
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΜΕΤΕ περιόδου 2016 – 2017 

 

Το ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ ασχολήθηκε στις τέσσερις τελευταίες συνεδρίες του με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του για την περίοδο Δεκέμβριος 

2016 – Ιούνιος 2017 και μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε στο παρακάτω σχέδιο, το οποίο υποβάλλει για παρατηρήσεις και έγκριση στο ΔΣ της 

ΟΛΜΕ.  

Για τη διαμόρφωση του σχεδίου λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του καταστατικού του ΚΕΜΕΤΕ, οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, καθώς και οι 

αυξημένες ανάγκες για την καλύτερη τεκμηρίωση θέσεων του κλάδου, ώστε αυτός να μπορέσει να αντιπαλέψει αποτελεσματικότερα τις συνεχιζόμενες 

μνημονιακές πολιτικές που πλήττουν τη δημόσια εκπαίδευση και  τα δικαιώματα  εκπαιδευτικών και μαθητών.  

Βασικοί άξονες προγραμματισμού 2016 – 2017 

1. Μελέτες των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις μνημονιακές πολιτικές και τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για τη δημόσια εκπαίδευση. 

2. Μελέτες που θα αναδεικνύουν τη σχέση της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης με την υποβάθμιση και την ιδιωτικοποίησή της. 

3. Μελέτες που θα στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών και των όρων εργασίας των εκπαιδευτικών. 

4. Μελέτες εκπαιδευτικών θεμάτων με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών και την παροχή ισότιμων 

δικαιωμάτων. 

5. Δράσεις με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας με τις ΕΛΜΕ, τη διαδραστική ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων/ισσών στις 

δραστηριότητες του ΚΕΜΕΤΕ.  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΜΕΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ  

ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤΕ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Έκδοση νέου τεύχους Περιοδικού  Φρυκτωρία 

 

 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ 

ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ  

ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ – 

ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 



 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ΕΛΜΕ για      

συνδιοργάνωση εκδηλώσεων - ημερίδων και 

παρουσίαση από μέλη ΚΕΜΕΤΕ μελετών – 

επεξεργασιών που ήδη υπάρχουν, με βάση τις ανάγκες 

τους. 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Μάϊος 2017 

 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ- 

ΕΛΜΕ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 

ΕΛΜΕ- 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Συγκρότηση ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την επεξεργασία 

και την μελέτη των θεμάτων που ακολουθούν. 

    

 

1. Δράσεις για την εκπαίδευση στη Δημοκρατία 

και τα δικαιώματα – Πρόσφυγες- εκπαίδευση 

 

 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Απρίλιος 2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ και  

ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

 

 

2. Αξιολόγηση μαθητών  - Νομοθετικές αλλαγές 

στα γυμνάσια – πρόσβαση σε Τριτοβάθμια εκπ/ση 

(Κάποιοι άξονες μπορεί να είναι : στόχοι, μέθοδοι, 

αποτελέσματα αξιολόγησης- διεθνής/ελληνική 

εμπειρία- διαγωνισμοί ΠΙΖΑ- εκπαιδευτικές 

ανισότητες-Αριστεία- θέσεις ΟΛΜΕ, κ.ά. ) 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Απρίλιος 2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ και  

ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ 

 

 

3. Ιδιωτικοποίηση  δημόσιας εκπαίδευσης  

(Κάποιοι άξονες: μορφές ιδιωτικοποίησης-αιτίες- 

σύνδεση με υποχρηματοδότηση-αποτελέσματα-

διεθνής και ελληνική εμπειρία, κ.ά.) 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Μάρτιος 2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ και  

ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ  

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ 

 



 

4. Στατιστικά εκπαίδευσης και ΟΟΣΑ 

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 

 «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ. 

 ΜΙΣΘΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠ. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Μάιος 2017 

 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ και 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

 

 

 

5. Τομείς και ειδικότητες στα ΕΠΑΛ 

(πώς πρέπει να λειτουργούν στο μεταβατικό στάδιο, 

μέχρι τη δημιουργία του Ενιαίου Λυκείου) 

 

 

 

 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Απρίλιος 2017 

 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ  

και 

Ομάδα 

εργασίας 

 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 

ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ 

 

 

6. Όροι και συνθήκες εργασίας εκπαιδευτικών 

εντός και εκτός σχολείου 

(Κάποιοι άξονες: πώς επηρεάζει  η αύξηση του ωραρίου 

και η μείωση του μισθού την εργασία μας, ποιος ο 

χρόνος εργασίας εκτός σχολείου, ο τρόπος διεξαγωγής 

των επιμορφώσεων, σχ. επισκέψεις, εκδρομές, κλπ) 

 

 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

 

Τέλος Μαρτίου 

2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ  

και 

Ομάδα 

εργασίας 

 

ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

 



 

7. Τοπική αυτοδιοίκηση και εκπαίδευση -

Αυτονομία σχολικών μονάδων. Επικαιροποίηση 

μελέτης ΚΕΜΕΤΕ 

 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Μάιος 2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ  

και 

Ομάδα 

εργασίας 

 

ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

Θεατρική ομάδα     

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Ιούνιος 2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ και 

Θεατρική 

ομάδα 

 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

       Ποδοσφαιρική ομάδα 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Μάιος 2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ και 

Ποδοσφαιρική 

ομάδα 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

(Συνέχιση και διεύρυνση της περυσινής δράσης) 

 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Αύγουστος 2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ   

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

(Συνέχιση περυσινής δράσης) 

 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης  

Μάιος 2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ  

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΛΜΕ 

 

Προτεινόμενος 

χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Ιούνιος 2017 

ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ 

Και ομάδα 

συναδέλφων 

ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

 

 


