
 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  Δ.. ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ  

ΠΕΡΙΟΔΟ:  ΙΟΤΛΙΟ 2015 - ΙΟΤΝΙΟ 2017 

 

Σο ζργο του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. 

φμφωνα με το καταςτατικό του, το ΚEντρο ΜEλετϊν και ΣΕκμθρίωςθσ (ΚΕΜΕΣΕ) τθσ ΟΛΜΕ 

ζχει ωσ ςτόχουσ τθ μελζτθ και τθν ζρευνα των εκπαιδευτικϊν ηθτθμάτων, τθ διαμόρφωςθ 

τεκμθριωμζνων κζςεων ςτα ηθτιματα που απαςχολοφν τον κλάδο και τθν εκπαίδευςθ, τθν 

επιςτθμονικι, παιδαγωγικι και ςυνδικαλιςτικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και τζλοσ 

τθ ςυμβολι ςτθν αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ. ε κάκε περίπτωςθ, το ΚΕΜΕΣΕ προτείνει 

και ειςθγείται ςτο Δ τθσ ΟΛΜΕ, το οποίο και λαμβάνει τισ τελικζσ αποφάςεισ ςε ό,τι αφορά τον 

τρόπο  λειτουργίασ και τισ δράςεισ του.  

Δ..   ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. 

1)Σο νζο Δ τθσ ΟΛΜΕ περιόδου 2015-2017, μετά τθ ςυγκρότθςι του όριςε τα μζλθ 

του Δ του ΚΕΜΕΣΕ,  και ςτισ 6-10-2015  ςυγκροτικθκε το Δ και το Προεδρείο του. 

Πρόεδροσ: Παφλοσ Χαραμισ 

Αντιπρόεδροσ: Ανδρζασ Παπαδαντωνάκθσ 

Γενικόσ Γραμματζασ: Ακανάςιοσ Αναςταςίου 

Σαμίασ: Ελζνθ Λαμπροποφλου 

Μζλθ: Ανδρζασ Ηαφείρθσ, Ηαχαρίασ Χατηθνικολισ, Παναγιϊτθσ Μποφρδαλασ, Παφλοσ 

Αντωνόπουλοσ, Γεϊργιοσ Χαλκιαδόπουλοσ. 

2) Μετά τθν παραίτθςθ του Παφλου Χαραμι από τθν Προεδρία του ΚΕΜΕΣΕ 

(2/12/2015) και τθν αναςυγκρότθςθ του Προεδρείου που ακολοφκθςε  (10/12/2015) 

Πρόεδροσ ορίςτθκε θ  Ελζνθ Λαμπροποφλου  και  Σαμίασ θ Πρωτονοταρίου Άννα 

(Μαριάννα). 

3) 14/9/2016  ζγινε νζα αναςυγκρότθςθ του  Προεδρείου.  Θ Βικτωρία Αναγνϊςτθ 

αντικατζςτθςε τθν Ε. Λαμπροποφλου που παραιτικθκε, ενϊ παράλλθλα 

αντικαταςτάκθκαν και τα μζλθ  Παφλοσ Αντωνόπουλοσ και Παναγιϊτθσ Μποφρδαλασ, 

από τουσ Χριςτο Κουρνιϊτθ και   υμεϊν ταυρόπουλο. 

Σο Δ του ΚΕΜΕΣΕ και οι αρμοδιότθτεσ των μελών του από τισ 14/9/2016 και μζχρι τθ 

ςτιγμι τθσ ςυγγραφισ του απολογιςμοφ, ζχουν ωσ εξισ: 

Πρόεδροσ: Άννα Πρωτονοταρίου 

Αντιπρόεδροσ: Ανδρζασ Παπαδαντωνάκθσ 



Γενικόσ Γραμματζασ: Ακανάςιοσ Αναςταςίου 

Σαμίασ: Βίκυ Αναγνϊςτθ 

Τπεφκυνοσ Βιβλιοκικθσ:  Κουρνιϊτθσ Χριςτοσ 

Μζλθ: Ηαχαρίασ Χατηθνικολισ,  Γεϊργιοσ Χαλκιαδόπουλοσ, υμεϊν ταυρόπουλοσ, 

Ανδρζασ Ηαφείρθσ. 

Ορίηονται  (3/11/2016) ωσ υπεφκυνοι: 

α) για τθν αιμοδοςία θ Α. Πρωτονοταρίου με βοθκό τον Α. Αναςταςίου. 

β) για τθν θλεκτρονικι εφθμερίδα «Φρυκτωρία» ο Α. Παπαδαντωνάκθσ. 

γ) για τα πολιτιςτικά κζματα ο Α. Ηαφείρθσ με τον Α. Αναςταςίου 

δ) για τθν ποδοςφαιρικι ομάδα ο Α. Αναςταςίου 

Σο Δ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. ςυνεδρίαςε 55 φορζσ ςτο διάςτθμα Οκτώβριοσ 2015 – Ιοφνιοσ 

2017 

 

Α) Η χρονικι περίοδοσ που αναπτφχκθκε θ δράςθ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. 

Θ  περίοδοσ μετά το 17ο  υνζδριο τθσ ΟΛΜΕ ςθμαδεφτθκε από τθν υπογραφι του 3ου 

Μνθμονίου το καλοκαίρι του 2015 από τθν τότε κυβζρνθςθ, και από τθ ςυνζχιςθ των 

πολιτικϊν λιτότθτασ και τθν επιβολι  επιπλζον αντιλαϊκϊν μζτρων. 

Θ ίδια  περίοδοσ ςθμαδεφτθκε από τθν άνευ προθγουμζνου αφξθςθ των προςφυγικϊν 

ροϊν, ωσ αποτζλεςμα των ιμπεριαλιςτικϊν επεμβάςεων ςτθν ευρφτερθ  περιοχι και 

των ςυνεχιηόμενων πολζμων, και από τον εγκλωβιςμό χιλιάδων προςφφγων ςτθ χϊρα 

μασ, λόγω των  αντιμεταναςτευτικϊν  ςυμφωνιϊν τθσ ΕΕ και των κλειςτϊν ςυνόρων. 

τθν πρϊτθ περίοδο τθσ διετίασ 2015-2017  αιχμζσ για το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα  απο-

τζλεςαν κυρίωσ οι νομοκετικζσ αλλαγζσ ςτο ςυνταξιοδοτικό και ςτο αςφαλιςτικό, με 

αφξθςθ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ και νζεσ μειϊςεισ ςτισ ςυντάξεισ. Οι εργα-

ηόμενοι αντιςτάκθκαν ςυμμετζχοντασ ςτισ ςυνεχείσ  πανδθμοςιοχπαλλθλικζσ – πα-

νεργατικζσ απεργίεσ που οργάνωςαν τα ςυνδικάτα. 

τθν εκπαίδευςθ,  οι  αςκοφμενεσ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ, αποτζλεςμα των μνθμονι-

ακϊν δεςμεφςεων  και   των αντιδραςτικϊν κατευκφνςεων του ΟΟΑ, οδιγθςαν ςτθ 

ςυνζχιςθ τθσ μειωμζνθσ χρθματοδότθςθσ του Δθμόςιου ςχολείου, ςε μιςκολογικι  

κακιλωςθ των εκπαιδευτικϊν, ςε μθδενικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ, ςε παρεμβάςεισ 

με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ προςωπικοφ  και ςε παραπζρα ελαςτικοποίθςθ των εργα-

ςιακϊν ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν.    

Ειδικότερα: το μιςκολόγιο, το αςφαλιςτικό, οι διοριςμοί μόνιμων και  οι προςλιψεισ 

αναπλθρωτϊν, οι περικοπζσ ολιγομελϊν τμθμάτων, οι περικοπζσ ωρϊν μακθμάτων, θ 

κατάργθςθ του τρίωρου ςτα εργαςτιρια, οι αλλαγζσ ςτα αναλυτικά προγράμματα και 



ςτισ ανακζςεισ μακθμάτων, οι αλλαγζσ ςτο Γυμνάςιο και ςτα ΕΠΑΛ, το 4ο ζτοσ τθσ μα-

κθτείασ, θ εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων, θ Τ.Α. για τθ 2θ ξζνθ γλϊςςα, θ επιλογι 

διευκυντϊν, κακϊσ και τα πορίςματα του «Διαλόγου» και οι  εξαγγελίεσ για  το Λφκειο  

και τθν αξιολόγθςθ, ιταν κυρίωσ τα κζματα  που απαςχόλθςαν τθν ΟΛΜΕ και τθν εκ-

παιδευτικι κοινότθτα.  

Ο κλάδοσ αντζδραςε ςε όλα τα παραπάνω με Γ.. και πολφμορφεσ κινθτοποιιςεισ.  

ε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, θ δράςθ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. ωσ δράςθ πολφπλευρθσ τεκμθρίωςθσ 

και υποςτιριξθσ τθσ δράςθσ τθσ ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ, ιταν δφςκολθ και απαιτθτικι. 

 

Β) υνοπτικι παρουςίαςθ δραςτθριοτιτων 

Β1) υμμετείχαμε ςε εκδθλώςεισ  και  θμερίδεσ των ΕΛΜΕ, όπωσ και ςε αυτζσ που 

διοργανώκθκαν από τθν  ΟΛΜΕ,  με κυριότερα κζματα τα παρακάτω:   

 Μιςκολόγιο  

 Αςφαλιςτικό 

 Αξιολόγθςθ 

 Σεχνικι Εκπαίδευςθ 

 Δομι Λυκείου/ Νζο Λφκειο 

Οι εκδθλϊςεισ – θμερίδεσ ζγιναν ςτισ πόλεισ Πάτρα, Λάριςα, Κοηάνθ, Χαλκίδα, 

Σρίπολθ, Κόρινκο, Πρζβεηα, και εντόσ τθσ Αττικισ. 

 

Β2) Εκδθλώςεισ – ςυναντιςεισ με Φορείσ   

Σο ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. εκπροςωπικθκε και ςυμμετείχε ςε πολλζσ εκδθλώςεισ Φορζων, όπωσ: 

1. ε ςυηιτθςθ που διοργάνωςε το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΠΕΔΙΜ) με κζμα 

«Μακθματικά ςε αναβακμιςμζνο ςχολείο», ςτισ 15/10/2015. 

2. ε εκδιλωςθ-ςυνζντευξθ Σφπου τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ για τα Δικαιϊματα του 

Ανκρϊπου, 18 Φεβρουαρίου 2016, ςτο Πνευματικό Κζντρο του Διμου 

Ακθναίων, για τθν παρουςίαςθ κζςεων και προτάςεων για τθν προςφυγικι 

κρίςθ ςτθν Ελλάδα.  

3. ε ςεμινάριο που ζγινε ςτο Νοςοκομείο Παίδων «Αγία οφία» ςτισ 14/4/2016.   

Σο ςεμινάριο αφοροφςε τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε ηθτιματα εκελοντιςμοφ για 

τθ μεταμόςχευςθ μυελοφ των οςτϊν. 

4. Σο ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. εκπροςϊπθςε τθν ΟΛΜΕ ςε διθμερίδα του Πανελλινιου Δικτφου 

Φορζων Πρόλθψθσ ςτθν Ολυμπία (8-9 Απριλίου 2016), με κζμα τθν πρωτογενι 



πρόλθψθ και τον καλφτερο ςυντονιςμό των 50 Κζντρων και Φορζων πρόλθψθσ 

ανά τθν Ελλάδα.  

5. ε θμερίδα του Διμου Καλαβρφτων,  ςτισ 14/4/2016 που αφοροφςε και κζματα 

εκπ/ςθσ 

6. τθν  Ολομζλεια του Πανελλινιου Δικτφου Φορζων Πρόλθψθσ (Ακινα, 

18/10/2016 ) 

7.  τθν Επιτροπι  τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ με κζμα 

τθ διενζργεια  πανελλινιου διαγωνιςμοφ, με αντικείμενο τθ ςυνφπαρξθ ςτα 

Ελλθνικά ςχολεία παιδιϊν με διαφορετικι πολιτιςμικι κουλτοφρα (12/1/2017). 

8. ε εκδιλωςθ του Τπουργείου Μεταφορϊν για το κζμα τθσ αςφάλειασ ςτο 

διαδίκτυο (9/2/2017). 

9. ε θμερίδα του Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπ/ςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ με 

κζμα «Ανιςότθτεσ και αιτιματα δικαιοςφνθσ ςτθν εκπ/ςθ» ςτο Βόλο (10/6/17). 

 

Β3) 11ο Εκπαιδευτικό υνζδριο (Βραυρώνα, 2016) 

Μία από τισ πιο ςθμαντικζσ δραςτθριότθτζσ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. είναι τα Εκπαιδευτικά υ-

νζδρια  που ςυνδιοργανϊνονται από τθν ΟΛΜΕ και το ΚΕΜΕΣΕ. 

τισ 14-16 Οκτωβρίου 2016, ςτθ Βραυρώνα Αττικισ, πραγματοποιικθκε 

το  11ο Εκπαιδευτικό υνζδριο με κζμα “οι επιπτώςεισ των μνθμονίων ςτθν Εκπαί-

δευςθ”. Εκεί παρουςιάςτθκαν και ςυηθτικθκαν οι εργαςίεσ των 8 διαφορετικϊν ομά-

δων που είχαν ςυγκροτθκεί για να επεξεργαςτοφν τουσ άξονεσ του κεντρικοφ κζματοσ 

του υνεδρίου με βάςθ τισ αποφάςεισ των ςυνδικαλιςτικϊν υνεδρίων τθσ ΟΛΜΕ.  

Αναλυτικά οι άξονεσ, τα επί μζρουσ κζματα των ομάδων εργαςίασ και οι ςυντονιςτζσ 

των ομάδων, που είχαν κακοριςτεί από το Φεβρουάριο του 2016, μετά από διεξοδικι 

ςυηιτθςθ τόςο ςτο πλαίςιο του Δ του ΚΕΜΕΣΕ όςο και του Δ τθσ ΟΛΜΕ  που ζλαβε 

και τθν τελικι απόφαςθ,  ιταν : 

Α. «Οι επιπτώςεισ των πολιτικών λιτότθτασ ςτο εργαςιακό περιβάλλον και ςτθ χρθ-

ματοδότθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ» 

1.         “Η Κοινωνικι Αςφάλιςθ ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Από το αναδιανεμθτικό ςτο 

κεφαλαιοποιθτικό ςφςτθμα. Επιπτώςεισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτθν ποιότθτα τθσ 

εκπαίδευςθσ.” (ςυντονιςτισ Π. Αντωνόπουλοσ) 

2.          “Η υποχρθματοδότθςθ τθσ Ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Αναπαραγωγι κοινωνικών 

και οικονομικών ανιςοτιτων ςτο ςχολείο τθσ κρίςθσ. Αντιςτακμιςτικι εκπαίδευςθ. 

Παιδικι φτώχεια.” (ςυντονίςτρια Α. Πρωτονοταρίου) 

3.         “ Μιςκολογικι εξζλιξθ των Ελλινων εκπαιδευτικών ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ.” 

(ςυντονιςτισ Π. Μποφρδαλασ) 



4.         “ Αδιοριςτία εκπαιδευτικών. Επιπτώςεισ των ελαςτικών εργαςιακών ςχζςεων 

ςτθν εκπαίδευςθ. Οι ςφγχρονεσ ανάγκεσ του ςχολείου.” (ςυντονιςτισ Α. Ζαφείρθσ) 

  

Β. «Δομι – οργάνωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και ςυνκικεσ άςκθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ – Ζκκεςθ ΟΟΑ» 

1.          “Οι πολιτικζσ εποπτείασ και αξιολόγθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Η παιδαγωγικι ε-

λευκερία. Ο ρόλοσ τθσ ΟΛΜΕ.”  (ςυντονιςτισ Α. Αναςταςίου) 

2.         “ Ο ρόλοσ του Συλλόγου διδαςκόντων και οι τομείσ τθσ ενιαίασ και κριτικισ 

γνώςθσ ςτο δθμοκρατικό ςχολείο.” (ςυντονιςτισ Γ. Χαλκιαδόπουλοσ) 

3.         “ Το 4ο ζτοσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτθν Τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ: Προ-

κλιςεισ και απαντιςεισ.”(ςυντονιςτισ Ζ. Χατηθνικολισ) 

4.          “Η εκπαίδευςθ ςε αρικμοφσ. Η ζκκεςθ του ΟΟΣΑ για τθν ελλθνικι εκπαίδευςθ. 

Μφκοι και πραγματικότθτα.” (ςυντονιςτισ Α. Παπαδαντωνάκθσ) 

 

τισ ομάδεσ εργαςίασ που ξεκίνθςαν τθ λειτουργία τουσ τον Απρίλιο του 2016 και ςυ-

νεδρίαηαν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ςυμμετείχαν πολλοί ςυνάδελφοι/ιςςεσ και 

παράχκθκαν αρκετζσ αξιόλογεσ μελζτεσ.  

Η κεματολογία των ομάδων ανταποκρινόταν ςτο εφροσ των εξελίξεων εκείνθσ τθσ 

περιόδου,  κακϊσ επικεντρϊνονταν  ςτθν ςυνεξζταςθ όλων ςχεδόν των τομζων τθσ 

εκπαίδευςθσ που υφίςτανται τισ επιπτϊςεισ των μνθμονιακϊν πολιτικϊν. 

το πλαίςιο του 11ου υνεδρίου ςυμμετείχαν 200 ςυνάδελφοι/ιςςεσ από τισ κατά τό-

πουσ ΕΛΜΕ, εκπρόςωποι  εκπαιδευτικϊν Ομοςπονδιϊν τθσ Κφπρου, τθσ Γερμανίασ, 

τθσ ΔΟΕ, τθσ ΟΙΕΛΕ, τθσ  ΑΔΕΔΤ, και πολλοί παρατθρθτζσ.  

Θ μεγάλθ ςυμμετοχι των ςυναδζλφων/ιςςϊν ςτον πλοφςιο προβλθματιςμό που α-

ναπτφχκθκε μζςα από διάλογο ι και από ζντονεσ αντιπαρακζςεισ,  ιταν ενδεικτικι 

τθσ ανάγκθσ του κλάδου να ςυηθτιςει και να παρζμβει ςτθ διαμόρφωςθ των εκπαι-

δευτικϊν εξελίξεων.   

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του υνεδρίου, ςυγκεντρϊκθκαν από τθν Πρό-

εδρο του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. και ςτισ 23/1/17 παραδόκθκαν ςτο Δ τθσ ΟΛΜΕ τα αναλυτικά 

κείμενα και οι μελζτεσ των ομάδων εργαςίασ, όπωσ και τα πορίςματα που ςυνδια-

μορφϊκθκαν  μετά και από τισ παρεμβάςεισ των ςυνζδρων ςτισ 8 παράλλθλεσ ςυνε-

δρίεσ  που πραγματοποιικθκαν για τα αντίςτοιχα κζματα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2017 - ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ  

Σο ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. ςυνεχίηοντασ το ζργο του, με βάςθ τον προγραμματιςμό του για το 

2017, και με τθν ζγκριςθ τθσ ΟΛΜΕ, προχϊρθςε το Φεβρουάριο του 2017,  ςτθν 

προςπάκεια  ςυγκρότθςθσ νζων ομάδων εργαςίασ, με ςτόχο τθν επεξεργαςία με 

βάςθ τισ επίςθμεσ κζςεισ τθσ  Ο.Λ.Μ.Ε.  και τθ μελζτθ επίκαιρων εκπαιδευτικϊν 

κεμάτων, που απαςχολοφν τθν εκπαιδευτικι και τθ ςχολικι κοινότθτα.  

Σα κζματα και οι ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ είναι: 
 



1. Δράςεισ ςτθν εκπαίδευςθ για τθ Δθμοκρατία και τα Δικαιώματα. 
  (ςυντονιςτζσ: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ, ΑΝΑΣΑΙΟΤ, ΗΑΦΕΙΡΘ). 
2. Αξιολόγθςθ μακθτών - Αλλαγζσ ςε γυμνάςια και λφκεια –  

πρόςβαςθ ςε Σριτοβάκμια Εκπ/ςθ. 
  (ςυντονιςτζσ: ΑΝΑΓΝΩΣΘ, ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΤΛΟ, ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ). 
3. Η ιδιωτικοποίθςθ  τθσ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ.  

 (ςυντονιςτζσ: ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ, ΚΟΤΡΝΙΩΣΘ). 
4. τατιςτικά εκπαίδευςθσ και ΟΟΑ.  (ςυντονιςτισ: ΠΑΠΑΔΑΝΣΩΝΑΚΘ). 
5. Σομείσ και ειδικότθτεσ ςτα ΕΠΑΛ.   

(ςυντονιςτζσ: ΧΑΣΗΘΝΙΚΟΛΘ, ΚΟΤΡΝΙΩΣΘ). 
6. Όροι και ςυνκικεσ εργαςίασ εκπαιδευτικών εντόσ και εκτόσ ςχολείου. 
  (ςυντονιςτζσ: ΚΟΤΡΝΙΩΣΘ,   ΗΑΦΕΙΡΘ). 
7. Σοπικι αυτοδιοίκθςθ και εκπαίδευςθ - Αυτονομία ςχολικών μονάδων.  

  (ςυντονιςτζσ: ΠΑΠΑΔΑΝΣΩΝΑΚΘ, ΚΟΤΡΝΙΩΣΘ). 
 

Οι ομάδεσ εργαςίασ του 3ου, 4ου και 7ου κζματοσ δεν μπόρεςαν να ςυγκροτθκοφν 

λόγω ζλλειψθσ ςυμμετοχισ ςυναδζλφων. Τπάρχει κακυςτζρθςθ ςτο ςυντονιςμό για 

τθ ςυγκρότθςθ τθσ 1θσ ομάδασ, ενϊ οι εργαςίεσ τθσ 2θσ  , τθσ 5θσ και τθσ 6θσ ομάδασ,  

που ζχουν ιδθ ςυγκροτθκεί, είναι ςε εξζλιξθ.   

 

Β4) Πολιτιςτικι Λζςχθ ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. 

 
Περίοδοσ 2015-2016:  υνεχίςτθκε θ λειτουργία τθσ Λζςχθσ με τθ δθμιουργία δφο κε-
ατρικϊν ομάδων, ςτισ οποίεσ πραγματοποιικθκαν μακιματα υποκριτικισ, ορκοφωνί-
ασ, ιςτορίασ του Θεάτρου. 

1) Σο Δεκζμβριο του 2015, διατζκθκαν δωρεάν ςε ςυναδζλφουσ 90 προςκλιςεισ από 
τθν Πολιτιςτικι Λζςχθ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ, ςε ςυνεννόθςθ με το Θζατρο, για τθν κεατρικι 
παράςταςθ το « Όνειρο ενόσ Γελοίου», του Φιοντόρ Ντοςτογιζφςκι.  

2) Σον Απρίλιο του 2016, παρουςιάςτθκαν με επιτυχία ςτθν Ε.Λ.Μ.Ε Άνω Λιοςίων τα 
δφο ζργα που ανζβαςε θ Πολιτιςτικι λζςχθ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. το αμζςωσ επόμενο διά-
ςτθμα, θ Πολιτιςτικι Λζςχθ παρουςίαςε τισ κεατρικζσ τθσ παραςτάςεισ ςε πάνω από 
10 ΕΛΜΕ. 

3) Πραγματοποιικθκε το Πολιτιςτικό διιμερο φεςτιβάλ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. (24-
26/6/2016) ςτο Θζατρο Σζχνθσ- ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΤΝ. Παρουςιάςτθκαν διαςκευζσ των ζρ-
γων: «Θ βίλα των οργίων-cult edition» (Αλζκου ακελλάριου)  και «Σο μυςτιριο Β» 
(Βλαντιμίρ Μαγιακόφςκι). το πλαίςιο του φεςτιβάλ, το 
κουαρτζτο Athenaeum Saxophone Qyartet παρουςίαςε ζνα μζροσ από το ςφγχρονο 
ρεπερτόριό του. Παράλλθλα, πραγματοποιικθκε εκδιλωςθ – αφιζρωμα ςτον παλιό 
ελλθνικό κινθματογράφο με τθ ςυμμετοχι γνωςτϊν θκοποιϊν που τον υπθρζτθςαν. 
τουσ θκοποιοφσ απονεμικθκε τιμθτικι διάκριςθ εκ μζρουσ τθσ ΟΛΜΕ. 

Περίοδοσ 2016-2017:  υνεχίςτθκε θ λειτουργία τθσ Λζςχθσ με τθ δθμιουργία τριϊν 
ομάδων. Οι δφο από αυτζσ ιταν ομάδεσ Θεάτρου, ςτισ οποίεσ πραγματοποιικθκαν 



μακιματα υποκριτικισ, ορκοφωνίασ, ιςτορίασ του Θεάτρου. Θ τρίτθ ιταν ομάδα Κι-
νθματογράφου. 

1) τισ 15-16/6/2017 πραγματοποιικθκε με επιτυχία, το Πολιτιςτικό φεςτιβάλ του 
ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. ςτο Θζατρο Σζχνθσ -ΚΑΡΛΟ ΚΟΤΝ. Παρουςιάςτθκαν τα κεατρικά ζργα: 
«Σαξιδεφοντασ με τον ΠΑΟΚ», του ταφρου Σςιϊλθ και θ ιρλανδικι δραματικι κωμω-
δία «Πζτρεσ ςτισ τςζπεσ», ζνα από τα πιο διάςθμα ζργα του ςφγχρονου κεάτρου. Θ 
ςκθνοκεςία και θ διαςκευι των ζργων ζγιναν από τον υπεφκυνο τθσ Λζςχθσ, Α. Ηα-
φείρθ. 

2) τισ 19/6/2017 ξεκίνθςαν τα γυρίςματα τθσ ομάδασ Κινθματογράφου, βαςιςμζνα 
ςτο λογοτεχνικό ζργο του Edgar Allan Poe, «το Πθγάδι και το Εκκρεμζσ». Από τθν ομά-
δα κα παραχκεί μια ταινία μεςαίου μικουσ, με επαγγελματικζσ προδιαγραφζσ. 
 

Β5) Κείμενα-μελζτεσ, ζκδοςθ υλικών  

1) Παραδόκθκε, εγκρίκθκε από το Δ τθσ ΟΛΜΕ και αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. θ μελζτθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του Δ του ΚΕΜΕΣΕ για το Μιςκολόγιο 

(Ν.1612/2015) με ςυντονιςτι τον Παν. Μποφρδαλα. 

2) Μετά το πζρασ του 11ου υνεδρίου παραδόκθκαν ςτο Δ τθσ ΟΛΜΕ οι αναλυτικζσ 

μελζτεσ των ομάδων εργαςίασ που αφοροφν πλικοσ εκπαιδευτικά και εργαςιακά 

ηθτιματα. Οι περιλιψεισ αυτϊν των εργαςιϊν είχαν παραδοκεί ςτισ 20/9/2016.  

3) υντάχκθκαν και παραδόκθκαν ςτθν ΟΛΜΕ δφο κείμενα για τουσ πρόςφυγεσ και 

τθν αναγκαιότθτα τθσ ζνταξθσ των παιδιϊν τουσ ςτθν εκπαίδευςθ. 

4) υνεχίςτθκε θ ζκδοςθ του θλεκτρονικοφ περιοδικοφ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ «Φρυκτωρία». 

Εκδόκθκαν 2 νζα Σεφχθ (Νοζμβριοσ 2015, Μάρτιοσ 2016).  

5) Δθμιουργικθκε και τυπϊκθκε Αφίςα για τθν Πολιτιςτικι Λζςχθ και υλικά για τα 

Πολιτιςτικά φεςτιβάλ. 

6) υντάχκθκαν και ςτάλκθκαν ςτα ςχολεία ενθμερωτικά κείμενα για τισ δραςτθριότθ-

τεσ του ΚΕΜΕΣΕ και καλζςματα για να ςυμμετζχουν οι ςυνάδελφοι/ιςςεσ ςτισ δρά-

ςεισ του.  

7) Επεξεργαςτικαμε και προωκιςαμε ςτο Δ τθσ ΟΛΜΕ προτάςεισ: α) για ελεφκερθ 

είςοδο των εκπαιδευτικϊν ςε Μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ  με τθν επίδει-

ξθ τθσ εκπτωτικισ τουσ κάρτασ, β) για τθ δθμιουργία υνδικαλιςτικοφ -  Επιςτθμονι-

κοφ   Μουςείου   τθσ Εκπαίδευςθσ, γ) για παραχϊρθςθ  χϊρου από το Τπουργείο 

Παιδείασ ι Πολιτιςμοφ  ςε κάποιο από τα ανεκμετάλλευτα κτίρια που διακζτουν, 

για τθ ςτζγαςθ του Μουςείου, του αρχειακοφ υλικοφ τθσ ΟΛΜΕ, τθσ βιβλιοκικθσ 

και τθσ Πολιτιςτικισ Λζςχθσ, δ) για τθ ςυμμετοχι των ςχολείων ςτον εορταςμό για 

τθν απελευκζρωςθ τθσ Ακινασ από τουσ Γερμανοφσ (6/10/2016).      

 



Β6) Άλλεσ Δραςτθριότθτεσ 

1) ΑΙΜΟΔΟΙΑ: ςυνεχίςαμε το κεςμό τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ ςε ςυνεργαςία με 

ΕΛΜΕ τθσ Αττικισ. το διάςτθμα των δφο αυτϊν ετϊν δθμιουργικθκαν και 

διακινικθκαν ςτα ςχολεία αφίςεσ και ενθμερωτικό υλικό για τθν εκελοντικι 

αιμοδοςία, θ οποία πραγματοποιικθκε 3 φορζσ ςτα γραφεία τθσ ΟΛΜΕ και 13 φορζσ 

ςτισ ςυνεργαηόμενεσ ΕΛΜΕ.  

2)ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΑΡΧΕΙΟ ΟΛΜΕ: το Αρχείο και θ Βιβλιοκικθ τθσ ΟΛΜΕ 

λειτουργοφν με ευκφνθ του ΚΕΜΕΣΕ, περιζχουν χριςιμο και ςυχνά πολφτιμο υλικό για 

το ςυνδικαλιςτικό και εκπαιδευτικό κίνθμα και για τθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ. Σθν 

περίοδο 2016-2017,  ξεκίνθςε μια νζα φάςθ οργάνωςθσ του Αρχείου και τθσ 

Βιβλιοκικθσ, που ςυνεχίηουν να εμπλουτίηονται. Με ςτόχο τθν αναδιοργάνωςθ, 

καταγραφι και δθμοςιοποίθςθ των τεκμθρίων του Αρχείου και τθσ Βιβλιοκικθσ, ςε 

πρϊτο ςτάδιο μεταφζρονται ςε θλεκτρονικι μορφι τόςο το «Αλφαβθτικό Θεματικό 

Ευρετιριο» (τθσ Βιβλιοκικθσ του ΚΕΜΕΣΕ) όςο και οι κατάλογοι των βιβλίων που 

χειρόγραφα ζχουν καταγραφεί και ταξινομθκεί. ε επόμενο ςτάδιο κα ακολουκιςει, 

μετά από ζλεγχο, θ ςυςτθματικι ςυγκζντρωςθ του υλικοφ, με τελικό ςτόχο τθν 

ψθφιοποίθςθ των τεκμθρίων του Αρχείου και τθσ Βιβλιοκικθσ. 

3) τισ πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ δράςεισ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. ςυμπεριλιφκθκε από τισ 

6/10/2016  και θ ποδοςφαιρικι ομάδα τθσ Ο.Λ.Μ.Ε. που λειτουργεί με τθ 

ςυμμετοχι ςυναδζλφων και ςυμμετζχει με μεγάλθ επιτυχία ςτο πρωτάκλθμα τθσ 

ΑΔΕΔΤ. 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΑΠΟΣΙΜΗΗ  

Σο διάςτθμα 2015-2017 ιταν μια δφςκολθ και αντιφατικι περίοδοσ με ραγδαίεσ 

πολιτικζσ και εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ και με ζντονεσ διαφοροποιιςεισ ςτον τρόπο που 

αυτζσ εκτιμοφνταν και προςεγγίηονταν. Παρϋόλα αυτά το Δ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. κατόρκωςε 

να ξεπεράςει αυτζσ τισ δυςκολίεσ και να κατοχυρϊςει ζνα κετικό κλίμα ςυνεργαςίασ 

ανάμεςα ςτα μζλθ του, ζτςι ϊςτε να μπορζςει να ανταποκρικεί ςτον καταςτατικό του 

ρόλο. Δεδομζνων των ςυνκθκϊν και όχι χωρίσ αδυναμίεσ, θ δράςθ του ΚΕΜΕΣΕ 

κρίνεται γενικά κετικι.  

Αδυναμίεσ που υπιρξαν ςτο ΚΕΜΕΣΕ κατά τθν προθγοφμενθ διετία, ιταν:  

 το επίπεδο ςυνεννόθςισ του με τα μζλθ του  Δ τθσ ΟΛΜΕ,  

 θ μθ ςυςτθματικι μελετθτικι - ερευνθτικι δουλειά για τα νζα δεδομζνα που 

διαμορφϊνονται ςτθν εκπαίδευςθ, και θ αδυναμία αξιοποίθςθσ του 

επιςτθμονικοφ δυναμικοφ που διακζτει ο κλάδοσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 θ υπολειτουργία τθσ θλεκτρονικισ ςελίδασ του ΚΕΜΕΣΕ, 



 θ μθ ςυςτθματικι τροφοδότθςθ-ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων/ιςςϊν και οι 

δυςκολίεσ ςυμμετοχισ ςτισ δράςεισ του ΚΕΜΕΣΕ των ςυναδζλφων/ιςςϊν από 

τθν επαρχία, παρά τισ δυνατότθτεσ που παρζχει ςιμερα θ τεχνολογία. 

 θ αδυναμία προςζλκυςθσ περιςςότερων ςυναδζλφων ςτθν εκελοντικι 

αιμοδοςία τθσ ΟΛΜΕ και λιψθσ μζτρων για τθν ορκολογικότερθ διαχείριςθ  

τθσ Σράπεηασ αίματοσ.  

τθν επόμενθ διετία αυτζσ οι αδυναμίεσ χρειάηεται να λθφκοφν υπόψθ από το 

επόμενο Δ του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. ϊςτε να υπάρξει πιο ςυςτθματικι και καλφτερα 

οργανωμζνθ παρζμβαςθ ςτο εκπαιδευτικό γίγνεςκαι, προςανατολιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ 

και τισ προτεραιότθτεσ του κλάδου. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθν 

εμπιςτοςφνθ απζναντι ςτο κεςμό του ΚΕΜΕΣΕ και ςτθ ςτιριξι του από το νζο Δ τθσ 

ΟΛΜΕ, κακϊσ και ςτο «άνοιγμα» του Κζντρου Μελετϊν και Σεκμθρίωςθσ προσ τουσ 

ςυναδζλφουσ και τισ ΕΛΜΕ. 

 

 

 

 

 

 

 


