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1η συνάντηση Πέµπτη, 6/11 στις 18.00 στην ΟΛΜΕ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι-συναδέλφισσες, 
 Το ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., αναγνωρίζοντας ότι ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, 
εκτός από τα κοινά προβλήµατα του κλάδου: οικονοµικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά, 
αντιµετωπίζει µια σειρά επιπλέον προβλήµατα, τα οποία πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης 
µέριµνας και ανάδειξης από τη µεριά της ΟΛΜΕ, αποφάσισε τη σύσταση Οµάδας 
Εργασίας µε στόχο: 

1. Την καταγραφή των ιδιαίτερων προβληµάτων του νεοδιόριστου και την 
καλύτερη επεξεργασία και τεκµηρίωση των αιτηµάτων της Οµοσπονδίας 
αναφορικά µε τη νέα βάρδια στην εκπαίδευση. 

2. Την έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου που να απευθύνεται προς τους 
νεοδιόριστους συναδέλφους, το οποίο να αποτελεί χρήσιµο οδηγό τόσο για τη 
βασική λειτουργία του σχολείου και τα στοιχειώδη κεκτηµένα νοµοθετικά ή 
στην πράξη δικαιώµατα του εκπαιδευτικού, όσο και για τις βασικές 
συνδικαλιστικές δοµές και δραστηριότητες. Βασικός στόχος αυτής της 
δραστηριότητας πρέπει να είναι να προσεγγίσουν οι νέοι συνάδελφοι τα 
σωµατεία τους και τη συλλογική δράση. 

 
Συνάδελφοι-συναδέλφισσες, 
 Θεωρούµε ότι σε µια περίοδο ιδιαίτερης όξυνσης των προβληµάτων της 
εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να προβάλουµε προς την κοινωνία, µε 
επιθετικό τρόπο, το προφίλ του νεοδιόριστου: Την οδύσσεια  του διορισµού, το 
ξερίζωµα από τον τόπο κατοικίας και τις επιπτώσεις στην οικογένεια, την 
περιπλάνηση απ’ άκρο σ’ άκρο της χώρας µέχρι την πολυπόθητη επιστροφή «στην 
πατρίδα» και την «κατάκτηση» µιας οργανικής θέσης –αν και εφόσον. Να 
προσθέσουµε ακόµη, ότι στην περιπέτειά του αυτή ο νεοδιόριστος, πολύ συχνά 
γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης από υπηρεσιακούς και άλλους παράγοντες που 
προωθούν τις πελατειακές σχέσεις. 
 Ιδιαίτερα και ενόψει των κινητοποιήσεων του κλάδου, θεωρούµε ότι είναι 
σηµαντικό να κερδίσουµε την κοινή γνώµη και να ανατρέψουµε την εικόνα του 
«βολεµένου» ή την όποια συκοφαντία για τον κλάδο µας. Γι’ αυτό σας παρακαλούµε 
να δείξετε ιδιαίτερη µέριµνα και να ειδοποιήσετε κάθε ενδιαφερόµενο (νεοδιόριστο ή 
όχι) να συµµετάσχει στην πρώτη συνάντηση της Οµάδας που θα γίνει στα γραφεία 
της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2 και Ερµού, 6ος όροφος), την Πέµπτη 6 Νοεµβρίου, στις 6µµ. 



 Σας παρακαλούµε, επίσης, να συµβάλετε στις εργασίες της Οµάδας, 
στέλνοντας από τη µεριά του ∆.Σ. της ΕΛΜΕ ένα κείµενο που να περιγράφει τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα των νεοδιόριστων της περιοχής σας.  
 

Για το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ 
Οι υπεύθυνοι της Οµάδας 

Φ. Πανοπούλου, Π. Χαραµής, Τ. Βιολέτης  


