ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Ψυχικό 19 Ιουνίου 2012

Συνάδελφοι,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
αναφορικά με τις τροπολογίες του νόμου 3966/2011.





4 Μαΐου ψηφίζονται οι τροπολογίες
11 Μαΐου δημοσιεύονται σε ΦΕΚ
Το ΔΣ διακρίνει τα προβλημάτα που δημιουργεί η τροπολογία σε βάρος των
υπηρετούντων στα ΠΠΣ και τον κίνδυνο για τις οργανικές τους θέσεις, διότι
η τροπολογία ορίζει: «για τους οργανικά ανήκοντες κατάθεση αίτησης
παραμονής τους στο ΠΠΣ για το σχολικό έτος 2012-13 μέχρι 30 Ιουνίου». Για
το λόγο αυτό το ΔΣ διερεύνησε το ζήτημα από νομική άποψη
συμβουλευμένο τους δικηγόρους κ. Κουφοπούλου και κ. Τσίπρα.
31 Μαΐου το ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων εκδίδει ανακοίνωση/ ενημέρωση προς
όλα τα ΠΠΣ και τους συναδέλφους με την οποία
1. Καλεί τους διευθυντές των σχολείων και τους συναδέλφους που
υπηρετούν οργανικά στα σχολεία μας να μην προχωρήσουν σε
προώθηση αιτήσεων
ούτε υπεύθυνων δηλώσεων αλλά να
περιμένουν επίσημη απάντηση του Υπουργείου και της ΔΕΠΠΣ.
(Η τροπολογία προέβλεπε ότι ο νόμος τίθεται σε ισχύ μετά από ΥΑ που
εκδίδεται με εισήγηση της ΔΕΠΠΣ)
2. Καλεί τους συναδέλφους σε συντονισμό για ενιαία στάση.
3. Ετοιμάζει και το θέτει στην κρίση των συναδέλφων υπόμνημα προς
την Υπουργό, στο οποίο επεσήμανε τα παραπάνω προβλήματα και
ζητά να εκδοθεί εγκύκλιος, η οποία θα εξαιρεί τους οργανικά
ανήκοντες εκπαιδευτικούς από τη διαδικασία των αιτήσεων



11 Ιουνίου το ΔΣ καταθέτει εγγράφως το υπόμνημα στο γραφείο της
Υπουργού Παιδείας ΔΒΜΘ και ζητά συνάντηση με την Υπουργό, η οποία δεν
κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Συζητά με τη γραμματέα και τον
σύμβουλο της Υπουργού, στους οποίους και προφορικά καταθέτει τις
απόψεις του και τα αιτήματα.
Η νομική υπηρεσία του Υπουργείου στις 13/6 απαντά ότι η υλοποίηση των
αιτημάτων απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, στην οποία η μεταβατική
κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει.
Έτσι, η επίλυση του ζητήματος μετατέθηκε από το γραφείο της για μετά τις
εκλογές.



12 Ιουνίου 2012 το ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων συναντήθηκε με τον κ. Δημήτρη
Ματθαίου, Πρόεδρο της ΔΕΠΠΣ και τον κ. Γιάννη Αντωνίου, αντιπρόεδρο της




ΔΕΠΠΣ. Το ΔΣ εξέθεσε τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις
αντιφάσεις της τροπολογίας 4072/2012 με τον νόμο 3966/11, όπως είχαν
επισημανθεί και στην προηγούμενη ανακοίνωση της 31 Μαΐου. Το ΔΣ ζήτησε
επίσης να υπάρξουν άμεσα από την πλευρά της ΔΕΠΠΣ (η ΔΕΠΠΣ έχει
συμβουλευτικό ρόλο) εισηγήσεις προς την Υπουργό, οι οποίες να αίρουν τις
αντιφάσεις στην κατεύθυνση που προαναφέρθηκε.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ μας επικοινώνησε και συνεχίζει να επικοινωνεί με τους
διευθυντές και τους συναδέλφους και άλλων ΠΠΣ, ώστε να υπάρξει μια
ενιαία στάση για το θέμα.
19 Ιουνίου το ΔΣ εξέδωσε ανακοίνωση προς όλα τα ΠΠΣ με την οποία
ενημερώνει τους συναδέλφους για το περιεχόμενο των ενεργειών μας σε
σχέση με την τροπολογία
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