
ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Συνάδελφοι, 

Στην  τρέχουσα  περίοδο  και  παράλληλα  με  τις  δύσκολες 
οικονομικοπολιτικές  καταστάσεις  στη  χώρα  μας  φαίνεται  να  προχωρά  η 
εφαρμογή του θεσμού των ΠΠΣ. Πιστεύουμε ότι  οι  έγκαιρες  παρεμβάσεις  και 
προτάσεις  μας  μπορούν  να  συμβάλλουν  στη  θετική  εξέλιξη  του  θεσμού,  την 
επαγγελματική  μας  αναβάθμιση  και  την  βελτίωση  της  ποιότητας  του 
εκπαιδευτικού έργου. 

Πιστεύουμε πως στη φάση αυτή, που ετοιμάζεται η σύνδεση των ΠΠΣ  με 
φορείς, η σύνδεση με ΑΕΙ είναι σημαντική τόσο για το ρόλο που καλούνται να 
διαδραματίσουν τα ΠΠΣ σε σχέση με την εκπαιδευτική έρευνα, την εκπαίδευση 
φοιτητών και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, όσο και για την αναβάθμιση του 
ρόλου των εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ. Θεωρούμε αναγκαία προϋπόθεση για την 
επιτυχία του θεσμού να προσδιορισθεί με σαφήνεια ικανός αριθμός κινήτρων για 
τους εκπαιδευτικούς τα οποία να εφαρμοσθούν άμεσα. 

 Με σκοπό να εκθέσει  την παραπάνω άποψη,  το Προεδρείο της ΕΛΜΕ 
Προτύπων,  πραγματοποίησε  συνάντηση  με  τον  πρόεδρο  της  ΔΕΠΠΣ  κ. 
Ματθαίου, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου. Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα και ο κ. 
Ματθαίου συμφώνησε για την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. 
Επίσης  ο  κ.  Ματθαίου  μας  ενημέρωσε  για  την  πρόθεση  της  ΔΕΠΠΣ  να 
προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά στα ΠΠΣ, 
έτσι,  μετά την εκδήλωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τα ΑΕΙ για τις 
θέσεις  των  προέδρων  των  ΕΠΕΣ  των  σχολείων  θα  σταλεί  την  ερχόμενη 
εβδομάδα στα σχολεία η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων   που  θα  συμμετέχουν  στα  ΕΠΕΣ.  Στόχος  της  ΔΕΠΠΣ  είναι  να 
προχωρήσει η σύνδεση με τους φορείς όσο το δυνατόν συντομότερα. 

Στην συνέχεια παρατίθενται προτάσεις μας για τις διαδικασίες σύνδεσης με 
τους φορείς και κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς. Σας καλούμε να εμπλουτίσετε το 
κείμενο  ή  να  προτείνετε  ό,τι  έχετε  διαμορφώσει  στις  ομάδες  εργασίες  σας 
προκειμένου να τα συνθέσουμε και να καταθέσουμε στη ΔΕΠΠΣ μια ενιαία  και 
ολοκληρωμένη πρόταση. 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΠΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ

H Διαδικασία σύνδεσης του ΠΠΣ με τον φορέα προβλέπεται στο άρθρο 40 
&3 και πραγματοποιείται με  ΥΑ.  Προτείνουμε σε αυτή  την ΥΑ να προβλέπονται 
και κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς  σύμφωνα με το άρθρο 48 και τη &7. 

Στη συνέχεια περιγράφουμε τη διαδικασία σύνδεσης καθώς και τα έργα τα οποία 
θα συνδεθούν με τα κίνητρα των εκ/κων.

-Σύνδεση με ΑΕΙ

Α. Το ΕΠΕΣ του σχολείου υποβάλλει αίτημα στην  σύγκλητο του Ιδρύματος/ 
Πρυτανικές αρχές του ιδρύματος (αφού λάβει υπόψη την σχετική  απόφαση του 
συλλόγου διδασκόντων)  για τη σύνδεση ή την επικαιροποίηση της σύνδεσης 
(αναφέρεται στα ΠΣ των ΑΕΙ). 
Στο αίτημα  περιλαμβάνονται και οι Σχολές/τομείς του ΑΕΙ με τους οποίους το 
σχολείο επιθυμεί να συνεργαστεί ώστε να υλοποιεί τους σκοπούς του ως ΠΠΣ 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 36 και & β, γ, ε

Β. Η Σύγκλητος εγκρίνει την σύνδεση και υποβάλει το αίτημα του σχολείου  με 
την έγκριση της συγκλήτου στην ΔΕΠΠΣ.

Γ. Η ΔΕΠΠΣ με βάση τα αιτήματα και τις προβλεπόμενες δράσεις εισηγείται στην 
Υπουργό:

- τις προβλεπόμενες δράσεις με το αντίστοιχο κίνητρο για τον εκ/κο που τις 
υλοποιεί εκ μέρους του σχολείου, πχ :

 Μέντορας φοιτητών/μεταπτυχιακών: 2 ώρες για κάθε μάθημα  για 
το οποίο αναλαμβάνεται ο ρόλος (σε κάθε εκπαιδευτικό δεν 
μπορεί να αντιστοιχούν περισσότεροι από 3 ταυτόχρονα φοιτητές

 Καθοδήγηση σχετικών διπλωματικών εργασιών: 2 διδακτικές 
ώρες για κάθε διπλωματική

 Ανάθεση τμήματος διδασκαλίας μαθήματος (Διδακτική γνωστικού 
αντικειμένου): Αμοιβή –είναι δυνατόν να ορίζεται ωριαία 
αντιμισθία ή αντίστοιχα με τον νόμο 407.

 Συνεργασία σε προγράμματα επιμόρφωσης (Εφόσον ο 
εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο μέντορα τότε θα έχει το 
μειωμένο ωράριο που προβλέπεται για τον μέντορα στο νόμο 
……)

 Συμμετοχή σε Ερευνητικά  προγράμματα. Εφόσον η δράση 
χρηματοδοτείται από τον Ειδικό λογαριασμό ή από  άλλα 
προγράμματα τότε θα προβλέπεται η αντίστοιχη αμοιβή και για 
τον εκπαιδευτικό.

- τη σύνδεση του σχολείου με το ΑΕΙ ή τον φορέα

Εκδίδεται η σχετική Υπουργική απόφαση



Δ. Μετά την έκδοση της ΥΑ ορίζεται από το ΑΕΙ  (κάθε σχολή ή τμήμα) ένας 
υπεύθυνος συντονιστής (ΥΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011) για κάθε προτεινόμενη δράση.

Ε. Στη συνέχεια με ευθύνη του ΕΠΕΣ του σχολείου και των αντίστοιχων 
εποπτών/ συντονιστών δράσεων  εξειδικεύονται οι επιμέρους δράσεις. Για κάθε 
δράση προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο του έργου που θα 
προσφέρεται από το σχολείο καθώς και η αμοιβή ή ωράριο του εκπαιδευτικού 
προσωπικού στο οποίο θα ανατίθεται η υλοποίηση με βάση τα προβλεπόμενα 
στην ΥΑ:
Με βάση την εξειδίκευση των δράσεων διατυπώνεται το πρωτόκολλο 
συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του σχολείου και εγκρίνεται από το ΕΠΕΣ, το 
Σύλλογο διδασκόντων και το Πρυτανικό Συμβούλιο και υπογράφεται για μια 
πενταετία (ή τριετία του ΕΠΕΣ). 
Στο τέλος κάθε σχολικού έτους με βάση το πρωτόκολλο συνεργασίας στέλνεται 
στα σχολεία  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς που 
επιθυμούν να αναλάβουν δράσεις. Οι εκπαιδευτικοί  υποβάλουν αίτηση 
(εισήγηση από ΕΠΕΣ;)  και με απόφαση των αντίστοιχων τμημάτων τους 
ανατίθεται το έργο (ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους). 

Επειδή τα χρονικά περιθώρια πιέζουν, παρακαλούμε στείλτε μας το 
αργότερο μέχρι το τέλος εβδομάδας τις απόψεις σας.

 Διευκολύνει η επικοινωνία του υπεύθυνου από κάθε σχολείο στο θέμα 
της σύνδεσης μέχρι την Πέμπτη 1/12, με την Πρόεδρο κ Παπατσίμπα τηλ 
6908732251

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων 


