Αθήνα 21-12-2016

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΠΠΣ
(όπως διαμορφώθηκε στη ΓΣ 20/12/2016)
Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1. Για τους εκπαιδευτικούς που το διδακτικό έτος 2017-18 θα συμπληρώσουν την 5ετή
θητεία στα Π&ΠΣ, να εκδοθεί υπουργική απόφαση, που να ανανεώνει την 5ετη θητεία
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο αρ.37 παρ 4 του ν.3966/2011.
2. Να επιτραπεί στους εκπαιδευτικούς που θα ανανεώσουν τη θητεία τους να την υπηρετήσουν σε άλλο Π ή ΠΣ εφόσον υπάρχει κενό στην ειδικότητά τους.
3. Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς των Π&ΠΣ που έχοντας συμπληρώσει 3 από τα 5
έτη διέκοψαν τη θητεία τους για λόγους ανωτέρας βίας, να μην τους επιβληθούν οι
συνέπειες της παραίτησης και να τους επιτραπεί κατά προτεραιότητα να
συμπληρώσουν κενό της ειδικότητάς τους σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο.
4. Να ορισθεί το ΠΥΣΔΕ που ανήκει κάθε εκπαιδευτικός με 5/ετή θητεία (σε Πρότυπο ή
Πειραματικό Σχολείο) κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Προτείνουμε:
α) Ο εκπαιδευτικός να δηλώνει με αίτηση του, αν επιθυμεί να παραμείνει στο ΠΥΣΔΕ
από το οποίο προήλθε ή να τοποθετηθεί στο ΠΥΣΔΕ όπου χωροταξικά ανήκει το Π. ή
Π.Σ. στο οποίο υπηρετεί με θητεία.
β) Ο εκπ/κος μετά τη συμπλήρωση 2 ετών θητείας σε Π. ή Π.Σ. να έχει τη δυνατότητα
αίτησης βελτίωσης ή μετάθεσης σε άλλο ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται από το ισχύον καθεστώς για τους εκπαιδευτικούς των άλλων σχολείων.
5. Προτείνουμε με τη λήξη της 5/ετούς θητείας ο εκπαιδευτικός:
α) Αν έχει κριθεί θετικά και δεν επιθυμεί την ανανέωση της θητείας του τότε να
θεμελιώνει το δικαίωμα της κατά προτεραιότητα τοποθέτησης και να το ασκεί άπαξ,
αλλιώς να τοποθετείται από το ΠΥΣΔΕ ως υπεράριθμος.
β) Αν έχει κριθεί αρνητικά τότε να τοποθετείται με βάση τα μόρια μετάθεσης από το
ΠΥΣΔΕ που ανήκει, σύμφωνα με το (Α4)
6. Να επιτρέπεται η κινητικότητα των εκπαιδευτικών με θητεία μεταξύ των Π.& Π.Σ.
Προτείνουμε εφόσον έχουν συμπληρώσει 3 έτη θητείας στην αρχική τους τοποθέτηση,
να μπορούν να τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας τους σε άλλο Π ή Π.Σ. Σε

αυτήν την περίπτωση μετά την ανακοίνωση των κενών στα Π &Π.Σ. να δίνεται το
δικαίωμα των αιτήσεων μετάθεσης πριν από την προκήρυξη των θέσεων. Οι εκπ/κοί να
τοποθετούνται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ για το υπόλοιπο της θητείας τους και με βάση
τα μόρια τοποθέτησης τους στην αρχική θέση 5/ετούς θητείας. Ο εκπαιδευτικός ανήκει
στο ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με το (Α4)
7. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό
τους ωράριο στο Π. ή Π.Σ. που έχουν 5/ετή θητεία ή στο συνδεδεμένο Π. ή Π.Σ. ούτε με
τις ώρες 2ης ανάθεσης προτείνουμε κατά σειρά:
α) Να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ωράριό τους (κατόπιν αιτήσεως τους)
σε σχολεία της περιοχής του Π. ή Π.Σ. και για τους σκοπούς των Π. ή Π.Σ. όπως για
παράδειγμα ενδοσχολική επιμόρφωση, υποστήριξη του θεσμού του μέντορα,
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας κ.α., όπως προβλέπεται και στη παρ. 1 και
2 του αρθ. 47 στο νόμο 3966/2011.
β) Να διατίθενται , κατόπιν αίτησής τους, από τη ΔΕΠΠΣ στο οικείο ΠΥΣΔΕ και να
τοποθετούνται από αυτό προσωρινά και σε σχολικές μονάδες.
8. Στην περίπτωση που επί θητεία εκπαιδευτικοί χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι,
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, κι εφόσον παραιτηθούν από τη θητεία τους,
προτείνουμε να έχουν το δικαίωμα της κατά προτεραιότητα τοποθέτησης όπως οι
εκπαιδευτικοί με θετική αξιολόγηση στο πέρας της 5ετούς θητείας.
9. Εκπαιδευτικοί των Π&ΠΣ που έγιναν διευθυντές σχολικών κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, προτείνουμε μετά την ολοκλήρωση της διευθυντικής τους θητείας, να
επιστρέψουν στο Π ή ΠΣ που ανήκουν έως τη συμπλήρωση τη 5ετούς θητείας.
10. Να αποδοθούν στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με 5/ετή θητεία τα κίνητρα που
προβλέπονται από το νόμο 3966/2011 και μεταγενέστερους. Διεκδικούμε:
α) Να εφαρμοσθεί η &8 του άρθρου 8 του νόμου 3966/2011 και να εκδοθεί η κοινή ΥΑ
που θα καθορίζει το ύψος του επιδόματος για τους εκπ/κους των Π&ΠΣ και να
καταβληθεί αυτό αναδρομικά από την έναρξη της 5ετούς θητείας έως 31/12/2015.
β) Εφόσον εφαρμοσθεί ο νόμος 435415/2015 για το νέο ενιαίο μισθολόγιο, τότε οι
εκπαιδευτικοί των Π&ΠΣ να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 17 του παραπάνω
νόμου και να εκδοθεί η κοινή ΥΑ που θα προσδιορίζει πρόσθετη αμοιβή ισόποση με το
επίδομα από το (9α).
γ) Να εφαρμοσθεί η & 4θθ του άρθρου 329 του νόμου 4072/2012 και να εκδοθεί η ΥΑ
που καθορίζει τα πρόσθετα μόρια που χορηγούνται στους εκπαιδευτικούς των Π&ΠΣ
για πλήρωση θέσεων στελεχών εκπαίδευσης. Προτείνουμε 0,4 /έτος υπηρεσίας και

μέχρι 4 μόρια για τους εκπαιδευτικούς και επιπλέον 0,5/έτος θητείας στο ΕΠΕΣ και
μέχρι 2,5 μόρια.
11. Για τους επί θητεία εκπαιδευτικούς των Π&ΠΣ, να εφαρμόζονται οι διατάξεις που
γενικότερα ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς και αφορούν: εκπαιδευτικές άδειες,
άδειες άνευ αποδοχών, μόρια συνυπηρέτησης, φοίτηση των τέκνων τους ως
υπεράριθμα στα σχολεία που υπηρετούν (εξαιρούνται τα σχολεία στα οποία η
εισαγωγή των μαθητών γίνεται με κριτήρια επιλογής και όχι με κλήρωση).

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Π&ΠΣ
1. Να εφαρμοστεί το άρθρο 47 του νόμου 3966/20111 ώστε να καθορισθούν οι περιοχές
ευθύνης των Π&ΠΣ και να συνδεθούν με τα όμορα σχολεία σε θέματα επιμόρφωσης,
έρευνας, κοινών δράσεων, λειτουργίας ομίλων κλπ.
2. Να καταργηθεί η &4 του άρθρου 10 του νόμου 432715/14-5-2015 και αφορά στους
στόχους των Π&ΠΣ και να επανέλθουν οι στόχοι α έως ε του άρθρου 36 του νόμου
3966/2011 (λειτουργία των ομίλων δημιουργικότητας, καινοτομίας και αριστείας, «η
προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη» κ.α.).
3. Να τεθούν σε συζήτηση το άρθρο 44 του νόμου 3966/2011, η &15 του άρθρου 15 του
νόμου 4186/14-9-2013 και η &5 του άρθρου 11 του νόμου 432715/14-5-2015 και μετά
από δημόσια διαβούλευση να επαναπροσδιορισθούν οι ακριβείς διαδικασίες για τον
τρόπο επιλογής μαθητών των Π&ΠΣ Η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΛΜΕ ΠΠΣ και το ΔΣ
θα αναλάβουν να συνθέσουν και να αποκωδικοποιήσουν τις σχετικές προτάσεις που θα
προκύψουν από την ημερίδα που διοργανωθεί
4. Να αυξηθεί ο αριθμός των μελών της ΔΕΠΠΣ με συμμετοχή δυο αιρετών εκπαιδευτικών
που υπηρετούν με θητεία σε Π ή ΠΣ, ένας από την Α΄θμια κι ένας από τη Β΄θμια.
5. Να εφαρμοσθεί άρθρο 39 του νόμου 3966/2011 και να τοποθετηθεί υποδιευθυντής σε
κάθε Π ή ΠΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν.
6. Να εφαρμοσθεί η & 1 του άρθρου 49 του νόμου 3966/2011 και να τοποθετηθούν
γραμματείς στα Π&ΠΣ.

