΠΑΣΟΚ (κ.
Μάρκο Μπόλαρη - εισηγητή του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας για την Παιδεία.),
Ελευθέρους Έλληνες, ΚΚΕ.
Ζητήσαμε επίμονα την συμπαράσταση της ΟΛΜΕ: Το καλοκαίρι (Ιούλιο)
καταθέσαμε εγγράφως στο ΔΣ της ΟΛΜΕ αλλά και συζητήσαμε με μέλη του ΔΣ για τα
προβλήματα των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ και κυρίως τα ζητήματα που προκύπτουν από
την απώλεια της οργανικής μας θέσης. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία υποστήριξη ούτε μία
αναφορά στα αιτήματα που το ΔΣ κατέθεσε στο Υπουργείο τον Αύγουστο. Το ίδια θέματα τα

θέσαμε στη τελευταία ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ και ζητήσαμε από την ΟΛΜΕ να
συμπεριλάβει στα αιτήματα της και τα αιτήματα των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ
(επισυνάπτεται η ομιλία της προέδρου στη ΓΣ των προέδρων).
Συνάδελφοι, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον ορισμό των ΠΠΣ αυτά δεν έχουν βρεί τον
βηματισμό τους, δεν έχουν διευκρινισθεί πολλές διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στη
λειτουργία τους, δεν έχουν ορισθεί οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών, πολλές δράσεις που καλείται να υλοποιήσει το ΠΠΣ (σύνδεση με το
Πανεπιστήμιο, λειτουργία ομίλων κα), επομένως, δεν έχουν ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας,
με αποτέλεσμα να δημιουργείται στα σχολεία μας κλίμα σύγχυσης, ανασφάλειας και κακώς
εννοουμένου ανταγωνισμού το οποίο προμηνύει συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης
(burnout) και εμποδίζει ακόμη πιο πολύ την ομαλή λειτουργία τους.
Η αμέσως επόμενη περίοδος είναι κρίσιμη για το μέλλον των σχολείων μας καθώς
για το δικό μας ως επαγγελματιών της εκπαίδευσης. Αναμένεται άμεσα να δημοσιευτούν
κρίσιμες ΥΑ που αφορούν στην συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης μας, το
ωράριο μας, την απόδοση κινήτρων για παραμονή στα ΠΠΣ. Είναι σημαντικό να εκφράσουμε
την δική μας άποψη και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τους μαθητές μας.
Συνάδελφοι η διαμόρφωση συλλογικής έκφρασης και κοινού διεκδικητικού πλαισίου
από τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ όλης της Ελλάδας είναι αναγκαία συνθήκη για την
αποτελεσματικότερη διεκδίκηση και προάσπιση ζητημάτων που αφορούν στην
επαγγελματική θέση των εκπαιδευτικών και στην ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης
στο Δημόσιο Σχολείο.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, υλοποιώντας την απόφαση της ΓΣ του σωματείου
προχώρησε στην αλλαγή του καταστατικού της, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους
τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ να εκφραστούν συλλογικά μέσα από την ΕΛΜΕ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Στις 31 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η
τυπική διαδικασία που ακολούθησε την απόφαση 149/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών όπου εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ώστε
να περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς όλων των Προτύπων Πειραματικών σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε για τη συνέχεια
της διαδικασίας.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΠΣ
ΝΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ
Συνάδελφοι, επικαιροποιώντας το πλαίσιο αιτημάτων μας του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2012 σας
στέλνουμε μια αρχική σειρά βασικών αιτημάτων για το άμεσο μέλλον, ζητούμε και τη δική σας
παρέμβαση - σχόλια προκειμένου να επαναδιατυπωθούν και να προβληθούν προς όλες τις
κατευθυνσεις:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ
1. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. να προσδιορίζεται με βάση το
έργο που καλείται να επιτελέσει το Π.Π.Σ. (συνεργασίες με ΑΕΙ, όμιλοι μαθητών),
όπως προβλέπεται από το νόμο 3966/2011, άρθρο 48, §7.
2. Να εφαρμοσθεί η §8 του άρθρου 48 του νόμου 3966/2011 (ορισμός ειδικού
επιδόματος για τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ)
3. Η σχεδιαζόμενη τον Ιούνιο του 2013 αξιολόγηση, εφόσον υλοποιηθεί (νόμος
4072/Απρίλιος 2012/ΦΕΚ 86, άρθρο 329 §4(ιβιβ)), να αφορά αποκλειστικά τους
εκπαιδευτικούς τους έχοντες οργανική θέση στο ΠΠΣ, όπως προβλέπεται από το
νόμο 3966/2011, άρθρο 51, §5 (μεταβατικές διατάξεις). Όπως κάθε αξιολόγηση,
πρέπει να βασίζεται σε αναγνωρίσιμα και μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία εν
προκειμένω πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επαρκή λειτουργία ενός
ΠΠΣ. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση οφείλει να είναι προϊόν συναίνεσης και οι
διαδικασίες υλοποίησής της να είναι διαφανείς, αξιοκρατικές, να οικοδομούν σχέσεις
εμπιστοσύνης μεταξύ αξιολογούμενων και αξιολογητών και να πραγματοποιούνται
από φορείς αναγνωρισμένου κύρους και αξιοπιστίας.
4. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι

έχουν οργανική θέση σε ΠΠΣ και δήλωσαν ότι δεν

επιθυμούν την παραμονή τους σε αυτά να τοποθετηθούν, κατ΄ απόλυτη
προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες που επιθυμούν, στην περιφέρεια όπου ανήκει
το Π.Π.Σ. στο οποίο υπηρετούν (όπως προβλέπεται και από το νόμο 3966/2011,
άρθρο 51, §6). Σε περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει οργανικό κενό σε ομάδα
σχολείων της επιλογής του εκπαιδευτικού αυτός να τοποθετείται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας σε ειδική προς τούτο συνιστώμενη θέση (όπως έχει εφαρμοστεί
και για τους σχολικούς συμβούλους σύμφωνα με την εγκύκλιο 6010/Δ1/19-1-2012).
σε ένα από τα σχολεία της ομάδας που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός (σε αυτό το
οποίο υπάρχει κενό μειωμένου ωραρίου).
5. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ ή της σχολικής μονάδας, όποτε και
εφόσον υλοποιηθεί, να συνδεθεί με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των
εκπαιδευτικών των ΠΠΣ καθώς και με το κίνητρο επίτευξης στόχων.
6. Η επιτυχής θητεία του εκπαιδευτικού σε ΠΠΣ να μοριοδοτείται με 0,4 μόρια για
κάθε έτος, και μέχρι 4 το ανώτερο, για την διεκδίκηση θέσεων Διευθυντών σχολικών
μονάδων, Σχολικών Συμβούλων ή στελεχών της εκπαίδευσης (νόμος 4072, άρθρο
329 , §4 (θθ).
7. Το Υπουργείο να στηρίξει διοικητικά την λειτουργία των ΠΠΣ.
Συνάδελφοι,
Μπορείτε άμεσα να επικοινωνείτε μαζί μας:

στην ιστοσελίδα μας: http://www.elmeprotypon.gr,
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας: mail@elmeprotypon.gr
καθώς και με τα μέλη του ΔΣ στα τηλέφωνά τους:
Πρόεδρο: Παπατσίμπα Λαμπρινή
6908732251
Αντιπρόεδρο : Τρυγάζης Πολυνίκης 6946508570
Γ. Γραμματέα: Ρουμπέα Γιούλα
6937124896
Οργ. Γραμματέα: Μπιμπή Μαρία 6977996506
Ταμία: Καίρης Αλέξανδρος 6976805440
Μέλος: Γκίκα Ελένη 6974441265
Μέλος: Γλένης Σπύρος 6945375647

