
 

 

ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 

Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2012 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η ΥΑ με την οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ (Φ.361.22/11672/Δ1/01-10-2012). Η ΔΕΠΠΣ με επιστολή προς 
τα ΕΠΕΣ των σχολείων (03/10/2012) υπενθυμίζει τη διαδικασία και τα ασφυκτικά χρονικά 
περιθώριά της, όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο 4072. 

Εύλογα ερωτηματικά για τις προθέσεις του Υπουργείου, σε σχέση με το μέλλον των ΠΠΣ και 
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, προκαλεί  το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το 
Υπουργείο: 
 
1.  δε δείχνει την ίδια σπουδή και για την έκδοση των ΥΑ που αφορούν: 
 

Α) στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ - (νόμος 3966, άρθρο 48, 
παράγραφος 7) 
 
Β) στον ορισμό  των πρόσθετων μορίων και των προϋποθέσεων χορήγησής τους 
στους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με 
οποιαδήποτε σχέση στα Π.Π.Σ. για την πλήρωση των θέσεων στελεχών της δημόσιας 
εκπαίδευσης που  προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 
(Α΄ 48) – νόμος 4072, άρθρο 329 , παράγραφος 4(θθ) και   νόμος 3966,  άρθρο 48, 
παραγράφος 8, 
 
Γ) στην καταβολή του ειδικού επιδόματος στους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ (νόμος 

3966, άρθρο 48, παράγραφος 8). 

2. δεν προχωρά σε ρυθμίσεις που θα στηρίξουν διοικητικά την απρόσκοπτη  λειτουργία 
των ΠΠΣ. 
  

Το Υπουργείο  για μια ακόμη φορά προχωρά στην επιλεκτική εφαρμογή του νόμου, 
προβαίνοντας μόνο σε ρυθμίσεις που  εντατικοποιούν το πλαίσιο εργασίας των 
εκπαιδευτικών των ΠΠΣ  χωρίς παράλληλα να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για 
διαφάνεια στις επερχόμενες κρίσεις. 
 

Το Υπουργείο δεν έχει μέχρι στιγμής δεχθεί να ενημερωθεί για τα προβλήματα που 

απασχολούν τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ, ούτε να ακούσει τις προτάσεις της ΕΛΜΕ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Προχωρεί στην αξιολόγηση για τις θέσεις με 

θητεία χωρίς να έχει διευκρινίσει θεμελιώδη ζητήματα αναγκαία για την διαφάνεια της 

διαδικασίας όπως:   

 τον ακριβή αριθμό οργανικών θέσεων σε κάθε ΠΠΣ (για ποιες θέσεις και ποιοι 

εκπαιδευτικοί θα κριθούν) 



 τι θα ισχύσει με τα στελέχη (Διευθυντές και Συμβούλους ) την ερχόμενη σχολική 

χρονιά, οι οποίοι σύμφωνα με  τον νόμο 3848/2010 (άρθρο 27) διατηρούν την οργανική 

τους θέση 

Το Υπουργείο δεν έθεσε σε δημόσια διαβούλευση (και μάλιστα για εύλογο χρονικό 

διάστημα) το θέμα των κριτηρίων αξιολόγησης, και ειδικά προς τους εκπαιδευτικούς 

των ΠΠΣ που τους αφορά άμεσα, κάτι που θα αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ ηγεσίας, αξιολογητών και 

αξιολογουμένων. Παραλείποντας τα παραπάνω, δίνει την εντύπωση ότι καλλιεργεί κλίμα 

πελατειακών σχέσεων σε βάρος ενός θεσμού που μόλις τώρα πραγματοποιεί τα πρώτα του 

βήματα και ότι ακυρώνει κάθε προσπάθεια για αξιοκρατία, διαφάνεια και πραγματική 

αναβάθμιση του θεσμού των ΠΠΣ. 

Ζητούμε από την ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και τη ΔΕΠΠΣ: 

  Να  εκδώσει άμεσα τις παραπάνω ΥΑ που θα διευκολύνουν το έργο των 

εκπαιδευτικών των ΠΠΣ. 

 Να στηρίξει διοικητικά τα σχολεία. 

 Να ορίσει τις οργανικές θέσεις σε κάθε ΠΠΣ προσμετρώντας στο διδακτικό 

ωράριο των εκπαιδευτικών 5 διδακτικές ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν στο έργο που 

καλείται να επιτελέσει το Π.Π.Σ. (νόμος  3966/2011, άρθρο 48, §7): 

-Λειτουργία ομίλων  

-Λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας 

-Σύνδεση με ΑΕΙ (πραγματοποίηση δειγματικών διδασκαλιών, πρακτική άσκηση των 

φοιτητών,  επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ. ά.) 

 Μετά τον καθορισμό των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον 

προκύψουν υπεραριθμίες, να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικών των ΠΠΣ, 

εφόσον το επιθυμούν,  να κριθούν σε οργανικά κενά που θα προκύψουν σε άλλα ΠΠΣ.   

 Η αξιολόγηση, εφόσον υλοποιηθεί (νόμος 4072/Απρίλιος 2012/ΦΕΚ 86, άρθρο 329 

§4(ιβιβ)), να αφορά αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς τους έχοντες οργανική θέση 

στο ΠΠΣ, όπως προβλέπεται από το νόμο 3966/2011, άρθρο 51, §5 (μεταβατικές 

διατάξεις).  

 Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι  έχουν οργανική θέση σε ΠΠΣ και δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν 

την παραμονή τους σε αυτά, να τοποθετηθούν, κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα, σε 

σχολικές μονάδες που επιθυμούν, στην περιφέρεια όπου ανήκει το Π.Π.Σ. στο οποίο 

υπηρετούν (όπως προβλέπεται και από το νόμο 3966/2011, άρθρο 51, §6). Σε 

περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει οργανικό κενό σε ομάδα σχολείων της επιλογής του 

εκπαιδευτικού, αυτός να τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας σε ειδική 

προς τούτο συνιστώμενη θέση (όπως έχει εφαρμοστεί και για τους σχολικούς 

συμβούλους σύμφωνα με την εγκύκλιο 6010/Δ1/19-1-2012) σε ένα από τα σχολεία της 

ομάδας που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός (σε αυτό το οποίο υπάρχει κενό μειωμένου 

ωραρίου).  

 



Συνάδελφοι 

να μη δεχτούμε το κλίμα της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας που μας επιβάλλουν 

στη δουλειά μας, 

να προασπίσουμε τη διαφάνεια στη λειτουργία του θεσμού των ΠΠΣ.  

Σας καλούμε να συσπειρωθούμε και να διεκδικήσουμε δυναμικά τα αιτήματά μας στο 

Υπουργείο.  

Ζητούμε από τους συλλόγους όλων των ΠΠΣ να συζητήσουν τις προτάσεις μας και να 

προτείνουν προσθήκες, αλλαγές ή τροποποιήσεις στο παραπάνω πλαίσιο αιτημάτων  για  να 

διαμορφωθεί ενιαίο διεκδικητικό πλαίσιο και να αναλάβουμε σειρά δράσεων για τη διεκδίκηση 

των δίκαιων αιτημάτων μας. 

 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικών 

Η Πρόεδρος                                                                               Η Γ. Γραμματέας 

Λ.Παπατσίμπα                                                                                  Γ. Ρουμπέα 

 

Μπορείτε άμεσα να επικοινωνείτε μαζί μας: 

 στην ιστοσελίδα μας:    http://www.elmeprotypon.gr,  

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας:   mail@elmeprotypon.gr 

 καθώς και με τα μέλη του ΔΣ στα τηλέφωνά τους: 

Πρόεδρο: Παπατσίμπα Λαμπρινή     6908732251 

Αντιπρόεδρο : Τρυγάζης Πολυνίκης    6946508570 

Γ. Γραμματέα: Ρουμπέα Γιούλα     6937124896 

Οργ. Γραμματέα: Μπιμπή Μαρία   6977996506 

Ταμία: Καίρης Αλέξανδρος   6976805440 

Μέλος: Γκίκα Ελένη    6974441265 

            Μέλος: Γλένης Σπύρος  6945375647 

http://www.elmeprotypon.gr/
mailto:mail@elmeprotypon.gr

