ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Ψυχικό 19 Ιουνίου 2012
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 11 Ιουνίου το ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων κατέθεσε στο γραφείο της Υπουργού Παιδείας
ΔΒΜΘ (με κοινοποίηση στη ΔΕΠΠΣ) το υπόμνημα που σας είχαμε αποστείλει στην
προηγούμενη επικοινωνία μας σχετικά με τις αιτήσεις κλπ. και ζητήσαμε να μας δεχθεί σε
συνάντηση. Η συνάντηση με την Υπουργό μετατέθηκε από το γραφείο της για μετά τις
εκλογές. Ωστόσο, εστάλη το υπόμνημά μας στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία
μας απάντησε ότι τα αιτήματά μας χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση και η μεταβατική
κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε αυτή.
Στις 12 Ιουνίου 2012 το ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΠΣ κ.
Ματθαίου και τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΠΣ κ. Αντωνίου. Στη συνάντηση αυτή:


Εκθέσαμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις αντιφάσεις της τροπολογίας
4072/2012 με το νόμο 3966/11, όπως αυτές έχουν επισημανθεί και στην
προηγούμενη ανακοίνωσή μας της 31 Μαΐου και στο προαναφερθέν υπόμνημα προς
το Υπουργείο.



Επισημάναμε την αναστάτωση και τη δυσφορία που έχει δημιουργήσει στους
εκπαιδευτικούς των σχολείων μας το έγγραφο/ οδηγία της ΔΕΠΠΣ προς τα ΠΠΣ, στο
οποίο ζητούσε να δηλωθεί ενυπόγραφα μέχρι την 14η Ιουνίου η πρόθεση κάθε
εκπαιδευτικού να παραμείνει ή όχι στο ΠΠΣ (έχει σταλεί ηλεκτρονικά στα σχολεία).



Καταγγείλαμε στα μέλη της ΔΕΠΠΣ ότι το έγγραφο αυτό είναι αυθαίρετο, δεν έχει
νομική κάλυψη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άσκηση πίεσης από τους διευθυντές
των ΠΠΣ προς στους συναδέλφους, δημιουργεί αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα να
υποβληθούν ενυπόγραφα οι δηλώσεις άμεσα πριν τις εκλογές και ζητήσαμε να
σταλεί διευκρίνιση ότι η αποστολή του είχε ως σκοπό τον προγραμματισμό και για
αυτό δεν απαιτείται η αποστολή της ενυπόγραφης κατάστασης από το ΕΠΕΣ αλλά
μόνο αριθμητικά τα κενά και το προσωπικό του σχολείου ανά ειδικότητα.

Ζητήσαμε επίσης από τα μέλη της ΔΕΠΠΣ:
 Να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να αποσαφηνισθεί άμεσα και με
νομικά έγκυρο τρόπο ότι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά τα ΠΠΣ προφανώς
συνεχίζουν να υπηρετούν σ΄ αυτά και εφόσον αξιολογηθούν, να αξιολογηθούν για
την οργανική τους θέση (χωρίς σύγκριση), ενώ οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση παραμονής στο ΠΠΣ μόνο εφόσον
υπάρχουν λειτουργικά κενά.

 Να διευκρινισθεί άμεσα το τι θα ισχύσει με τα στελέχη (Διευθυντές και Συμβούλους )
την ερχόμενη σχολική χρονιά, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο 3848/2010 (άρθρο 27)
διατηρούν την οργανική τους θέση.
Συνάδελφοι
να μη δεχθούμε αυθαίρετες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται,
να μη δεχτούμε το κλίμα της ανασφάλειας, της τρομοκρατίας, της αβεβαιότητας που
θέλουν να μας επιβάλουν στη δουλειά μας,
να προασπίσουμε τη διαφάνεια στη λειτουργία του θεσμού των ΠΠΣ.



Ζητούμε από την ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ να καταργήσει την τροπολογία, η οποία
στρέφεται ενάντια στους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση στα ΠΠΣ, στην
οποία έχουν τοποθετηθεί κατόπιν επιλογής από το ΚΥΣΔΕ και το έργο τους στα ΠΣ
αποτέλεσε κριτήριο για την επιλογή των σχολείων ως ΠΠΣ. Επιπλέον καλλιεργεί κλίμα
πελατειακών σχέσεων σε ένα θεσμό που μόλις τώρα πραγματοποιεί τα πρώτα του
βήματα ακυρώνοντας κάθε προσπάθεια για αξιοκρατία και διαφάνεια.



Καλούμε την ΔΕΠΠΣ να μην προβαίνει σε αυθαίρετες ενέργειες, οι οποίες όχι μόνο
δεν έχουν νομική κάλυψη αλλά δυναμιτίζουν το κλίμα της καλής λειτουργίας και
υποσκάπτουν το θεσμό των ΠΠΣ

Συνάδελφοι,
συνεχίζουμε την προσπάθεια για ανατροπή των επίμαχων άρθρων. Είμαστε σε
επικοινωνία για ενημέρωση, για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και για ανάληψη
δράσεων.

Επικοινωνία ΕΛΜΕ : 6908732251, 6937124896, 2106725413.
http://www.elmeprotypon.gr
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