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- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 
 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Σας ευχόµαστε δηµιουργική τη νέα σχολική χρονιά!  
Προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε τις αναγκαίες παρεµβάσεις µας για την 

αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων που ανέκυψαν στη λειτουργία των σχολείων 
και µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, είναι απαραίτητο να µας γνωστοποιήσετε 
µέχρι τις 28/9/07 τα προβλήµατα αυτά καθώς και προβλήµατα που απασχολούν τους 
συναδέλφους και κυρίως όσα έχουν γενικότερο χαρακτήρα και η επίλυσή τους απαιτεί 
εµπλοκή του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ.  

Αναφέρουµε, ενδεικτικά, ορισµένα στοιχεία που χρειάζεται να συγκεντρώσουµε, 
ώστε να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε τις παρεµβάσεις µας προς το ΥΠΕΠΘ και 
προς κάθε άλλη αρµόδια αρχή. 

• Αριθµός εκπαιδευτικών που διορίστηκαν στην περιοχή σας και πόσα οργανικά 
κενά υπάρχουν σήµερα, κατά ειδικότητα. 

• Αριθµός λειτουργικών κενών κατά ειδικότητα που επιβάλλεται να καλυφθούν 
άµεσα µε προσλήψεις αναπληρωτών. 

• Ελλείψεις σε βιβλία (να γίνεται συγκεκριµένη αναφορά σε τάξη και τίτλους). 
• Πώς οργανώθηκε η ενηµέρωση των καθηγητών για τα νέα βιβλία; Πώς κρίνετε 

την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητά της. 
• Πόσα σχολεία λειτουργούν σε διπλή βάρδια. Πόσα λειτουργούν σε νοικιασµένα 

κτίρια. 
• Πόσα τµήµατα λειτουργούν µε 26 – 30 µαθητές, πόσα µε 20 – 25 και πόσα µε 

κάτω από 20 µαθητές. 
• Ιδιαίτερα προβλήµατα από την εφαρµογή του ν. 3476/06 στη λειτουργία τοµέων 

των ΕΠΑΛ και ειδικοτήτων στα ΤΕΕ. Περιπτώσεις κατάργησης  τοµέων  και 
ειδικοτήτων  

• Κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών µονάδων και προβλήµατα που 
δηµιουργούνται για τους εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ από αυτό το λόγο.  

• Αναλυτικά, οι οικονοµικές υποχρεώσεις του ΥΠΕΠΘ προς τους συναδέλφους 
(για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, για υπερωρίες, σε ωροµισθίους, για 
ενισχυτική διδασκαλία, για πρόσθετη διδακτική στήριξη, για οδοιπορικά – µετακινήσεις 
κ.λπ.). 

• Πόσοι συνάδελφοι, στο σύνολο και κατά ειδικότητα, είναι στη διάθεση του 
ΠΥΣ∆Ε 

• Πόσοι συνάδελφοι απασχολούνται σε περισσότερα του ενός σχολεία. 



• Πόσοι µόνιµοι, αναπληρωτές, ωροµίσθιοι εργάστηκαν στα ΤΕΕ της περιοχής 
σας πέρυσι. 

• Πόσοι µαθητές έχουν εγγραφεί µέχρι τώρα στην Α΄ τάξη και στη Β΄ τάξη των 
ΕΠΑΛ και στην Α΄ ΕΠΑΣ της περιοχής σας. Πόσοι φοίτησαν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ 
τη σχολική χρονιά 2006 -07. 

• Σε πόσα Γυµνάσια λειτούργησε πέρυσι Ενισχυτική ∆ιδασκαλία. Ποιες οι αιτίες 
µη λειτουργίας στα υπόλοιπα. Συγκριτικά στοιχεία µε την περίοδο 2005 - 2006 

• Πόσοι καθηγητές εργάστηκαν πέρυσι στην Π.∆.Σ. κι αν έχει γίνει 
προγραµµατισµός για τη φετινή έναρξη λειτουργίας της. 

• Στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των υποψηφίων της περιοχής σας στις 
φετινές πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (συνολικός 
αριθµός αποφοίτων από κάθε Λύκειο και ΤΕΕ που συµµετείχαν στις εξετάσεις, αριθµοί 
και ποσοστά µαθητών από κάθε Λύκειο και ΤΕΕ που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και σε ΑΤΕΙ, 
αριθµοί και ποσοστά µαθητών από τα Ενιαία Λύκεια που δεν κάλυψαν το βαθµολογικό 
όριο και δεν εισήχθησαν, αριθµοί και ποσοστά αποφοίτων ΤΕΕ που κάλυψαν το 
βαθµολογικό όριο αλλά δεν εισήχθησαν στα ΑΤΕΙ) 

Για να αξιοποιήσουµε πιο ουσιαστικά αυτά τα στοιχεία, σας παρακαλούµε να 
χαρακτηρίσετε κάθε σχολείο σύµφωνα µε τις εξής γενικές κατηγορίες: αστικό, ηµιαστικό 
και αγροτικό. Ειδικά για την πρώτη περίπτωση (αστικό) είναι αναγκαίο να προσθέσετε 
το κατ’ εκτίµηση κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής κάθε 
σχολείου ως προς τις εξής τρεις κατηγορίες: υψηλό (µεγαλοαστικά στρώµατα), µέσο 
(µεσαία αστικά στρώµατα) και χαµηλό (εργάτες, µετανάστες κ.λπ.). Για περιπτώσεις που 
δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, να περιγράψετε πιο αναλυτικά τη 
συγκεκριµένη κατάσταση της περιοχής. 
 Σας υπενθυµίζουµε, τέλος, ότι από πέρυσι το ΚΕΜΕΤΕ κυκλοφόρησε ένα 
ερωτηµατολόγιο για τις «οµάδες κακοποίησης» στα σχολεία, που είναι αναρτηµένο στην 
ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΤΕ, στη στήλη «Ανακοινώσεις» µε τον τίτλο: «Ερωτηµατολόγιο 
του ΚΕΜΕΤΕ και του Ίδρ. Μαραγκοπούλου». Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο για την έρευνα 
του ΚΕΜΕΤΕ αν ένας συνάδελφος από κάθε σχολείο που δεν είχε συµπληρώσει πέρυσι 
το ερωτηµατολόγιο, να το έκανε εφέτος.  

Επίσης, είναι απαραίτητο να συµπεριλάβετε και ό,τι άλλο εσείς θεωρείτε χρήσιµο 
και  σκόπιµο. 

Επισηµαίνουµε τη µεγάλη σηµασία που έχει για την επιτυχία της προσπάθειάς 
µας η ανταπόκρισή σας ως ∆.Σ. µέσα στο χρονικό πλαίσιο που σας θέτουµε, καθώς και η 
αξιοπιστία και πληρότητα των στοιχείων που θα µας αποστείλετε.  
 

 
     


