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Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ / 2017-2019 

Το έργο του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.  

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ) της Ο.Λ.Μ.Ε. 

έχει ως στόχους τη μελέτη και την έρευνα των εκπαιδευτικών ζητημάτων, τη διαμόρφωση 

τεκμηριωμένων θέσεων στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και την εκπαίδευση, την 

επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τέλος τη 

συμβολή στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ προτείνει και 

εισηγείται στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., το οποίο και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά τον 

τρόπο λειτουργίας και τις δράσεις του. 

 

Α) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018 

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ περιόδου 2017-2019, μετά τη συγκρότησή του, όρισε τα μέλη του Δ.Σ. του 

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. Στις 12-09-2017 συγκροτήθηκε το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. ως εξής: 

 

Πρόεδρος Γεώργιος Ανδρινόπουλος 

Αντιπρόεδρος Αγγελική Αθανασακοπούλου 

Γενική Γραμματέας Άννα Πρωτονοταρίου 

Ταμίας / Υπεύθ. Ιστοσελίδας ΚΕΜΕΤΕ / Υπεύθ. Ποδοσφ. Ομάδας ΟΛΜΕ Σπυρίδων Κανελλόπουλος 

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Βίκυ Αναγνώστη 

Έφορος Βιβλιοθήκης Αντώνης Πέττας 

Οργανωτικός Γραμματέας Ηλίας Παπαχατζής 

Υπεύθυνος Πολιτιστικής Λέσχης Ανδρέας Ζαφείρης 

Μέλος Ζάχος Χατζηνικολής 

 

 Οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στα γραφεία της ΟΛΜΕ στις 05/10/2017 (Παγκόσμια 

Ημέρα των Εκπαιδευτικών) και στις 29/05/2018. 

 Συμμετοχή στην κινητοποίηση των ΑΔΕΔΥ/ΟΛΜΕ στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της ΔΕΘ. 

 Παράσταση της θεατρικής ομάδας μας στη Μύκονο στις 14/10/2017. 

 Εκπροσώπηση και εισήγηση του Δ.Σ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ, από τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα, 

στην αρμόδια υποεπιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για την Εμπορία Ανθρώπων (Trafficking). 

Διαβάστε εδώ: http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2017/11/trafficking-ΚΕΜΕΤΕ.pdf. 

 Σύνταξη και δημοσιοποίηση κειμένου για την «Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών». 

 Σύνταξη και δημοσιοποίηση κειμένου για την «Επέτειο της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα 

γερμανικά στρατεύματα κατοχής». 

 Παραγωγής μελέτης για τις εξαγγελλόμενες, εκείνη τη χρονική περίοδο, αλλαγές στο Λύκειο 

από το Υπουργείο Παιδείας. 

http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2017/11/trafficking-%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%95.pdf
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Αυτή κινήθηκε σε δυο άξονες: 

α) Εργασιακά και β) Εκπαιδευτικά – Μορφωτικά ζητήματα. 

Η μελέτη διενεργήθηκε από την ολομέλεια του Δ.Σ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ, τα δε πορίσματά της έτυχαν 

της πλήρους και καθολικής έγκρισης από τα μέλη του.  

 Συμμετοχή στην Περιφερειακή Σύσκεψη που διοργάνωσε η ΟΛΜΕ στην Καβάλα για τις 

εξαγγελλόμενες αλλαγές στο Λύκειο. 

 Συμμετοχή στην ημερίδα της Β’ ΕΛΜΕ Πειραιά στις 04/12/2017 με θέμα: «Ποιο σχολείο 

θέλουμε;». 

 Εκπροσώπηση στην Περιφερειακή Σύσκεψη της ΟΛΜΕ στα Γιάννενα στις 27/11/2017 για το 

«Νέο Λύκειο». 

 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις των ΕΛΜΕ:  Ζ’ Αθήνας και Ρεθύμνου, για το «Νέο Λύκειο». 

 Συνεργασία του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ με τα Ερευνητικά Κέντρα ΙΠΕΜ της ΔΟΕ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ της ΑΔΕΔΥ και 

ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ με σκοπό την ανταλλαγή ερευνητικού υλικού και τεχνογνωσίας. 

 Συμμετοχή στην Περιφερειακή Σύσκεψη της ΟΛΜΕ στη Ρόδο στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2018 

για τη συζήτηση των προβλημάτων των αναπληρωτών συναδέλφων μας καθώς και των τρόπων 

αντιμετώπισής τους. 

 Συνεργασία με την ‘Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τη διόρθωση των κειμένων του Πανελληνίου 

Διαγωνισμού: «Υπάρχουμε Μαζί». 

 Συμμετοχή στην Ημερίδα της ΟΛΜΕ στη Ηράκλειο Κρήτης 

 Συμμετοχή στην Ημερίδα της Β’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου στις 23/03/2018 για το «Νέο Λύκειο». 

 Διοργάνωση του 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ στην Καβάλα σε συνεργασία με την 

τοπική ΕΛΜΕ, 18-20 Μαΐου 2018, με θέμα:  

«Το Εκπαιδευτικό έργο σε συνάρτηση με τους Όρους και τις Συνθήκες εργασίας των 

Εκπαιδευτικών». 

 

Οι Ομάδες Εργασίας συγκροτήθηκαν με βάση τους παρακάτω άξονες: 

1) Συνθήκες Εργασίας, Υποδομές, Βοηθητικό-Διοικητικό-Επιστημονικό Προσωπικό 

2) Εργασιακά Δικαιώματα, Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό-Μισθολογικό Καθεστώς και η 

επίδραση που αυτά ασκούν στον Εκπαιδευτικό και το Έργο του. 

3) Ο Εκπαιδευτικός ως μέλος της Συλλογικότητας του σχολείου. 

4) Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη. 

Παράλληλα με τις παραπάνω ομάδες εργασίας και σε συνεργασία με αυτές, εργάστηκαν 

ξεχωριστά δυο Υποομάδες. Μια για την Ειδική Αγωγή και μια για την Τεχνική – Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, ώστε να αναδειχθούν ζητήματα που τις αφορούν, σε εκείνα τα σημεία που είναι 

διακριτή η διαφοροποίησή τους. 

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων των Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας καθώς και τα  

συμπεράσματα και τα πορίσματα του εκπαιδευτικού συνεδρίου, στη συνέχεια, αναρτήθηκαν 

στο site του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.   Διαβάστε εδώ:  http://kemete.sch.gr/?page_id=1104 

http://kemete.sch.gr/?page_id=1104
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 Πολιτιστικό Διήμερο, 15-16 Ιουνίου 2018, της Πολιτιστικής Ομάδας του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ με τη 

θεατρική παράσταση «The Killer» του Ιονέσκο.  

 Επεξεργασία από το Δ.Σ των Πινάκων της Αναμοριοδότησης όλων των σχολικών μονάδων της 

Ελλάδας που δόθηκε από το υπουργείο και σύνταξη σχετικού πορίσματος που αποτυπώνει τις 

συνέπειες που αυτή θα επιφέρει, ανά σχολική μονάδα, ανά τύπο σχολείου και ανά περιφέρεια. 

Διαβάστε  εδώ:   http://kemete.sch.gr/?p=1291. 

  

Β) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019 

 Στις 21-09-2018, λόγω της συνταξιοδότησης ορισμένων μελών του καθώς και της 

αντικατάστασης κάποιων άλλων από τις παρατάξεις τους, συγκροτήθηκε εκ νέου το Δ.Σ και το 

Προεδρείο του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ ως εξής: 

   

Πρόεδρος Γεώργιος Ανδρινόπουλος 

Αντιπρόεδρος Θωμάς Γεωργιάδης 

Γενική Γραμματέας / Υπευθ. Αιμοδοσίας Στυλιανή Μανουσογιωργάκη 

Ταμίας / Υπεύθ. Ιστοσελίδας ΚΕΜΕΤΕ /Υπεύθ. Ποδοσφ. Ομάδας ΟΛΜΕ Σπυρίδων Κανελλόπουλος 

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Μαρία Γεωργαρίου 

Έφορος Βιβλιοθήκης Γεώργιος Προυσαλίδης 

Οργανωτικός Γραμματέας Νικόλαος Σκίκος 

Υπεύθυνος Πολιτιστικής Λέσχης Ανδρέας Ζαφείρης 

Μέλος Αντιγόνη Χαλιμούρδα 

 

 Οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στα γραφεία της ΟΛΜΕ στις 05/10/2018 (Παγκόσμια 

Ημέρα των Εκπαιδευτικών) και στις 10/05/2019.  

 Ενισχύοντας το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας, στο διάστημα των δύο αυτών ετών, 

δημιουργήσαμε και διακινήσαμε στα σχολεία σχετικές αφίσες και ενημερωτικό υλικό για την 

οργάνωση τριάντα συνολικά Εθελοντικών Αιμοδοσιών από τις, συνεργαζόμενες για το σκοπό 

αυτό, ΕΛΜΕ της Αττικής. 

 Συμμετοχή στην κινητοποίηση των ΑΔΕΔΥ/ΟΛΜΕ στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της ΔΕΘ. 

 Εκπροσώπηση και εισήγηση του Δ.Σ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ, από τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα, 

στην αρμόδια υποεπιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία 

της ειδικής μόνιμης επιτροπής ισότητας, νεολαίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων με θέμα: 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Σχολική Διαρροή», στις 6 Δεκεμβρίου 2018. 

Διαβάστε  εδώ:   http://kemete.sch.gr/?p=1324. 

 Συμμετοχή με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Β’ ΕΛΜΕ 

Θεσσαλονίκης στις 7 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα: «Η σωστή τοποθέτηση της φωνής κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία για την υγεία των εκπαιδευτικών και των μαθητών». 

http://kemete.sch.gr/?p=1291
http://kemete.sch.gr/?p=1324
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 Συνέχιση της συνεργασίας με το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ για τη συλλογή στοιχείων για τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα για τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής. 

 Συνέχιση της συνεργασίας με το ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ της ΑΔΕΔΥ, τόσο με την παρουσία  μας και 

παρέμβασή μας σε σειρά εκδηλώσεων που διοργάνωσε, όσο και στην αποδοχή οικονομικής 

στήριξης εκ μέρους τους ερευνών, που θα πραγματοποιήσουμε στο μέλλον από κοινού,  για 

«Τα ζητήματα της Εκπαίδευσης των Προσφύγων» και για «Την Αντιμετώπιση του 

Δημογραφικού Προβλήματος μέσω Προτεινόμενων Εκπαιδευτικών Πολιτικών». 

 Συνεργασία με το «Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης», του οποίου το 

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ αποτελεί ιδρυτικό μέλος: 

1) Με την παρακολούθηση από τα μέλη του συμβουλίου του Δ.Σ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ ειδικού 

Βιωματικό Σεμιναρίου που οργανώθηκε από το ΚΕΘΕΑ, σε θέματα πρόληψης και 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στο χώρο του σχολείου, και 

2) Με τη διοργάνωση εκδήλωσης, από κοινού με το «Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης 

της Εξάρτησης» και «το Σχολείο 18 άνω», με θέμα:  

«Ο ρόλος του σχολείου στην πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων», στο 1ο ΕΠΑΛ της 

Αθήνας στις 8 Μαΐου 2019. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών, των γονέων και όλων των φορέων που επιδρούν στη Σχολική Κοινότητα σε 

θέματα πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούν οι 

εξαρτήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Έδεσσας, Ικαρίας και 

Χαλκίδας με θέμα το νέο πλέον νόμο για τη Γ’ Τάξη  των ΓΕΛ και το Νέο Σύστημα πρόσβασης 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τις αλλαγές αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του. 

 Το Αρχείο και η Βιβλιοθήκη της ΟΛΜΕ λειτουργούν με ευθύνη του ΚΕΜΕΤΕ, περιέχουν χρήσιμο 

και συχνά πολύτιμο υλικό για το συνδικαλιστικό και εκπαιδευτικό κίνημα καθώς και για τη 

Δημόσια Εκπαίδευση. Την περίοδο 2018-2019, ξεκίνησε μια νέα φάση οργάνωσης και 

καταγραφής του Αρχείου και της Βιβλιοθήκης, με στόχο την ψηφιοποίηση του υλικού σε 

συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ. 

 Στις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. συμπεριλήφθηκε από τις 6/10/2016 και 

η ποδοσφαιρική ομάδα της Ο.Λ.Μ.Ε. που λειτουργεί με τη συμμετοχή συναδέλφων και 

συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ. 

 Συνέχιση της λειτουργίας και της ενημέρωσης της ιστοσελίδας  μας – Δημιουργία Λογαριασμού 

στο facebook για καλύτερη επικοινωνία και διάχυση των δράσεων του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 

Δείτε  εδώ:  https://www.facebook.com/kemeteolme/ 

 Προτάθηκε η τροποποίηση του καταστατικού λειτουργίας του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. Συντάχθηκαν σε 

κείμενο τα σημεία στα οποία προτείνονται αλλαγές, το οποίο στη συνέχεια κατατέθηκε στο Δ.Σ 

της ΟΛΜΕ προς έγκριση. 

 Η Πολιτιστική Λέσχη του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ ανέβασε με επιτυχία τις Θεατρικές παραστάσεις: «Φάουστ» 

του Γκαίτε (11 και 12 Ιουνίου 2019) και «Ο Δάσκαλος» του Μπρέχτ (22 και 23 Ιουνίου 2019). 

 Αποστείλαμε στο υπουργείο αίτημα προς συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (όπως: αριθμός μόνιμων-αναπληρωτών-ωρομισθίων, κατά κλάδο, 

https://www.facebook.com/kemeteolme/
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ανά περιοχή, αριθμό σχολείων που αυτοί υπηρετούν κ.α), με στόχο τη δημιουργία Βάσης 

Δεδομένων. Το σύνολο των ερωτημάτων αποτελεί μια ακτινογραφία της κατάστασης στο χώρο 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα συμβάλει στη διαμόρφωση καλύτερης εικόνας για 

ζητήματα Εργασιακά, Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά. Παρ’ όλες, όμως, τις επανειλημμένες 

υπενθυμίσεις του αιτήματός μας, ουδέποτε λάβαμε κάποια, έστω και αποσπασματική, 

απάντηση από τις υπηρεσίες του υπουργείου.  

 Στις δράσεις του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ για την τρέχουσα περίοδο είχαν εγκριθεί και προχώρησαν σε 

ικανοποιητικό βαθμό δυο έρευνες: 

1) Η Εκπαίδευση προσφύγων- ΔΥΕΠ και τάξεις υποδοχής στην Ελλάδα – Πρακτικές άλλων 

Χωρών και  

2) Το Δημογραφικό πρόβλημα – Συνέπειες στην Εκπαίδευση – Προτάσεις αντιμετώπισης του 

προβλήματος. 

Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνών έγιναν σειρά επαφών με εμπλεκόμενους φορείς και 

συλλογή μεγάλου όγκου στοιχείων, χρήσιμων για την  υλοποίησή τους. Υπήρξε συγγραφή 

αρκετών,  σχετικών προς τις έρευνες, κειμένων από τα μέλη των Ομάδων Εργασίας.  Η 

σπουδαιότητα όμως των πορισμάτων στα οποία θα καταλήξουν οι έρευνες αυτές,  για την 

υποβολή προτάσεων από την Ομοσπονδία  για τη χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών,  επιβάλει 

να υπάρξει περισσότερη και σε βάθος ανάλυση των πρώτων αυτών συμπερασμάτων των 

ομάδων εργασίας των δυο αυτών ερευνών. Για το λόγο αυτό προτείνουμε στο επόμενο 

συμβούλιο του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ να συνεχίσει τις έρευνες αυτές από το σημείο εκείνο που έχει, ήδη, 

καταλήξει το απερχόμενο συμβούλιό μας. 

 Κλείνοντας θα θέλαμε να προτρέψουμε το επόμενο Δ.Σ της ΟΛΜΕ, που θα προκύψει από το 

19ο Συνέδριο, να ορίσει το συντομότερο δυνατόν την Ημερομηνία και το Θέμα του επόμενου 

Εκπαιδευτικού Συνεδρίου μας, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος εκείνος χρόνος στις εμπλεκόμενες 

Ομάδες Εργασίας για να προλάβουν να προσφέρουν το βέλτιστο των δυνατοτήτων τους. 

 

 

Για το ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Γεώργιος Ανδρινόπουλος 
 

 

 
 
 

Η Γενική Γραμματέας 
 

Στυλιανή Μανουσογιωργάκη 

 


