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Συνάδελφοι,  

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποίησε συνάντηση 

με τον νέο  Πρόεδρο της ΔΕΠΠΣ κ. Γεώργιο Καλκάνη, στην οποία παρίστατο και ο 

Αντιπρόεδρος κ. Αντωνίου.  

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ ζήτησε: 

 Να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα ένστασης και στα 4 πεδία 

της αξιολόγησης (αντικειμενικά προσόντα, αξιολόγηση από τον Διευθυντή και 

Σύμβουλο του ΕΠΕΣ, αξιολόγηση από το σχολικό Σύμβουλο και συνέντευξη). 

 Επιπλέον, με βάση τις ενστάσεις, να υπάρξει ομογενοποίηση σε 

πανελλαδικό επίπεδο ως προς τη μοριοδότηση  των αντικειμενικών 

κριτηρίων. 

 Σχετικά με την συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής της ΔΕΠΠΣ, 

ζητήθηκε από το ΔΣ η διαδικασία να τηρήσει τους όρους διαφάνειας και 

ενιαίου μέτρου. 

 Τα αντικειμενικά κριτήρια που δεν μοριοδοτήθηκαν στην τρέχουσα 

διαδικασία αξιολόγησης να ληφθούν υπόψη για την εκτίμηση της συγκρότησης 

του εκπαιδευτικού κατά τη συνέντευξη. 

 Να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ που  έχουν κριθεί 
θετικά, εφόσον δεν επιθυμούν την παραμονή τους στο ΠΠΣ στο οποίο έχουν 
κριθεί, με αίτησή τους να τοποθετηθούν με πενταετή θητεία σε άλλο ΠΠΣ 
όπου υπάρχει κενό της ειδικότητάς τους πριν από τη 2η φάση πλήρωσης 
κενών θέσεων στα ΠΠΣ. Θεωρώντας ως θετική ρύθμιση την 
τροποποίηση/συμπλήρωση της ΥΑ (29/11/2012 ΑΠ.:150085/Δ1) με την οποία 
οι θετικά κριθέντες αλλά  πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά 
προτεραιότητα με πενταετή θητεία σε άλλο ΠΠΣ, εφόσον υπάρχει κενό, το ΔΣ 
εκτιμά και ζήτησε η τοποθέτηση αυτή, να γίνει πριν από τη 2η φάση πλήρωσης 
των κενών.    

 
Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΠΣ δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει η δυνατότητα ένστασης με 
διαδικασία που σύντομα θα ανακοινωθεί και για όσον αφορά την συνέντευξη ενώπιον 
τριμελούς επιτροπής θα γίνει με μαγνητοφώνηση. Επίσης, βλέπει θετικά το αίτημα για τη 
βέλτιστη κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΠΠΣ κατόπιν αιτήσεώς τους. 

 

 Το ΔΣ επανέφερε το ζήτημα των κινήτρων και της εφαρμογής του νόμου 
3966/2011 σε σχέση με αυτά (το ειδικό επίδομα, τροποποίηση του 
ωραρίου (άρθρο 48 και §7 και §8)) και τόνισε ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή 
των μαθητών στα ΠΠΣ θα επιβαρύνουν υπέρμετρα το έργο των εκπαιδευτικών  
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στα ΠΠΣ και η μη απόδοση κινήτρων  στους εκπαιδευτικούς θα δημιουργήσει κλίμα 
έντονης δυσαρέσκειας μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

 
Οι εκπρόσωποι της ΔΕΠΠΣ μας ενημέρωσαν ότι είναι στις άμεσες προθέσεις του 
Υπουργείου η έκδοση της ΥΑ που θα αφορά στο ωράριο των εκπαιδευτικών σε σχέση με 
τους ομίλους, το ρόλο του μέντορα και τις άλλες δράσεις στα ΠΠΣ.  

 

 Επίσης για τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ που θα κριθούν θετικά το ΔΣ 
επανέφερε το θέμα της μοριοδότησης για την διεκδίκηση θέσεων 
στελεχών  εκπαίδευσης και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι το αίτημα 
αντιμετωπίζεται θετικά. 

 Σχετικά με την πλήρωση λειτουργικών κενών για την τρέχουσα χρονιά, 
γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την θέση των εκπαιδευτικών οι οποίοι 
αναγκάζονται να κάνουν υπερωρίες, το ΔΣ ζήτησε να καλυφθούν άμεσα τα 
κενά. 

 Τέλος, το ΔΣ έθεσε  υπόψη του νέου Προέδρου της ΔΕΠΠΣ και το υπόμνημα 
των αιτημάτων μας που είχαμε υποβάλει προς την ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας (18/11/2012) (Διοικητική στήριξη ΠΠΣ, ορισμός θέσεων επί θητεία 
στα ΠΠΣ κ.ά.).  

Ο κ.  Καλκάνης είπε ότι θα ενημερωθεί διεξοδικά για το  θέμα των κινήτρων των 
εκπαιδευτικών των ΠΠΣ και θα καθοριστεί συνάντηση στο μέλλον προκειμένου να 
επικαιροποιηθούν σχετικά ζητήματα.  
Ο κ. Αντωνίου ενημέρωσε ότι έχουν εγκριθεί κονδύλια για αναπληρωτές προκειμένου 
άμεσα να καλυφθούν τα κενά στα ΠΠΣ.        
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και ο κ. Καλκάνης  είπε ότι θα είναι 

πάντα ανοικτός για συζήτηση και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. 

Συνάδελφοι, 

Η αξιολόγησή μας προχωρά και, απ’ ό,τι φαίνεται, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 

Απριλίου. Οι συνθήκες στην εργασία μας εντατικοποιούνται. Οι εξετάσεις εισαγωγής 

των μαθητών στα ΠΠΣ προσθέτουν επιπλέον έργο στους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ. 

Ακόμη και αυτό το έργο της γραμματείας για την παραλαβή των αιτήσεων  των 

υποψηφίων μαθητών σε ώρες εκτός ωραρίου διογκώνεται.  

Συνάδελφοι,  

δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλη εντατικοποίηση στην δουλειά μας. Είναι επιτακτική 

ανάγκη να διαμορφωθεί ενιαίο, επικαιροποιημένο, διεκδικητικό πλαίσιο και να 

αναλάβουμε σειρά δράσεων για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας. 

 


