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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο  πλαίσιο  της  άοκνης προσπάθειας  του  ΔΣ  της  ΕΛΜΕ  Προτύπων 
Πειραματικών  Σχολείων  α)  να  ενημερώσει  τους  πολιτικούς  και  συνδικαλιστικούς 
φορείς για την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα Πρότυπα Πειραματικά 
Σχολεία  (Π.Π.Σ.)  μετά  την  εφαρμογή  του  νόμου  3966/2011  και  την  ψήφιση  των 
τροπολογιών με το νόμο 4072/2012 και β) να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα 
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών 
αυτών των σχολείων,  μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικών Σχολείων 
συναντήθηκαν με τον κ. Γεώργιο Βλάχο, π. Υφυπουργό Ανάπτυξης, βουλευτή της ΝΔ 
και μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Ο κ. Βλάχος 
εξέφρασε  την  άποψη  ότι  τα  Πρότυπα  Πειραματικά  Σχολεία  θα  μπορούσαν  να 
συμβάλουν  υπό  προϋποθέσεις  στην  αναβάθμιση  της  Δημόσιας  Εκπαίδευσης  και 
εξέφρασε  το  έντονο  ενδιαφέρον  του  να  ενημερωθεί  για  όλες  τις  πτυχές  της 
λειτουργίας τους. 

Εκτενέστερα συζητήθηκαν τα εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών που 
εργάζονται στα Π.Π.Σ. Τα μέλη του ΔΣ ενημέρωσαν τον κ. Βλάχο ότι  η επιλεκτική 
εφαρμογή  σημείων  του  νόμου  έχει  επιβαρύνει  δυσανάλογα  το  έργο  των 
εκπαιδευτικών στα  Π.Π.Σ.  και  έχει  προκαλέσει  ένα  ασφυκτικό  εργασιακό πλαίσιο. 
Επίσης, εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους ότι αυτό θα έχει σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες στο εκπαιδευτικό έργο και τελικά στους μαθητές.

Ο κ. Βλάχος συμμερίστηκε τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών. Τόνισε το ενεργό 
ενδιαφέρον  του  για  την  ανάπτυξη  των  ΠΠΣ  προς  την  κατεύθυνση  τόσο  της 
προάσπισης και της προαγωγής μιας Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης, ποιοτικά 
αναβαθμισμένης,  σύγχρονης και  αποτελεσματικής  για  όλα τα  παιδιά,  όσο και  της 
δημιουργίας «φιλικού περιβάλλοντος» για μαθητές που επιθυμούν να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους και να διακριθούν. 

Ο κ. Βλάχος διαβεβαίωσε τα μέλη του ΔΣ ότι και από τη θέση του στη Βουλή 
θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων 
και να σταθεί στο πλευρό των εκπαιδευτικών για κάθε δίκαιο αίτημά τους και, επίσης,  
ότι θα είναι πάντοτε ανοικτός στο διάλογο με τους εκπαιδευτικούς για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στη λειτουργία των ΠΠΣ.

Τέλος,  το ΔΣ του παρέδωσε υπόμνημα με σειρά αιτημάτων μας,  τα οποία 
είμαστε  πεπεισμένοι  ότι  αν  ικανοποιηθούν  από  την  πολιτεία  θα  βελτιώσουν 
σημαντικά  το  εργασιακό  καθεστώς  των  εκπαιδευτικών  των  ΠΠΣ  καθώς  και  την 
λειτουργία των σχολείων.
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