Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. μετά τη συγκρότησή του σε σώμα στις 5/6/2013 και με
γνώμονα το πλαίσιο αιτημάτων το οποίο ψηφίστηκε στη Γ.Σ. του σωματείου
πραγματοποίησε στο προηγούμενο μήνα τις παρακάτω ενέργειες:
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κ. Γεώργιο Καλκάνη στις 1/6/2013.
Στη συνάντηση το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. έθεσε τα παρακάτω ζητήματα:
Α. Ζήτησε να καθοριστεί έγκαιρα η διαδικασία του προσδιορισμού των
θέσεων επί θητεία σε κάθε Π.Π.Σ. καθώς και των πλεονασμάτων και να
ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα οι εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. Ακόμη
ζήτησε οι προκηρύξεις των νέων θέσεων να γίνουν έτσι ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα της υλοποίησης των στόχων των Π.Π.Σ. (δημιουργία ομίλων κ.α.), αλλά
προσεκτικά ώστε ταυτόχρονα να μη δημιουργηθούν υπεραριθμίες κατά την
ερχόμενη σχολική χρονιά στα Π.Π.Σ.
Β. Επανέφερε το αίτημα να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς των
ΠΠΣ που έχουν κριθεί θετικά, εφόσον δεν επιθυμούν, την παραμονή τους στο
Π.Π.Σ. στο οποίο έχουν κριθεί με αίτηση τους να τοποθετηθούν με 5/ετη θητεία σε
άλλο Π.Π.Σ. όπου υπάρχει κενό της ειδικότητάς τους πριν τη 2η φάση πλήρωσης
κενών θέσεων στα Π.Π.Σ.
Γι αυτό το θέμα μας ειπώθηκε ότι υπήρχε στις αρχικές προθέσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
αλλά απαιτεί νομοθετική ρύθμιση και επομένως δεν μπορεί τουλάχιστον στην
παρούσα φάση να ικανοποιηθεί.
Γ. Ενημέρωσε τον κ. Καλκάνη ότι οι εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. βιώνουν την
εντατικοποίηση στις συνθήκες εργασίας τους και οι επικείμενες εξετάσεις
εισαγωγής των μαθητών για τα ΠΠΣ προσθέτουν επιπλέον έργο ακόμη και αυτό της
γραμματείας για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων μαθητών σε ώρες
εκτός ωραρίου. Το ΔΣ επανέφερε το ζήτημα των κινήτρων και της εφαρμογής του
νόμου 3966/20011 σε σχέση με αυτά (το ειδικό επίδομα, τροποποίηση του ωραρίου
(άρθρο 48 και §7 και §8)) και τόνισε ότι η μη απόδοση κινήτρων στους
εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ. θα δημιουργήσει κλίμα έντονης δυσαρέσκειας μεταξύ
των εκπαιδευτικών.
Ο κ. Καλκάνης συμφώνησε για τον αυξημένο φόρτο εργασίας και μας
πληροφόρησε ότι έγινε προσπάθεια να εξασφαλισθεί αμοιβή για τους
εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων ως
επιτηρητές ή βαθμολογητές. Παρά το πραγματικά μικρό ποσό της αμοιβής,

θεωρούμε θετική την ανταπόκριση στο παραπάνω αίτημά μας με την εξασφάλιση
μιας μικρής αμοιβής στους επιτηρητές και βαθμολογητές, καθώς έχει συμβολικό
χαρακτήρα αναγνώρισης του πρόσθετου έργου.
Σε σχέση με την απόδοση των κινήτρων που προβλέπονται στον νόμο ο κ.
Καλκάνης το αντιμετώπισε θετικά και είπε ότι μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων
και την στελέχωση των Π.Π.Σ. σε εκπαιδευτικό προσωπικό θα καθοριστεί
συνάντηση προκειμένου να επικαιροποιηθούν σχετικά ζητήματα
Δ. Το ΔΣ επανέφερε το ζήτημα των στελεχών της εκπαίδευσης που είχαν
οργανική θέση σε ΠΠΣ (Σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές) και στα οποία δεν δόθηκε η
δυνατότητα να υποβάλλουν φάκελο αξιολόγησης. Ο κ. Καλκάνης ενημέρωσε ότι
σύντομα το Υπουργείο θα εκδώσει Υ.Α. με την οποία θα ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα.
Πράγματι εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ.: 85748/Δ1/25-6-2013.
Ε. Ζητήθηκε ξανά το θέμα της διοικητικής στήριξης των Π.Π.Σ. και ένταξης τους
στο οργανόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α/καθορισμός αρμοδιοτήτων στη διοικητική
πυραμίδα.
Σχετικά ο κ. Καλκάνης, μας ενημέρωσε ότι η στελέχωση των Π.Π.Σ. με γραμματείς
ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στην αυξημένη γραφειοκρατία ήδη ζητήθηκε
από τον κ. Υπουργό, αίτημα που αντιμετωπίστηκε κατ΄ αρχήν θετικά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και ο κ. Καλκάνης είπε ότι
θα είναι πάντα ανοικτός για συζήτηση και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.
Συμμετοχή στο 16ο Συνέδριο
Όπως γνωρίζετε το ΔΣ της ΟΛΜΕ είχε θέσει ως θέμα συζήτησης την πρώτη
μέρα του Συνεδρίου 30/7 τη διαγραφή της ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Π.Π.Σ.
Στην εισήγηση προς τους συνέδρους ο γραμματέας του ΔΣ της ΟΛΜΕ κ. Θ.
Κοτσιφάκης είπε ότι είναι πολιτισυνδικαλιστική απόφαση του κλάδου η μη ύπαρξη
ΕΛΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας και για αυτό το λόγο το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητά από την
ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ να τροποποιήσει το καταστατικό με το οποίο λειτουργεί τώρα
(δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ. να είναι μέλη της)
και να επανέλθει στο πρότερο καταστατικό της. Σε ενάντια περίπτωση το Συνέδριο
να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να διαγράψει την Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ στη Γ.Σ.
των προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε. Τόνισε δε ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει
δεκτός από το Συνέδριο ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Π.Π.Σ.
Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ ΠΠΣ ζήτησε να της δοθεί ο λόγος για να απαντήσει
στα επιχειρήματα του ΔΣ της ΟΛΜΕ και να ενημερώσει τους συνέδρους για την
αναγκαιότητα της ύπαρξης της ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ. Η ομιλία της
προέδρου επισυνάπτεται.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από το προεδρείο να τοποθετηθούν εκπρόσωποι
ΕΛΜΕ στη περιοχή των οποίων υπάρχουν Π.Π.Σ. Από τις τοποθετήσεις των
περισσότερων εκπροσώπων αποκομίσαμε την εντύπωση ότι υπήρξε σημαντική
όχληση των τοπικών ΕΛΜΕ απέναντι στους συναδέλφους των Π.Π.Σ. που κατέθεσαν
φάκελο και μπήκαν στη διαδικασία της αξιολόγησης.
Η πρόταση του ΔΣ της ΟΛΜΕ υπερψηφίστηκε.
Την επόμενη μέρα ο εκπρόσωπός μας απαίτησε να συμμετέχει, στις
εργασίες του συνεδρίου αφού
κατέθεσε στην εφορευτική επιτροπή την
γνωμάτευση του Πρωτοδικείου για τη νομιμότητα της εκλογής του και την μη
αμφισβήτησή της. Κατόπιν ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή απέρριψε το
αίτημα του εκπροσώπου της ΕΛΜΕ Π.Π.Σ.
Ο αποκλεισμός του εκπροσώπου μας από το συνέδριο καταστρατηγεί το
καταστατικό της ΟΛΜΕ και κατά την άποψη μας αποτελεί άκρως αντιδημοκρατική
ενέργεια και είναι άλλη μια προσπάθεια φίμωσης της φωνής των εκπαιδευτικών
των Π.Π.Σ..
Οργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης
Με τη λήξη του σχολικού έτους η ΕΛΜΕ οργάνωσε στις 27/6 στην Αθήνα μια
μουσική βραδιά στο «’Αλσος cafe» στο Ολυμπιακό Συγκρότημα στο Γουδί. Η βραδιά
σημείωσε επιτυχία. Διοργανώθηκε και λαχειοφόρος αγορά για την οικονομική
ενίσχυση της ΕΛΜΕ.
Συνάντηση με την δικηγόρο κ. Τσίπρα
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ με αφορμή ερωτήσεις και αιτήματα συναδέλφων και
προκειμένου να σχεδιάσει τις επόμενες ενέργειές του είχε συνάντηση στις 19/7 με
την δικηγόρο/νομική σύμβουλο του σωματείου κ. Μ. Τσίπρα για θέματα που
αφορούν:
Α) Το εργασιακό μας καθεστώς έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από την
κατάληψη θέσης 5/ετούς θητείας σε ΠΠΣ.
Β) Νομικές συμβουλές για το πώς η ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. μπορεί να συμβάλλει στην
επίλυση ειδικών εργασιακών και συνταξιοδοτικών θεμάτων επ’ ωφελεία των
συναδέλφων.
Γ) Την εγκυρότητα του ισχυρισμού του ΔΣ της ΟΛΜΕ ότι η διεύρυνση αποτελεί
αντικαταστατική ενέργεια καθώς και την νομική διάσταση της πρότασης της ΟΛΜΕ
για επαναφορά στο πρότερο καταστατικό καθεστώς της ΕΛΜΕ ΠΠΣ.

Πλήρωση θέσεων με 5/ετη θητεία στα ΠΠΣ
Οι διαδικασίες της πλήρωσης θέσεων με 5/ετη θητεία ανέδειξαν για
πολλοστή φορά την αναγκαιότητα της διοικητικής στήριξης των Π.Π.Σ. καθώς και
της απόδοσης στους εκπαιδευτικούς των κινήτρων που ο νόμος 3966/2011
προβλέπει. Για μια ακόμη φορά το σύστημα λειτούργησε βασιζόμενο στην
ευσυνειδησία, στην εθελοντική προσφορά εργασίας και την διάθεση των
εκπαιδευτικών να στηρίξουν το θεσμό των Π.Π.Σ..
Τα ΕΠ.Ε.Σ. σήκωσαν το μεγάλο βάρος της έλλειψης γραμματειακής στήριξης
των ΠΠΣ: κλήθηκαν μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και κατά τη διάρκεια της
καλοκαιρινής αδείας να συγκεντρώσουν φακέλους υποψηφιοτήτων, να τους
αξιολογήσουν, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της μοριοδότησης και να
απαντήσουν στις τυχόν ενστάσεις των εκπαιδευτικών.
Η ανυπαρξία κριτηρίων για ενιαία αξιολόγηση του φακέλου παρουσίασης
της διδακτικής επάρκειας και της παρουσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο από τα
ΕΠΕΣ δυσχέρανε το έργο τους και οδήγησε σε άνιση αντιμετώπιση των υποψηφίων.
Τα διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης μεταξύ των εκπαιδευτικών που
υπηρετούσαν στα Π.Π.Σ. και των εκπαιδευτικών των υποψηφίων για πλήρωση
θέσεων σε Π.Π.Σ. όπως έχουν διατυπωθεί στο ΦΕΚ 2788/15-10-2012, κατά τη
άποψή μας δημιουργούν ζητήματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών
των Π.Π.Σ. και θέτουν ερωτηματικά για την αξιοπιστία της επιχειρούμενης
αξιολόγησης.
Τα παραπάνω ζητήματα θα πρέπει στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα
να μελετηθούν εμπεριστατωμένα, σε υλοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. της ΕΛΜΕ
για την αποτίμηση της διαδικασίας της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ.
και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και προτάσεις.
Συνάδελφοι, η ερχόμενη σχολική χρονιά είναι μια κρίσιμη χρονιά για την
εκπαίδευση, όλοι μας θα κληθούμε να λειτουργήσουμε σε ένα περιβάλλον πολύ
διαφορετικό από αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Κατακτήσεις που μέχρι σήμερα
τις θεωρούσαμε δεδομένες βρίσκονται υπό αμφισβήτηση. Είναι σημαντικό να μη
χάσουμε την αισιοδοξία μας, τη πίστη σε ένα καλλίτερο αύριο για το Ελληνικό
Δημόσιο Σχολείο, τη διάθεσή μας να αγωνιστούμε για την αναβάθμιση της
επαγγελματικής μας θέσης και τη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης
εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο μέσα από τη βελτίωση και στήριξη του θεσμού
των Π.Π.Σ..
Συνάδελφοι, όσο δίκαιες και αν είναι οι διεκδικήσεις μας, δεν μας χαρίζεται
τίποτα αν δεν ενεργοποιηθούμε δυναμικά οι ίδιοι- δεν υπάρχει άλλος δρόμος
μακροπρόθεσμα αποτελεσματικός χωρίς την προσωπική μας εμπλοκή και συμβολή

στα κοινά. Η ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. πιστεύουμε ότι έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις,
ώστε πραγματικά να λειτουργεί ως συνδικαλιστικός
υποστηριχτής
των
εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ., και των οραμάτων τους προς όφελος όλης της
κοινωνίας.
Η αναγκαία και καθοριστική προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινών
οραμάτων μας, είναι η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. στο
σωματείο μας. Προς αυτή τη κατεύθυνση το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ΠΠΣ προτίθεται στις
αρχές Σεπτεμβρίου να κάνει μια ενημερωτική εξόρμηση σε όλες τις πόλεις όπου
υπάρχουν Π.Π.Σ., ώστε όλοι οι συνάδελφοι θα έχουν τη δυνατότητα να μας
ακούσουν και να τους ακούσουμε.
Συνάδελφοι για αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη
του ΔΣ:
Πρόεδρο: Παπατσίμπα Λαμπρινή 6908732251 - ΑΘΗΝΑ
Αντιπρόεδρο : Χατζημιχαήλ Δημήτρη 6976516382- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γ. Γραμματέα: Γλένη Σπύρο 6945375647 - ΑΘΗΝΑ
Οργ. Γραμματέα: Παπαδογεώργη Πένη, 6955094442 - ΑΘΗΝΑ
Ταμία: Δέμη Απόστολο, 6937069015 -ΑΘΗΝΑ
Μέλος: Καραντώνη Χριστίνα – 6974056601 - ΠΑΤΡΑ
Μέλος: Τουρνά Χαρινέλα , 2108055237 - ΑΘΗΝΑ
Ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: http://elmeprotypon.gr/
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι

