
ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Σοκάδειθμη, μ κέμξ κόμμξ γηα ηα ΠΠΣ εθανμόδεηαη ζηα ζπμιεία από ημ Σεπηέμβνημ. 

Όμςξ εκώ ημ Υπμονγείμ πνμπςνά με γνήγμνμοξ νοζμμύξ ζε όηη αθμνά ζηεκ αλημιόγεζε ηςκ 

ζπμιηθώκ μμκάδςκ, ηεκ αύλεζε ημο ςνανίμο ηςκ εθπαηδεοηηθώκ,  ηεκ αλημιόγεζε ηςκ μαζεηώκ 

(ελεηάζεηξ γηα ημ  Λύθεημ), ηεκ αλημιόγεζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ ημκ Ιμύκημ,  δεκ έπεη 

εκενγμπμηήζεη μύηε μηα δηάηαλε ή άνζνμ ημο κόμμο πμο αθμνά ζηε πανμπή μοζηαζηηθώκ 

θηκήηνςκ ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ηςκ ΠΠΣ, πνμθεημέκμο κα ακηαπελέιζμοκ ζηα αολεμέκα 

θαζήθμκηα θαη ηηξ οπμπνεώζεηξ πμο ζοκεπάγεηαη ε μιμθιενςμέκε ιεηημονγία εκόξ ΠΠΣ. 

Σοκάδειθμη ηίπμηε δεκ πανίδεηαη αιιά  όια δηεθδηθμύκηαη θαη θενδίδμκηαη. 

 

Σημ κόμμ γηα ηα ΠΠΣ οπάνπμοκ μηα ζεηνά από πνμβιέρεηξ πμο αθμνμύκ ζημοξ 

εθπαηδεοηηθμύξ, μη μπμίεξ έπμοκ πιεονέξ ή ζεμακηηθά ζεμεία ηα μπμία πνήδμοκ δηαζαθήκηζεξ ή 

δηαμόνθςζεξ πνηκ ηεκ οιμπμίεζε ημοξ. Πνμθακώξ ε δηθή μαξ πανέμβαζε είκαη επηβεβιεμέκε 

έηζη ώζηε αοηά κα δηαμμνθςζμύκ πνμξ ηεκ θαηεύζοκζε ηεξ ακαβάζμηζεξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ 

ΠΠΣ θαη ζοκαθόιμοζα ημο νόιμο ημο εθπαηδεοηηθμύ ζε αοηά.  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 

 

1. Άμεζε δεμμζίεοζε ηεξ ΥΑ  ε μπμία κα πνμζδημνίδεη ημ εηδηθό επίδμμα ημ μπμίμ πνμβιέπεηαη 

από ζημ άνζνμ 48, &8 όηη θαηαβάιιεηαη ζημοξ δηεοζοκηέξ, οπμδηεοζοκηέξ θαη ιμηπμύξ 

εθπαηδεοηηθμύξ πμο οπενεημύκ με μπμηαδήπμηε ζπέζε ζηα ΠΠΣ.  

2. Η όπμηα αλημιόγεζε πνμβιέπεηαη ζα πνέπεη κα είκαη πνμσόκ ζοκαίκεζεξ θαη μη δηαδηθαζίεξ 

οιμπμίεζεξ ηεξ κα είκαη δηαθακείξ, αλημθναηηθέξ θαη κα μηθμδμμμύκ ζπέζεηξ εμπηζημζύκεξ 

μεηαλύ αλημιμγμύμεκςκ θαη αλημιμγεηώκ.  

Εηδηθόηενα γηα ηεκ άμεζε αλημιόγεζε ημο Ιμοκίμο ημο 2012 -εάκ οιμπμηεζεί- επηβάιιεηαη κα 

είκαη εζωηενηθή, όπςξ άιιςζηε πνμβιέπεηαη θαη από ημ κόμμ θαη κα βαζίδεηαη ζε 

ακαγκωνίζημα θαη μεηνήζημα θνηηήνηα ηα μπμία κα είκαη άμεζα ζοκδεδεμέκα με ηεκ επανθή 

ιεηημονγία εκόξ ΠΠΣ. 

 3. Η αλημιόγεζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ Ιμοκίμο ημο 2012 εάκ οιμπμηεζεί, κα ζοκδεζεί με ηεκ 

βαζμμιμγηθή ελέιηλε ημοξ.  

4. Η αλημιόγεζε ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ εάκ οιμπμηεζεί θαη είκαη επηηοπήξ (επίηεολε ζηόπςκ 

μεγαιύηενε ημο 80%), κα μδεγεί άμεζα ζηεκ θαηαβμιή ημο θηκήηνμο επίηεολεξ ζηόπωκ ζημοξ 

εθπαηδεοηηθμύξ ημο ΠΠΣ.  



5. Η επηηοπήξ ζεηεία ζε ΠΠΣ κα μμνημδμηείηαη γηα ηεκ δηεθδίθεζε ζέζεςκ δηεοζοκηώκ 

ζπμιηθώκ μμκάδςκ, ζπμιηθώκ ζομβμύιςκ ή ζηειεπώκ ηεξ εθπαίδεοζεξ. 

 

Σπεηηθά με ηεκ εθανμμγή ημο κόμμο γηα ηεκ επηιμγή μαζεηώκ ζηα ΠΠ Λύθεηα, εθόζμκ 

οιμπμηεζεί, ζεςνμύμε πςξ μη δηαδηθαζίεξ πνμεημημαζίαξ θαη δηεκένγεηαξ ηςκ ελεηάζεςκ ζα 

πνέπεη κα δηέπμκηαη από δηαθακείξ θαη αλημθναηηθέξ δηαδηθαζίεξ, κα μεκ εοκμμύκ ηεκ 

εκδοκάμωζε ηεξ παναπαηδείαξ -θάηη πμο ζηηξ μένεξ μαξ ιεηημονγεί ηδηαίηενα ζε βάνμξ ηςκ 

μηθμκμμηθά αζζεκέζηενςκ μηθμγεκεηώκ- θαη κα οπάνλεη επανθήξ πνόκμξ πηιμηηθήξ εθανμμγήξ 

θαη ακαηνμθμδόηεζεξ, έηζη ώζηε κα δηαζθαιηζηεί ε εγθονόηεηα θαη αλημπηζηία ηςκ ελεηάζεςκ. 

 

Σοκάδειθμη δηεθδηθμύμε ηεκ άμεζε εθανμμγή ηωκ ζεμείωκ ημο κόμμο πμο ακαβαζμίδμοκ ημ 

νόιμ ημο εθπαηδεοηηθμύ  ζηα ΠΠΣ θαη απαηημύμε αοηά κα ζοκδεζμύκ αλημθναηηθά με ηεκ 

επαγγειμαηηθή θαη μηθμκμμηθή ελέιηλε.  

Η θςκή μαξ γίκεηαη ηζπονόηενε ακ όιμη είμαζηε εκωμέκμη θαη έπμομε θμηκή πνμξ ηα έλω 

έθθναζε. 

Σοκάδειθμη είκαη ζεμακηηθό κα ζοκημκηζημύμε ώζηε κα δηαμμνθώζμομε έκα θμηκά απμδεθηό 

δηεθδηθεηηθό πιαίζημ πνμηάζεςκ θαη κα πνμζδημνίζμομε  δνάζεηξ γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο. 

 

 

 

 


