
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 

 
Γενικά 

 

Ο προγραμματισμός δράσης του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. για το διάστημα Σεπτέμβριος 2009 - 
Ιούνιος 2010 έλαβε υπόψη του τις γενικές και ειδικές εξελίξεις που 
παρατηρήθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και σε γενικότερα ζητήματα 
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.  
Στο διάστημα αυτό οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις υπήρξαν καταλυτικές. Η 
Κυβέρνηση εγκατέλειψε πολύ γρήγορα ακόμη και αυτές τις ελάχιστες 
προεκλογικές δεσμεύσεις της. Με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης με το 
«νέο πρόγραμμα σταθερότητας» που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, κλήθηκαν για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι να αναλάβουν το κόστος για 
μια κρίση που δεν δημιούργησαν εκείνοι.  
Χαρακτηριστικό, επίσης, αυτής της περιόδου ήταν οι συνεχείς πανεργατικές και 
πανδημοσιοϋπαλληλικές κινητοποιήσεις, οι απεργίες και τα συλλαλητήρια που 
οργανώθηκαν από τα συνδικάτα στη χώρα μας, για να εκφραστεί η αντίδραση 
στα αντεργατικά «μνημόνια» που υπογράφτηκαν με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα οποία χιλιάδες εκπαιδευτικοί 
έλαβαν μέρος.  
Σταθερός στόχος του ΚΕΜΕΤΕ είναι να στηρίξει με το έργο του τη συνολική 
προσπάθεια της ΟΛΜΕ για ενίσχυση και βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας 
και δωρεάν παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας και για τη βελτίωση της 
θέσης και του ρόλου των εκπαιδευτικών. Στη συγκεκριμένη συγκυρία ο στόχος 
αυτός εκφράστηκε κυρίως με τη συνεχή προσπάθεια να υποστηριχθεί η ΟΛΜΕ 
στην προσπάθειά της να αντιπαρατεθεί με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία 
απέναντι σε αυτή την πολυδιάστατη, σκληρή επίθεση κατά των εργαζομένων και 
ειδικότερα κατά της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Πλαίσιο αναφοράς και 
κριτήριο αποτίμησης αυτής της προσπάθειας του ΚΕΜΕΤΕ είναι οι θέσεις και οι 
στόχοι του κλάδου, όπως έχουν προσδιοριστεί αναλυτικά στα κείμενα της ΟΛΜΕ 
και του ΚΕΜΕΤΕ. Ευχή και προσδοκία μας είναι να έχουμε συμβάλει, έστω και 
κατ’ ελάχιστο, με το έργο μας στη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών για την 
ελληνική εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς.  

 
Σχεδιασμός για τη χρονιά 2009-2010 

 
Ο αρχικός σχεδιασμός της δραστηριότητας του ΚΕΜΕΤΕ για την περίοδο  
Σεπτέμβριος 2009 - Ιούνιος 2010, που είχε γίνει πριν ακόμη εκδηλωθεί η 
πρόσφατη οικονομική κρίση στη χώρα μας με τις ακραίες συνέπειές της, 
περιλάμβανε στους στόχους του, με βάση τις τότε πολιτικές, οικονομικές και 
εκπαιδευτικές εξελίξεις τη μελέτη των ακόλουθων θεμάτων:  
1. Συνθήκες πρόσληψης και εργασίας εκπαιδευτικών. Αδιοριστία/ανεργία/ 
υποαπασχόληση, ευέλικτες σχέσεις εργασίας, διαγωνισμός του ΑΣΕΠ κ.λπ. 
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2. Επικαιροποίηση του Κειμένου Τεκμηρίωσης των στόχων της ΟΛΜΕ 
(προϋπολογισμός, δαπάνες για την εκπαίδευση, οικονομικά/οικονομική κρίση και 
συνέπειες για την εκπαίδευση και τους/τις εκπαιδευτικούς, ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά ζητήματα). 
3. Ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης – τάσεις ιδιωτικοποίησης. 
4. Ζητήματα της αποκέντρωσης/αποσυγκέντρωσης στην εκπαίδευση /Διοικητική 
μεταρρύθμιση /Περιφερειακότητα. 
5. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού / εκπαιδευτικού έργου. 
6. Μελέτη των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθούνταν 
εκείνη την περίοδο (εξαγγελίες της κυβέρνησης, Πόρισμα ΕΣΥΠ / ΣΠΔΕ) και 
αποτίμηση της πορείας της. 
7. Σχολική Αποτυχία, Μαθητική διαρροή. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση/Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. 
8. Προβλήματα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
9. Αντιρατσιστική / Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 
10. Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των θέσεων της ΟΛΜΕ για τις διαδικασίες 
επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. 
11. Επιμόρφωση (επικαιροποίηση και συμπλήρωση της πρότασης της ΟΛΜΕ για 
αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης – Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου). 
12. Βελτίωση / συμπλήρωση του Καταστατικού του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 
13. Κατασκηνώσεις. 
14. Αναμόρφωση της Ιστοσελίδας του ΚΕΜΕΤΕ. 
 
Ο σχεδιασμός αυτός στην πορεία κρίθηκε αναγκαίο να συμπληρωθεί και να 
τροποποιηθεί σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν κάτω από 
την πίεση των νέων εξελίξεων. 

 
Δραστηριότητες για τη χρονιά 2009 – 2010 

 
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., αφού έλαβε υπόψη του και τις προτάσεις που 
διατυπώθηκαν σε κοινή συνεδρία με το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, αναδιαμόρφωσε και 
συμπλήρωσε το αρχικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων του για την περίοδο 
Σεπτέμβριος 2009 – Ιούνιος 2010. Με βάση αυτόν τον αναδιαμορφωμένο 
προγραμματισμό γίνεται ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του αυτής της 
περιόδου, που ακολουθεί. 
 

Μελέτες του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ 

Οι μελέτες που εκπόνησε το Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του, με στόχο να υποβοηθήσει την ΟΛΜΕ να ανταποκριθεί στις 
τρέχουσες ανάγκες του κλάδου, είναι οι εξής:  

«Συνθήκες πρόσληψης και εργασίας εκπαιδευτικών – Διαγωνισμός ΑΣΕΠ». 
Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε καταρχάς στις διαδικασίες πρόσληψης 
εκπαιδευτικών στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο διαγωνισμό του 
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ΑΣΕΠ, ενώ συμπεριέλαβε και την περιγραφή και ανάλυση της διεθνούς 
(ευρωπαϊκής) εμπειρίας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον αρχικό 
προγραμματισμό, επρόκειτο να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο της μελέτης αυτής 
και η ανάλυση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών, αλλά 
αυτές οι πλευρές του θέματος καλύπτονται από σχετική έρευνα, που 
πραγματοποιείται το ίδιο διάστημα από το ΚΕΜΕΤΕ, το ΙΠΕΜ της ΔΟΕ και το 
Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε και δόθηκε 
προς αξιοποίηση στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. 

 
«Ζητήματα αποκέντρωσης - αποσυγκέντρωσης / Διοικητική 
μεταρρύθμιση». Αντικείμενο της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων 
που αναμένεται να έχει στη δημόσια (δευτεροβάθμια) εκπαίδευση η 
προωθούμενη αποκέντρωση (Σχέδιο «Καλλικράτης» κ.λπ.). Η μελέτη 
ολοκληρώθηκε και δόθηκε προς αξιοποίηση στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. 
 
«Τεκμηρίωση των απεργιακών στόχων της ΟΛΜΕ…»: Επικαιροποίηση του 
αντίστοιχου κειμένου που εκπονήθηκε την προηγούμενη συνδικαλιστική περίοδο 
(2007-2009) από το ΚΕΜΕΤΕ, με έμφαση στις εξελίξεις στα μισθολογικά και 
συνταξιοδοτικά θέματα. Η μελέτη αυτή πέρασε από διάφορες φάσεις, λόγω της 
ρευστότητας που κυριάρχησε το τελευταίο διάστημα και των ραγδαίων εξελίξεων 
που σημειώθηκαν στα θέματα αυτά. Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα 
στοιχεία της που αφορούσαν τις μισθολογικές απώλειες των εκπαιδευτικών μετά 
την εφαρμογή και των νέων μέτρων λιτότητας καθώς και πίνακες και οικονομικά 
σχεδιαγράμματα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της μείωσης των αποδοχών 
των εκπαιδευτικών μετά τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης με τον 
τίτλο «Επικαιροποίηση Οικονομικών απολαβών των εκπαιδευτικών». Η μελέτη 
αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας για ενημέρωση όλων των 
συναδέλφων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη εργασία με αντικείμενο τις 
επιπτώσεις των νέων μέτρων στο ασφαλιστικό. 
 
«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Πλαίσιο 
Διαβούλευσης»: Ομάδα εργασίας του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. ανέλαβε να μελετήσει 
το σχέδιο πρότασης του Υπ. Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που 
αφορά την οργάνωση και το περιεχόμενο συγκεκριμένης επιμορφωτικής 
διαδικασίας που προτείνει το Υπ. Παιδείας και αποτελεί μέρος της «εθνικής 
στρατηγικής» για την επόμενη τετραετία, και να υποβάλει στην ΟΛΜΕ σχετικό 
πόρισμα. 
 
«Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων»: Ομάδα εργασίας του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 
ανέλαβε να μελετήσει τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το 
παραπάνω θέμα  και να υποβάλει στην ΟΛΜΕ σχετικό πόρισμα. 
 
Σημειώνουμε ότι η εκπόνηση των παραπάνω μελετών υπήρξε ένα ιδιαίτερα 
επίπονο έργο, καθώς η πίεση της συγκυρίας επέβαλε άμεση ανταπόκριση 
του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ στις τρέχουσες απαιτήσεις. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Μελέτες Ομάδων Εργασίας 
 
«Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων» (Σ.Σ.Ν.): Ολοκλήρωση της μελέτης της 
ομάδας εργασίας του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. Η μελέτη αυτή, που ξεκίνησε από την 
προηγούμενη περίοδο (2007-2009), περιλαμβάνει ένα ιστορικό για το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας των Σ.Σ.Ν., το υπάρχον διοικητικό και επιστημονικό πλαίσιο 
και προτάσεις για τη βελτίωσή τους, τον τρόπο στελέχωσής τους, την κοινωνική 
αναγκαιότητα για την ύπαρξη των Σ.Σ.Ν., τη συνεργασία τους με άλλους 
αντίστοιχους φορείς και την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία από ανάλογες δομές. 
 
«Σχολικές ομάδες κακοποίησης μαθητών/μαθητριών»: Ολοκλήρωση της 
μελέτης – έρευνας από ομάδα εργασίας του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. Η μελέτη αυτή είχε 
ξεκινήσει κατά την προηγούμενη περίοδο (2007-2009) και πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο μιας ευρείας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της 
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Ιδρύματος 
Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στην πρωτοβουλία αυτή 
έλαβε μέρος και το ΚΕΜΕΤΕ μετά από παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. της 
ΟΛΜΕ. 
 
 
Έρευνα σε συνεργασία με το «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» της ΑΔΕΔΥ και το «ΙΠΕΜ» 

της ΔΟΕ 
 
Στην τελική φάση της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων βρίσκεται η 
πανελλαδικής κλίμακας έρευνα “Όροι και συνθήκες άσκησης του 
εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση”. Την έρευνα πραγματοποιούν από κοινού το Κέντρο Μελετών και 
Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ, το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-
Μελετών (ΙΠΕΜ) της ΔΟΕ και το Κοινωνικό Πολύκεντρο, ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ.  
Η έρευνα αποκτά κρίσιμη σημασία με δεδομένη την πολιτική της οικονομικής, 
ασφαλιστικής και επιστημονικής υποβάθμισης των εκπαιδευτικών που 
ακολουθείται με ένταση το τελευταίο διάστημα, και τα πορίσματά της αναμένονται 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
Για την υλοποίηση της έρευνας το Κοινωνικό Πολύκεντρο έχει συγκροτήσει 
ερευνητική ομάδα, η οποία αποτελείται από τους: Σήφη Μπουζάκη (συντονιστή), 
Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, Αναστάσιο Εμβαλωτή, Πρόεδρο του ΙΠΕΜ, 
Επίκουρο  Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παύλο Χαραμή, Πρόεδρο του 
ΚΕΜΕΤΕ – Καθηγητή, Αθανάσιο Κατσή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, και Ιωάννη Καμαριανό, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Πατρών, ενώ στη διεξαγωγή της συμμετέχουν και συμβάλλουν υποστηρικτικά και 
τα Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ και του ΙΠΕΜ.  
Για τη διεξαγωγή της έρευνας συντάχθηκε ερωτηματολόγιο, με στόχο την  
αποτύπωση των απόψεων και προτάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τους όρους και τις συνθήκες άσκησης του 
εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 
ερωτηματολόγιο πήρε την τελική μορφή του με την ουσιαστική συμβολή του Δ.Σ. 
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του ΚΕΜΕΤΕ, που σε δύο συνεχείς συνεδρίες του ασχολήθηκε αποκλειστικά με 
το θέμα αυτό και αναμόρφωσε μεγάλο αριθμό ερωτήσεων  Ήδη έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς η διακίνησή του στα σχολεία του πανελλαδικού δείγματος 
της έρευνας. 
 

Άλλες δραστηριότητες του ΚΕΜΕΤΕ 
 
«Γραφείο τύπου» της ΟΛΜΕ στο ΚΕΜΕΤΕ 
Το τελευταίο διάστημα και ιδίως μετά την επιβολή του «προγράμματος 
σταθερότητας» παρατηρήθηκε αύξηση των δημοσιευμάτων και των εκπομπών 
από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ που  έχουν στόχο τους να μειώσουν το κύρος των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση. Με αυτή την αφορμή το 
Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ  ανέλαβε να οργανώσει γραφείο τύπου που θα απαντά στα 
δημοσιεύματα αυτά. Επίσης, με έγγραφο που συνέταξε το ΚΕΜΕΤΕ κάλεσε τα 
Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να συνεργαστούν μαζί του για την κάλυψη αυτής της ανάγκης και 
σε τοπική κλίμακα για κάθε ΕΛΜΕ. Κατά τη λειτουργία του παρουσιάστηκαν 
προβλήματα που οδήγησαν σε αδυναμία να ανταποκριθεί στο ύψος των 
απαιτήσεων που επέβαλε η συγκυρία. 
 

Αξιοποίηση του παραχθέντος εκδοτικού υλικού του ΚΕΜΕΤΕ για το 
πρόγραμμα του Υπ. Παιδείας «Δίωρο στα σχολεία για τις φυλετικές 
διακρίσεις» 

 
Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δόθηκε η δυνατότητα στα σχολεία, 
σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Παιδείας, να δεσμεύσουν ένα δίωρο για να 
οργανώσουν συζητήσεις και δραστηριότητες με την ευκαιρία της Διεθνούς 
Ημέρας κατά των Φυλετικών Διακρίσεων (21 Μαρτίου). Στο πλαίσιο αυτό, το 
ΚΕΜΕΤΕ ετοίμασε σχετικό κείμενο, που διακινήθηκε στα σχολεία και στον τύπο, 
και έλαβε μέτρα ώστε να αξιοποιηθεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει 
παραγάγει κατά καιρούς το ΚΕΜΕΤΕ για θέματα μεταναστών, ρατσισμού και 
διακρίσεων. 

 
Οργάνωση ημερίδας «Μετανάστευση και εκπαίδευση»  
 

Η ΟΛΜΕ ΚΑΙ το ΚΕΜΕΤΕ, με τη συνεργασία και άλλων εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών οργανώσεων και φορέων που αγωνίζονται για να διασφαλιστεί το 
δικαίωμα των μεταναστών και των παιδιών τους στη μόρφωση, σε συνθήκες 
μέγιστης δυνατής ισοτιμίας, διοργάνωσαν την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ημερίδα-συζήτηση με θέμα «Εκπαίδευση και 
μετανάστες». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Συνόδου των 
Κινημάτων», που ήταν η απάντηση στο διακρατικό «3ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη 
Μετανάστευση και την Ανάπτυξη» (GFMD), που έγινε το ίδιο διάστημα στην 
Αθήνα. Στόχος της «Συνόδου των Κινημάτων» ήταν να προβάλει την ανάγκη της 
εφαρμογής πολιτικών που με γνώση και κοινωνική ευαισθησία θα 
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αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αιτίες των ογκούμενων  μεταναστευτικών 
ρευμάτων και θα επιλύουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι ίδιοι οι μετανάστες στις χώρες υποδοχής. Στο πλαίσιο της συζήτησης για την 
εκπαίδευση τέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα και οι δυσκολίες που βιώνουν τα 
παιδιά με μεταναστευτική καταγωγή στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν τη 
μόρφωση. 
 
Τετρασέλιδο του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. στο Πληροφοριακό Δελτίο της ΟΛΜΕ 
 Το Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ μερίμνησε ώστε σε κάθε τεύχος του Πληροφοριακού 
Δελτίου της ΟΛΜΕ να υπάρχει τετρασέλιδο με αναφορές στη δράση του 
ΚΕΜΕΤΕ. 

Σύνταξη κοινής διακήρυξης των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών ΟΛΜΕ 
(Ελλάδας) και ΟΕΛΜΕΚ Κύπρου με την ευκαιρία της 5ης Οκτωβρίου 2009, 
Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών. 
 
Συμμετοχή στην Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων για τα Θέματα 
των Προσφύγων, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το 
ΚΕΜΕΤΕ συνέχισε την τακτική συνεργασία του με την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και την τρέχουσα περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό 
συμμετείχε στην Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων για τα Θέματα των 
Προσφύγων, κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η οργάνωση ετήσιου 
μαθητικού διαγωνισμού (δοκιμίου/έκθεσης/«σκέφτομαι και γράφω», 
ζωγραφικής/αφίσας κ.λπ.). Ο εφετινός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία. 

 
Εκδηλώσεις – Εκπροσωπήσεις 

 
Το ΚΕΜΕΤΕ εκπροσώπησε την ΟΛΜΕ σε δεκάδες συνέδρια, συμπόσια, 
ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα. Από αυτές παραθέτουμε στη συνέχεια ένα μικρό δείγμα. 
 
 Συνέδριο της ΕTUCE «Για το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών» 
Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από την ΕTUCE, πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2009, εκ μέρους του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. συμμετείχε 
τριμελής αντιπροσωπεία. 
 
Συνέδριο της ΔΟΕ: «Αξιολόγηση των νέων βιβλίων του Δημοτικού 
Σχολείου» 
Τα νέα σχολικά βιβλία είχε αντικείμενό του το διήμερο επιστημονικό Συνέδριο 
που πραγματοποίησε η ΔΟΕ το διήμερο 16 και 17 Οκτωβρίου στο Καρπενήσι.  
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ανακοινώθηκαν τα πορίσματα πανελλαδικής 
έρευνας για τα νέα σχολικά βιβλία που πραγματοποίησε πρόσφατα το ΙΠΕΜ της 
ΔΟΕ. Από το ΚΕΜΕΤΕ παρέστη τριμελής αντιπροσωπεία. 
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Συνέδριο της ΕTUCE «Για τη ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά 
συνδικάτα, στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και στον τομέα της 
εκπαίδευσης γενικότερα» 
Το Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε από την ΕTUCE, πραγματοποιήθηκε στη 
Ρώμη στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2009. Εκ μέρους του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. συμμετείχε 
διμελής αντιπροσωπεία. Στο συνέδριο (το οποίο ήταν η τελική δράση ενός 
ετήσιου προγράμματος, στο οποίο στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχε και το 
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ) παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα της 
πανευρωπαϊκής έρευνας για το θέμα αυτό και εκπονήθηκε «ένα σχέδιο δράσης» 
για τα θέματα ισότητας των φύλων για τα ευρωπαϊκά συνδικάτα.  
 
Συνέδριο με θέμα: «Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Παιδεία» 
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου διοργάνωσε συνέδριο στις 11 και 12 
Δεκεμβρίου με θέμα:"Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Παιδεία" σε συνεργασία με 
το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη ΔΟΕ και την 
ΟΛΜΕ. Το συνέδριο έλαβε χώρα στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο Ηράκλειο 
της Κρήτης. 
 
 
Ημερίδα του Πειραματικού Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής: «Μην 
κλείνετε τα μάτια στη σχολική βία» 
Στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων (πρώην Γκάζι) πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα του Πειραματικού Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής με θέμα τη 
σχολική βία. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν αξιόλογες εργασίες τόσο από 
πανεπιστημιακούς και ερευνητές (Αθ. Γκότοβος, Ιω. Τσίγκανου, Α. Γιοβαζολιάς, 
Β. Αρτινοπούλου) όσο και από καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μ. 
Μπελογιάννη, Γ. Ρουμπέα), Γ. Κότσιρας, Γ. Αλτάνης) και εκπροσώπους φορέων 
(Μ. Σφακιανάκης, Β. Παπαγιάννη, Μ. Σφέτκου). Από μέρους του ΚΕΜΕΤΕ 
παρέστη και χαιρέτισε εκπρόσωπός του. 
 
Ημερίδα των Σχολικών Συμβούλων Αθηνών: «Καινοτομίες και κριτική 
σκέψη». Η  επιμορφωτική ημερίδα με αντικείμενο την καινοτομία στην 
εκπαίδευση και την ανάγκη ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των παιδιών 
πραγματοποιήθηκε στο Σάββατο, 27/2 στην Αθήνα από τους Σχολικούς 
Συμβούλους περιοχής Αθηνών. Στην ημερίδα παρέστη και πραγματοποίησε 
παρέμβαση εκπρόσωπος του ΚΕΜΕΤΕ. 
 
Ημερίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Οι ερευνητικές υποδομές 
στις κοινωνικές επιστήμες» 
Την ανάγκη ανάπτυξης των ερευνητικών υποδομών στις κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες έφερε στο προσκήνιο η ημερίδα που 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23-3, στην Κόρινθο με πρωτοβουλία του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκοί αντάλλαξαν απόψεις και 
εμπειρίες και προχώρησαν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Στο πλαίσιο της 
προβληματικής που αναπτύχθηκε στην ημερίδα πραγματοποίησε παρέμβαση 
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εκπρόσωπος του ΚΕΜΕΤΕ, που τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, τη σημασία της 
ανάπτυξης των ερευνητικών υποδομών και σε θέματα εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικής πολιτικής και επισήμανε αδυναμίες και ελλείψεις που 
χαρακτηρίζουν τη σχετική έρευνα σε ευρωπαϊκή κλίμακα (Δίκτυο EURYDICE 
κ.λπ.). 
 
2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα:«Ψηφιακές και 
Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 
Το 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας πραγματοποιήθηκε στη 
Βέροια και τη Νάουσα 23, 24 και 25 Απριλίου 2010, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριος 
σκοπός του συνεδρίου ήταν να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους 
εκπαιδευτικούς σε επαφή με το εκπαιδευτικό λογισμικό, το διαδίκτυο και τη 
χρήση τους στις αίθουσες διδασκαλίας και τα σχολικά εργαστήρια. Επιπλέον, να 
γνωστοποιήσει τις εξελίξεις και τις τάσεις στην παιδαγωγική αξιοποίηση του 
ψηφιακού υλικού στην εκπαίδευση. Στο Συνέδριο έλαβε μέρος εκπρόσωπος του 
ΚΕΜΕΤΕ, οποίος και χαιρέτισε την πρωτοβουλία αυτή. 
 
Συμμετοχή του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ στην Ημερίδα ΟΕΛΜΕΚ – ΟΛΜΕ για την 
«Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού έργου» 
Στις 24 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία Ημερίδα που 
συνδιοργάνωσαν οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κύπρου και Ελλάδας (ΟΕΛΜΕΚ – ΟΛΜΕ) με θέμα: «Αξιολόγηση του 
Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού έργου». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του διαλόγου για το προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
και του εκπαιδευτικού έργου από το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου. Εκ μέρους του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. συμμετείχε στις εργασίες της Ημερίδας 
τριμελής αντιπροσωπεία. 
 
Ημερίδα του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου Γέρακα και του Συλλόγου 
Γονέων: «Καλλιτεχνική παιδεία: πολυτέλεια ή ανάγκη;» 
Στα ζητήματα της καλλιτεχνικής παιδείας και των καλλιτεχνικών σχολείων ήταν 
αφιερωμένη η ημερίδα που οργάνωσαν από κοινού στις 6 Μαΐου στην Αθήνα το 
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Γέρακα και ο Σύλλογος Γονέων του ίδιου 
σχολείου. Στην ημερίδα έλαβε μέρος εκπρόσωπος του ΚΕΜΕΤΕ, που 
παρουσίασε τις απόψεις της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η καλλιτεχνική παιδεία και η αισθητική αγωγή στη χώρα μας.  
 
Συνέδριο της ΕTUCE «Για την Ηλεκτρονική Παρενόχληση (Cyber 
Ηarassment)» 
Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από την ΕTUCE, πραγματοποιήθηκε στην 
Μπρατισλάβα στις 7 και 8 Ιουνίου 2010 και υπήρξε εκπροσώπηση εκ μέρους του 
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των αντιπροσώπων των 
εκπαιδευτικών ενώσεων, για αδικήματα αναφορικά με τις Ηλεκτρονικές 
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Επικοινωνίες, που σχετίζεται με την Ηλεκτρονική Παρενόχληση και τρόπους 
αντιμετώπισης.  
 
 
Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος του ΣΕΠ και της 
Συμβουλευτικής για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη: «έξυπνες» πολιτικές 
για «έξυπνη» οικονομία και ανάπτυξη» 
 
Η Επιστημονική Διημερίδα, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 11 και 12 Ιουνίου 
2010, διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το τμήμα ΣΕΠΕΔ του 
Υπουργείου Παιδείας και το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ. Ο εκπρόσωπος του Κέντρου 
Μελετών απεύθυνε και χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της διημερίδας. 
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