ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Το νέο ΔΣ όπως προέκυψε από τις εκλογές του Μαΐου συγκροτήθηκε σε σώμα στις 9
Ιουνίου 2015 και προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:
1. Στηρίξαμε τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία ζητώντας παράλληλα
να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι.
2. Ζήτησε από όλα τα ΠΥΣΔΕ να λάβουν υπόψη τους την παράμετρο για τη
συμπλήρωση ωραρίου στη διαδικασίας υποψηφιοτήτων για διευθυντές σε
Π&ΠΣ.
3. Ζήτησε από την Περιφέρεια Αττικής να επιτρέψει την τοποθέτηση υποδιευθυντή
στα Π&ΠΣ, σύμφωνα με νομική γνωμοδότηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
τμημάτων που λειτουργούν σε αυτά. Η Περιφέρεια αρνήθηκε, προβάλλοντας τις
γενικές διατάξεις.
4. Ζήτησε από τις 2/7/15 το χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη των οργανικών
κενών στα ΠΠΣ και πιέσαμε να εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο.
Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και η αδράνεια της ΔΕΠΠΣ έφερε τα
αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου.
5. Ζήτησε στις 2/7/2015 να κριθεί ο τελευταίος τοποθετηθείς με βάση την πιο
πρόσφατη απόφαση τοποθέτησης με θητεία. Σε όσους είναι με την ίδια
απόφαση, τελευταίος να κρίνεται αυτός με τα λιγότερα μόρια αξιολόγησης για
5ετή θητεία. Δεν υιοθετήθηκε η θέση μας.
6. Ζήτησε στις 2/7/2015 (2η φορά) συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΠΣ κ. Β.
Τσελφέ χωρίς όμως να γίνουμε δεκτοί.
7. Μεσολάβησε για την έγκαιρη διευθέτηση αιτημάτων παραίτησης από τα Π&ΠΣ
ώστε οι συνάδελφοι να προλάβαιναν τις προθεσμίες των ΠΥΣΔΕ. Παράλληλα
εκφράσαμε τον προβληματισμό για το φαινόμενο των παραιτήσεων και την
απουσία ενός πλαισίου που να διευκολύνει τους εκπ/κους.

8. Συνδιοργάνωσε ημερίδα με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στα πλαίσια του θερινού
Σχολείου. Πρόκειται για πρωτοβουλία του προηγούμενου ΔΣ.
9. Ζήτησε στις 7/9/2015 από τη ΔΕΠΠΣ να μας κοινοποιήσει διατάξεις ώστε ο
εκπ/κος να γνωρίζει:
Τις προϋποθέσεις που τον χαρακτηρίζουν ως υπεράριθμο.
Τον πίνακα με τα κενά που τυχόν υπάρχουν σε άλλα Πρότυπα ή
Πειραματικά Σχολεία, όπως πράττουν τα ΠΥΣΔΕ.
 Τη διαδικασία που θα εφαρμοσθεί για την πλήρωση των κενών
αυτών.
10. Ζήτησε να μας κοινοποιήσει η ΔΕΠΠΣ τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας



του υπουργείου την οποία επικαλέσθηκε ώστε ένας εκπαιδευτικός που
υπηρετεί σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο να χαρακτηρίζεται ως «τελευταίος
τοποθετηθείς». Τελικά δεν υπήρξε τέτοια γνωμοδότηση, αλλά ήταν απόφαση
της ΔΕΠΠΣ.
11. Συμμετείχε με περίπτερο στη «Βραδιά του Ερευνητή» υλοποιώντας απόφαση
του προηγούμενου ΔΣ.
12. Κατάθεσε στις 2/11 για 2η φορά αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό κ. Φίλη.
Δεν έχουμε λάβει απάντηση.
13. Κατάθεσε στις 6/11 αίτημα συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Κουζέλη. Δεν
έχουμε λάβαμε απάντηση.
14. Υλοποίησε την απόφαση του προηγούμενου ΔΣ για τη δημιουργία
επιστημονικής επιτροπής.
15. Συναντηθήκαμε και καταθέσαμε τις θέσεις μας στα κόμματα της Ν.Δ. και του
Ποταμιού. Έχουμε κάνει αίτημα συνάντηση με το κόμμα του κ. Λεβέντη αλλά
δεν μας έχει απαντήσει ακόμα.
16. Υποστηρίξαμε τις θέσεις μας σε ΜΜΕ (ΣΚΑΙ, MEGA).

